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การประชุมวิชาการ  
The 10th PSU Education Conference (Online) 

Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality 
 

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน  2565 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดจัดประชุมวิชาการ   The 10th PSU Education Conference 
(Online)   ภายใต้หัวข้อ  Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality  เพ่ือ
เป็นเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปรับปรุง  และพัฒนาเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา    

ในปีนี้   ก าหนดจั ดภาย ใต้หั ว ข้ อ   “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher 

Education Quality” เนื่องจาก  สถานการณ์แรงงานก าลังปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่
พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด น ามาซึ่งนวัตกรรม ทักษะ และความรู้ในหลายสาขา ที่ล้วนมีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อชีวิตและการท างานเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาวะการจ้างงานนั้นเปลี่ยนแปลงไป หลายภาคส่วน
ต้องการแรงงานที่มีความรู้มีทักษะแบบใหม่เข้าท างาน เป็นผลให้แรงงานต้องท างานในอาชีพที่ไม่สามารถอาศัย
ความรู้หรือทักษะดั้งเดิมที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการท างานได้ แรงงานในทุกช่วงวัยจึงต้องพัฒนาตนเองให้
เป็น “แรงงานทักษะสูง” เพ่ือรองรับการท างานที่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ด้วยการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะใหม่ที่
จ าเป็นและตอบโจทย์กับการท างาน เสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้นรองรับการเติบโตในอนาคต 
รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน ดังนั้น เมื่อการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
ยังไม่สามารถตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงได้ทันที จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องเร่ง
ด าเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ เพ่ือให้แรงงานในทุกช่วงวัยได้
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์
ตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงการพัฒนาประเทศตามแนวคิดการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life-Long Learning) เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและรองรับการแข่งขัน
ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว จึงจัดการประชุมวิชาการ  
The 10th PSU Education Conference (Online) ขึ้น เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยก าหนดจัดในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 และก าหนดให้มีการน าเสนอ
ผลงานในหัวข้อ ดังนี้ 
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บริบทของงานวิจัย  

1.  Health Sciences  
2.  Sciences and Technologies 
3.  Social Sciences and Humanities 

 
หัวข้อย่อย    

1. Curricular Development 
2. Educational Technology  
3. Innovation in Teaching and Learning  
4. Professional Standard Framework 
5. Program Evaluation 
6. STEM in Higher Education 
7. Student Assessment and Evaluation 
8. Teaching Methods 
9. Technology Enhanced Learning 
10. Transition Preparation in Higher Education 
11. Work Integrated & Entrepreneurship Learning 
12. Others Related to Teaching and Learning in Higher Education 

 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สารจากประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมวิชาการ 
The 10th PSU Education Conference (Online) 

 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย  และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา  และนักศึกษา  จึงก าหนดจัดการประชุมวิชาการ  PSU Education 
Conference ขึ้น เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง      

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
เป็นการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์   The 10th PSU Education Conference (Online)   ภายใต้ชื่อ
หัวข้อ      “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”  เพ่ือต้องการ
ให้เห็นถึงความส าคัญในการปรับเปลี่ยนของระบบอุดมศึกษาที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และส่งผลให้ตลาดแรงงานเกิดการเปลี่ยนแปลง มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ และมีทักษะแบบใหม่เพ่ือรองรับ
การท างานที่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ท าให้แรงงานทุกช่วงวัยต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะสูงเพ่ือการเติบโตใน
อนาคต 

มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   จึงเผชิญกับ
ความท้าทายในการปรับตัวที่ต้องปรับเปลี่ยนในภาพรวม ทั้งองค์ความรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตรใหม่ ๆ ระยะสั้นที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในชีวิตและการท างาน เป็นต้น เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความพร้อมได้ทันทีภายหลังส าเร็จการศึกษา 

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงเป็นการตระหนักในบทบาทของมหาวิทยาลัยในการท าหน้าที่พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การ
ปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และการน าเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
ประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม และจะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ทั้งในสถาบันและต่าง
สถาบัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศชาติต่อไป  

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี) 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมวิชาการ 
The 10th PSU Education Conference (Online) 
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กองบรรณาธิการ การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี   บรรณาธิการ  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี  ตั้งคุปตานนท์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย นภาพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  มณีมัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวฒัน์  ตันสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13. ดร.ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
14. ดร.กวินพัฒน์   สิริกานติโสภณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15.  ดร.สิตา  มูสิกรังษี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
16.  ศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
18.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
19.  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
20.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
21.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต ์อติศัพท์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
  โดยกองบรรณาธิการท าหน้าที่ กลั่นกรอง พิจารณาผลงานวิจัย และตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบ ผลงานวิจัย  
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ก าหนดการ 
The 10th  PSU Education Conference (Online)  

“Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” 
 

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มถิุนายน  2565 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 

08.15-08.45 น. (30 นาที)  เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ 
08.45-09.00 น. (15 นาที)  พิธีเปิด 
  กล่าวรายงาน   
         โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี 
                ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมวิชาการฯ 
          กล่าวเปิด  
         โดย  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ  
          อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
09.00-10.00 น. (1 ชม.)  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
  “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”  
  โดย  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร   นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี  
10.00-10.30 น. (0.5 ชม.) บรรยาย เรื่อง “Upskill & Reskill for Change Challenge” 
   โดย  ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ    รองประธานกรรมการ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล  
              สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.30-11.00 น. (0.5 ชม.) บรรยาย เรื่อง “Reinventing University” 
   โดย  ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล  
    ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11.00-12.00 น. (1 ชม.) บรรยาย เรื่อง “Skill Mapping” 
 โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ค าฝอย      
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
12.00-13.00 น. (1 ชม.)  พักกลางวัน 
13.00-13.30 น. (30 นาที) เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์   
13.30-15.30 น. (2 ชม.) น าเสนอผลงาน (Simultaneous Session)   
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วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 

08.15-09.00 น. (45 นาที) เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ 
09.00-10.00 น. (1 ชม.) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “Future Trend in Higher Education”  
 โดย  Assist. Prof. Dr. Seon-Joo KIM  

Department of Lifelong Education & Counseling,  
Pukyong National University, Korea 

10.00-11.00 น. (1 ชม.) บรรยาย เรื่อง  “How to Implement Micro-credential for Lifelong Learning”
 โดย  ดร.กลางใจ  สิทธิถาวร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา   

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
11.00-12.00 น. (1 ชม.) บรรยายพิเศษ เรื่อง “Breaking free from the norms for online learning in  
    higher education. Are we brave enough?”  
 โดย  Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya,  

Director of Centre for Instructional Technology & Multimedia,  
Universiti Sains Malaysia 

12.00-12.15 น. (15 นาที) ประกาศผลการประกวดผลงาน และพิธีปิดการประชุม 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous Session 1: Teaching Method (Social Sciences) and Teaching Method (Sciences and Technology) 

Time No Author Institute Title 
13.30-
13.42  

1 Sasiprapha Anuphan Khon Kaen University Development of Simulation Based Learning for Pediatric Intensive Nursing 
Competencies 

13.42-
13.54  

2 Patrapim Sunpaweravong Prince of Songkla 
University 

Simulating Patient-Case Examination During Preceptor-Attending Rounds: 
Improving Clinical Skills for Medical Students 

13.54-
14.06  

3 Watsana Boonsawaeng, 
Nathaphon Boonnam, 
Ratanasak Hama and 
Supaporn Chai-Arayalert 

Prince of Songkla 
University 

Learning Achievement for Calculating in Daily Life on General Education 
Program by Supplementing the Review of Basic Knowledge of Progressive 
Rate Computation 

14.06-
14.18  

4 Nareemas Chehlaeh  Prince of Songkla 
University 

Enhancing Learning Achievement and Scientific Communication Skill of 
students in Islamic Astronomy Course using Model-Based Learning in the 
Case of Online Classroom 

14.18-
14.30  

5 Jaruwat Nakwimol Satthasamut School, 
Samutsongkhram 
Province 

A Study on the Effect of Learning Management of Introduction to Discrete 
Mathematics Course with JARU Model for Matthayom 4 Students of 
Satthasamut School 

14.30-
14.42  

6 Weahason Weahama   Prince of Songkla 
University 

A Comparison of Project-Based Learning Using the Aduino Simulation at 
Science Classrooms in University- Affiliated School Project : A Case Study 
of Demonstration School Prince of Songkla University 

 

  



 

 

 

The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality 

 

viii 

ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous Session 2: Teaching Method (Social science and Humanities) 

Time No Author Institute Title 
13.30-
13.42 

1 Witchuta Marchoo Prince of Songkla 
University 

Online Active Learning Activities affecting 1st Year Tourism Business 
Management Program Students’ Attitudes towards Tourism and Hospitality 
Careers 

13.42-
13.54  

2 Siriporn Pengjan Prince of Songkla 
University 

Respect for Human Rights through the Activity Process of Students in 
Public Administration Prince of Songkla University Suratthani Campus 

13.54-
14.06  

3 Boonchat Mekkaeo Phang Nga Community 
College 

A Study of English Grammar Retention of the First Year Diploma Students, 
Phang Nga Community College by Using Cobweb Model 

14.06-
14.18 

4 Supattana Sukrat Prince of Songkla 
University 

An Enhancement of Learners' Competency through Work-integrated 
Learning and Multidisciplinary Instruction (Case Study of Digital Marketing 
and Emerging Technologies Subject) 

14.18-
14.30 

5 Suthirus Choochuenr Prince of Songkla 
University 

The Students’ s Satisfaction with the Flipped Classroom Activity of 
Research on Public Policy Studies Subject, Faculty of Political Science, 
Prince of Songkla University; Pattani Campus 

14.30-
14.42 

6 Lin fan and Lavanchawee 
Sujarittanonta  

 Sun Yat-sen University 
 

Dealing with Race and Sexuality in the Classroom: The Case of Taiwanese, 
Thai, and Indian Business Schools 

14.42-
14.54 

7 Lavanchawee 
Sujarittanonta  
and Lin fan  

Rajamangala University Beautiful at Every Size: Empowerment through Teaching Diversity 
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ix 

ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous Session 3: Educational Administration and Management 

Time No Author Institute Title 
13.30-
13.42  

1 Jirapat  Khonjen Mahidol University Risk Management in Students Faculty of Tropical Medicine Mahidol 
University 

13.42-
13.54  

2 Jaruek Sarais Prince of Songkla 
University 

Core Competency Indicators Development Following to Standards 
Framework of Taekwondo for Trainer in the Southernmost Provinces 

13.54-
14.06  

3 Udchari Arjarasirikoon Huachiew 
Chalermprakiet 
University 

A Comparative Study of the Using of Tourism Operational Manual Case 
Study:Tourism Students' Operational Exercise, Faculty of Liberal Arts, 
Huachiew Chalermprakiet University 

14.06-
14.18 

4 Supaporn 
Nukulthornprakit 

Rajamangala University 
of Technology Lanna 
Lampang 

A Study of Attitude and Behavior towards Materialistic Values of Students 
in Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 

14.18-
14.30  

5 Nattee Pinthong Rajabhat Rajanagarindra 
University 

The Development of Notify Defective Data of Facility System with 
Coordinate in Rajabhat Rajanagarindra University 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous Session 4: Educational Administration and Management 

Time No Author Institute Title 
13.30-
13.42  

1 Yuphin Meechaicharoen  Rajamangala University 
of Technology Lanna 
Tak 

The Attribute of Student on Entrepreneurship 

13.42-
13.54  

2 Nuchsara Pringviriya North Bangkok University Factors Affecting Career Selection of Graduate Accounting Student, North 
Bangkok University 

13.54-
14.06  

3 Siripat Chodchuang Prince of Songkla 
University 

Teaching and Learning Satisfaction of Students attending the Course 926-
363 “Competitive Marketing Strategy Planning for Small and Medium 
Enterprise” 

14.06-
14.18  

4 Kanya Supapan Sukhothai Thammathirat 
Open University 

Information Use for Further Education of Upper Secondary Students in 
Secondary Schools, Nakhon Sawan Province in The Area Under the 
Responsibility of the Academic Resource Center and Community Relations, 
Sukhothai Thammathirat Open University Nakhonsawan 

14.18-
14.30  

5 Pochana Boonplook Mahidol University A Study of Graduate Loyalty to University: A Case Study of Mahidol 
University 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous Session 5: Educational Administration and Management 

Time No Author Institute Title 
13.30-
13.42  

1 Peter Teranet Sethabutra  Bangkok University 
International 

An Exploratory Study on Factors Affecting Student Attitudes Towards 
Online Learning 

13.42-
13.54  

2 Phongsak Phakamach Rajamangala University 
of Technology 
Rattanakosin 

The Effective Organizational Strategy Factors of Success of using Digital 
Platform to Administration of Rajamangala University of Technology in 
Thailand 

13.54-
14.06 

3 Paramee Noonim and 
Somwang Lekjing  

Prince of Songkla 
University 

The Effect of Specifications Grading on Students’ Perception and Learning 
Outcomes in an Undergraduate Level “Experimental Design for Food 
Technology” Course, Prince of Songkla University 

14.06-
14.18  

4 Kris Sincharoenkul and 
Nattapong Tongtep 

Prince of Songkla 
University 

A Conceptual Framework of the Adaptation of Edutainment-based 
Learning in the Flow Theory with the Moderation Effect of Personality of 
the Effective Learning in Higher Education 

14.18-
14.30  

5 Preeya Riyapan and Santi 
Chotkaew 

Prince of Songkla 
University 

Predicting Academic Achievement of Undergraduate Computer Students 
with a Logistic Regression Model using Facebook API Data 
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xii 

ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous Session 6: Technology enhanced New Normal Education 

Time No Author Institute Title 
13.30-
13.42  

1 Phisit Suvarnaphaet Silpakorn University Exposure to Podcast Media in Photography for Agricultural Media Courses 

13.42-
13.54 

2 Nilubol Nuanjunkong Thaksin University Readiness for Online Learning of Biology Pre-Service Teachers at Thaksin 
University 

13.54-
14.06  

3 Isara Tongsamsi Songkhla Rajabhat University The Effect of Using Online Learning to Promote Songkhla Rajabhat 
University Students’ Learning Achievement and Satisfaction towards the 
Integrated Lecture-Lab Courses 

14.06-
14.18 

4 Isara Tongsamsi Songkhla Rajabhat University The Effect of Using Online Learning to Promote Songkhla Rajabhat 
University Students’ Learning Achievement and Satisfaction towards the 
Lecture Only Classes 

14.18-
14.30 

5 Kanyaprin Tongsamsi, 
Isara Tongsamsi, Haida 
Sudinpreeda and 
Sarunnee U-Senyang 

Prince of Songkla University Effects of Online Training about Selection of Statistics and Data Analysis in 
Research for Undergraduate students, Princess of Naradhiwas University 

14.30-
14.42  

6 Janak Nandan Pandey  Rajamangala University of 
Technology Lanna Lampang 

Students’ Opinion towards Online Education: A Case Study of 
Undergraduate Students in English Classroom at RMUTL Lampang 

14.42-
14.54  

7 Patcharin Somboon Kasetsart University Development of Online Training Program on Packaging Design for 
Entrepreneurs of Longan Business in Chiang Mai Province 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous Session 7: Technology enhanced New Normal Education 

Time No Author Institute Title 
13.30-
13.42  

1 Suriya 
Wachirawongpaisarn 

Educational Innovation 
Institute, Promote 
Alternative Education 
Association 

The Development of a Digital Platform for Business Economic Courses 
Using a Problem-Based Learning Management Model for Undergraduate 
Students of the Faculty of Business Administration 

13.42-
13.54 

2 Daniel Shen, Paulina 
Wong, Ray Wang, Shirley 
Chan, Thomas 
Thompson, Aderina 
Febriana and Kelly 
Rosalin 

Soqqle Pte Ltd, 
Singapore. 
Lingnan University, Hong 
Kong 
Thammasat University, 
Thailand 
The Education 
University,Hong Kong 
Thammasat University, 
Thailand 
Universitas Prasetiya 
Mulya, Indonesia 
Universitas Bina 
Nusantara 

Using Video Guided Comments in a Private Social Network to Increase 
Learning Engagement  
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous Session 7: Technology enhanced New Normal Education (cont.) 

Time No Author Institute Title 
13.54-
14.06  

3 Pimpisa Samnasuk and 
Prasong Kessaratikoon 

Thaksin University Designing and Constructing a Simple Experimental Set to Study and 
Quantify the Total Soluble Solids (TSS) in Concentrated Fruit Juices by 
Using the Principle of Light Refraction 

14.06-
14.18  

4 Thanawat Tararuk and 
Prasong Kessaratikoon 

Thaksin University Designing and Constructing an Experimental Set on Free Falling for Using to 
Measure the Value of Gravitational Acceleration in Songkhla Province 

14.18-
14.30  

5 Patida Morasilp Prince of Songkhla 
University 

Active Learning Approach via Online by Using Game Supporting Learning 
and Innovation Skills for Students in Tourism Resources Course 

14.30-
14.42  

6 Worapon Sammanee  Prince of Songkla 
University 

The Improvement of Corporate Communication Service using Chatbot 
Technology: A Case Study in PSU-TEP, Faculty of Liberal Arts, Prince of 
Songkla University 
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xv 

ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous Session 8: Teaching and Learning During Covid-19 Pandemic 

Time No Author Institute Title 
13.30-
13.42  

1 Pattaraporn Warintarawej Prince of Songkla 
University 

The Practical Online Teaching Approach in Web Programming Class during 
the COVID-19 Pandemic using Problem Based and Project Based Learning 

13.42-
13.54  

2 Wissaneey Yingprasert Prince of Songkla 
University  

Effect of the Online Learning and Teaching Management under the COVID-
19 Pandemic on Learning Outcome Achievement of Students in Adhesives 
and Adhesion Course at Prince of Songkla University, Suratthani Campus 

13.54-
14.06  

3 Nurinee Sasamoh Prince of Songkla 
University 

Adjustment of Prince of Songkla University Students’ during Coronavirus 
(COVID-19) Pandemic 

14.06-
14.18  

4 Naraporn Chairat, 
Potchanart Rittidach, 
Ratchanee Choomnirat 
and Parichart 
Burapasiriwat 

Prince of Songkla 
University 

The Internship Management of the Accounting Program, of the Faculty of 
Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus during 
the COVID-19 Pandemic 

14.18-
14.30  

5 Akom Hayeeuma Rajamangala University 
of Technology 
Suvarnabhumi  

Readiness of Students for Online Examinations during the COVID-19 
Pandemic: A Case Study of the  Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi, Suphan Buri Campus 

14.30-
14.42  

6 Josiah Jared Dela Paz Rajamangala University 
of Technology Lanna 
Lampang 

University English Teachers’ Perception of Online Learning due to the 
COVID-19 Pandemic in Northern Thailand 
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xvi 

ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous Session 8: Teaching and Learning During Covid-19 Pandemic (cont.) 

Time No Author Institute Title 
14.42-
14.54  

7 GENESIS G. GENELZA University of Mindanao 
Tagum College, 
Philippines 

Language Learning Opportunities and English Language Competence of 
First Year BS-Criminology Students under the New Normal Setting 

14.54-
15.06  

8 Phongsak Phakamach Rajamangala University 
of Technology 
Rattanakosin 

Guidelines for the Adaptive Leadership Development of Administrators of 
Rajamangala University of Technology in Thailand under New and Next 
Normal Situations 

15.06-
15.18 

9 Phongsak Phakamach Rajamangala University 
of Technology 
Rattanakosin 

The Factors Affecting to Administrators' Strategic Management Process of 
Northeastern Vocational Education Institutions Under the New Normal 
Situation in Thailand 
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xvii 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

No. Name Institute Title 
1 Achara Chuenjai Lampang 

Kanlayanee 
School 

The Development of Reading Skill Taught by Task-Based and Online Activities of 
Secondary 4 Students of Lampang Kanlayanee School 

2 Rattana Jariyaboon Prince of Songkla 
University 

Learning Achievement in Biogas Technology Course Using Learning by Doing 

3 Saritvich Panyaboriban Prince of Songkla 
University 

Problem-Based Learning (PBL) Tool for Optimizing Online Learning Efficiency for 
Veterinary Students 

4 Ruttayaporn Ngasaman Prince of Songkla 
University 

Efficacy of Preparation for Studying through Online Media in Food Hygiene and Halal 
Food Subjects via PSU-MOOC System 

5 Wanicha Tepakhan Prince of Songkla 
University 

Investigating the Effectiveness of Game-Based Learning in Urine Sediments 
Examination for the 2nd year Medical Students 

6 Pattanasuda Sirinupong Prince of Songkla 
University 

The Development of Online Learning Media by Using Augmented Reality Technology 
in Animal Physiology Courses for Students of the Faculty of Science and Technology 
and Faculty of Education at Prince of Songkla University 

7 Pochanart Kanjan Prince of Songkla 
University 

The Development of Students’ Achievement in Microbiology in Fishery Technology 
Subject through Learning Activity Packages 

8 Paveena Meteevorakij Rajamangala 
University of 
Technology 
Tawan ok 

Strategies to Develop English Speaking Proficiency Skills through Classroom Activities 
in Interactive English Skills Course for First Year Students, Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Division of English for International Communication Rajamangala 
University of Technology Tawan-ok 
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xviii 

 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

No. Name Institute Title 
9 Jaruek Atthasongkhro Prince of Songkla 

University 
A Study of Satisfaction with Online Teaching and Learning in Term of  Supporting 
Factors and Happiness of Learning of Bachelor’s Degree Students at Prince of 
Songkla University, Pattani Campus 

10 Pachisa Kulkanjanapiban Prince of Songkla 
University 

Finding Expert via Topic Analysis on Thesis Advisors 

11 Dennapa Saeloh 
Sotthibandhu 

Prince of Songkla 
University 

The Study of Academic Achievement and Satisfaction of Virtual Exchange Activity for 
2nd Years Students of Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University 

12 Saowapa Chotisuwan Prince of Songkla 
University 

Color Measurement of Solution by Smartphone for Online Inorganic Chemistry I and 
Inorganic Chemistry Laboratory Classes 

13 Somrak Panphon Prince of Songkla 
University 

Promoting Understanding and Developing Creativity of Undergraduate Students of 
Faculty of Education, Prince of Songkla University, in a Topic of Applied Microbiology 
Using Questioning Techniques: Khao Mak as a Question Model 

14 Jaruwan Maneesri Prince of Songkla 
University 

Effect of Learning According to the Concept STEM Education among Undergraduate 
Students on Study Achievement in Microbial Food Products Subject of Food Science 
and Nutrition Program 

15 Prawit Kongjan Prince of Songkla 
University 

Comparison of Learning Achievement in Petrochemical by Using Writing Technique 
instead of Typing 
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xix 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

No. Name Institute Title 
16 Nipaporn Konthapakdee Prince of Songkla 

University 
Using a Quiz Game Competition via Mentimeter Application to Enhance Learning 
Outcome Achievement in Online Physiology Laboratory Class of the Second-year 
Medical Technology Students 

17 Romran Chusie Prince of Songkla 
University 

Educational Achievement and Satisfaction towards Chemistry Supplementary 
Teaching of High School Students Participating in Academic Strengthening Project in 
the Three Southern Border Provinces 

18 Saranyoo Klaiklay Prince of Songkla 
University 

The Achievement and Satisfaction of Flipped Classroom in Basic Chemistry Course 
for First Year Students of  the Faculty of Science and Industrial Technology, Prince 
of Songkla University 

19 Supattra Limsuwanchote, 
Warit Ruanglertboon, 
Wandee Udomuksorn, 
Benjamas Janchawee, 
Sathaporn Prutipanlai, 
Kornsuda Thipart and 
Sucharat Tungsukruthai 

Prince of Songkla 
University 

Evaluation of the Outcome of Co-operative Learning in Topic of Rational Drug Use in 
the Second-year Pharmacy Students Enrolling Pharmacology for Pharmacy Courses 

20 Sirilak Chuaypanang and 
Niramol Juntarachart 

Thaksin University The Effect of Active Learning by Using Case Studies on Achieving Learning Outcomes 
and Learning Achievement in General Education Course of Undergraduate Students 

21 Somwang Lekjing and 
Paramee Noonim 

Prince of Songkla 
University 

A Study of Learning Achievement and the Students’ Satisfaction towards Teaching 
and Learning Management in Laboratory Practice with Online Learning 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

No. Name Institute Title 
22 Apisara Thanapongpichat, 

Hansuk Buncherd and 
Supinya Thanapongpichat 

Prince of Songkla 
University 

Achievement in Learning Chinese Vocabulary with Songs for University Students 

23 Umaporn Pastsart Prince of Songkla 
University 

Effects of Blended Learning on Learning Achievement and Satisfaction in 
Slaughtering Technology Course for Students in Agricultural Science and Technology 
Program, Prince of Songkla University 

24 Sanan Rattanaprom, 
Sitthisak Jantarat, Pochanart 
Kanjan, Natthakorn 
Woraathasin and Thaintip 
Kraiprom 

Prince of Songkla 
University 

Use Job Description for Teamwork in Local Wisdoms and Innovation for Animal 
Production 

25 Jaraslak Pechwang Prince of Songkla 
University 

Effect of Learning Activities for Improvement of Science Vocabulary Memory in 
Applied Microbiology for Agriculture II Course 

26 Rattana Choowang Prince of Songkla 
University 

The Student's Opinion on the Suitable Teacher Quantity in Subject: A Case Study for 
the Major Wood Science and Technology 

27 Gridsada Pannarai Prince of Songkla 
University 

The Effect of 4 Pillars of Learning to Teacher Evaluation in Administration of Urban 
and Metropolitan Course 
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บทคัดยอ 
พยาบาลวชิาชีพจบใหมที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยเด็กระยะวิกฤต มีความตองการพฒันาสมรรถนะการ 

พยาบาลผูปวยเด็กระยะวิกฤต เพื่อใหผูปวยปลอดภัย โดยสรางเสริมสมรรถนะการดูแลผูปวยภายใตแนวคิด 

อนุกรมวิธานดิจิทัลของบลูมในการจัดการเรียนรู มีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูในคลินิกทางการ 

พยาบาลโดยใชสถานการณจําลองของสมรรถนะการพยาบาลผูปว่ยเด็กระยะวิกฤต โดยทบทวนอัตราการ เสีย

ชีวิตของผูปวยในหออภิบาลผูปวยกุมารเวชกรรม (PICU) เพื่อนํามาพฒันาชดุการเรียนรู จัดทําคูมือโดย เรียงลํา

ดับบทเรียนตามหลักการจัดลําดับการเรียนรู ออกขอสอบเพื่อใชประเมินผล ผลติวิดีโอสื่อการสอน และ สราง

หองเรียนออนไลน เครื่องมือวิจัยคือชุดการเรียนรูในคลินิกทางการพยาบาลโดยใชสถานการณจําลองของ 

สมรรถนะการพยาบาลผูปวยเด็กระยะวิกฤต ประกอบดวย 2 ชุดบทเรียนแตละชุดมี 2 บทเรียน ดงันี้ การ 

พยาบาลผูปวยเดก็ระยะวิกฤตที่มีภาวะพรองออกซิเจน และระบบทางเดินหายใจลมเหลวเฉียบพลัน การ 

พยาบาลผูปวยเด็กระยะวิกฤตที่มีระบบไหลเวียนโลหิตผดิปกติ และการชวยฟนคืนชีพในผูปวยเด็กที่มีภาวะ 

หัวใจหยุดเตน แตละบทเรียนประกอบดวย บทเรียน วิดีโอสื่อการสอน และขอสอบ โดยจัดชุดบทเรียนนี้ผาน 

Google classroom ซึ่งขอสอบผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดแก กุมาร 

แพทย อาจารยพยาบาลเด็ก และหวัหนาหอผูปวยเด็กระยะวิกฤต คา IOC ไดเทากับ 0.85 ซึ่งชุดการเรียนรูนี้ 

จะนําไปใชในการวิจัยตอไป 
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Abstract 

Based on Bloom's digital taxonomy theory, the nursing care competencies for 
pediatric critically ill patients in new graduate nurses must be tailored designed for those 
who work in a pediatric intensive care unit to promote patient safety care and enhance 
pediatric intensive nursing competencies. This study explores online learning through 
simulation-based learning via the Google Classroom platform. The development of 
simulation-based learning for pediatric intensive nursing competencies aims to develop 
simulation-based learning for pediatric intensive nursing competencies. The literature 
reviewed the mortality rate of patients admitted to the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) 
and used to develop Simulation-based learning. By creating a manual of Simulation-based 
learning according to the linear learning and instruction. The learning evaluation was 
designed by multiple choices questions. The storyboard writing, video filming to create the 
teaching materials and online classroom was generated via Goolgle classroom. The research 
instruments consist of two chapters; each chapter contains two modules as follows: 
pediatric intensive nursing of tissue hypoxia, respiratory failure, hemodynamic disorder, and 
resuscitation by using Pediatric Advanced Life Support. Each module consists of content, 
video, and tests. The content validity was evaluated by three experts, consisting of a 
medical pediatric educator, a pediatric nursing lecturer, and a pediatric intensive care head 
nurse. The index of item objective congruence was valued at 0.8 The development of 
simulation-based learning for pediatric intensive nursing competencies will be used in the 
research to evaluate the effects of simulation-based learning for pediatric intensive nursing 
competencies. 
Keywords: New graduate nurse; Pediatric intensive nursing competencies; Simulation-based 
learning; Bloom's digital taxonomy 

บทนำ

   พยาบาลเป็นวิชาชีพทีดู่แลและใกล้ชิดผู้ปวยมากทีสุ่ด  ต้องมีความรู้ ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญที่จะให้การช่วยเหลือผู้ปวยทั้งในดานจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ในการเผชิญกับภาวะ
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เจ็บป่วยจนสามารถพ้นจากภาวะวิกฤตดังกล่าวไปได้ การปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน
ตามเกณฑ์นั้น พยาบาลต้องสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การเข้าใจภาวะจิตสังคม
ของผู้ป่วย (Pungseepeng, 2017) สถิติของสหรัฐอเมริกาพบว่า มีผู้ป่วยหนักที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วย
วิกฤตในแต่ละปีมากกว่า 5 ล้านคน (Society of Critical Care Medicine, 2018) ซึ่งผู้ป่วยได้รับการดูแลใน
การใส่เครื่องช่วยหายใจและรักษาระบบหัวใจและหลอดเลือด รักษาอาการที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือคุกคามชีวิต 
รวมทั้งดูแลความสุขสบายของผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะใกล้เสียชีวิต 

หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก คือหอผู้ป่วยที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีอาการซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะวิกฤต มี
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นหอผู้ป่วยที่มีการดูแลเฉพาะสาขา ต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพ และ
พยาบาลที่มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะในการดูแลเด็ก เพ่ือให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการฟื้นฟูทั้งร่างกายและ
จิตใจ ได้แก่ อาการปวด ความวิตกกังวล และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ (Meghani & Lalani, 2014) วิชาชีพ
พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องประยุกต์ท้ังศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้
ถึง 4 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่เรียนจะมีอาจารย์พยาบาลให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ 
(Tamarpirat & Oumtanee, 2017) พยาบาลจบใหม่ต้องเผชิญกับความวิตกกังวลและความเครียดจากการ
ปรับตัว และการปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาพยาบาลมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ นอกจากนี้พยาบาลวิชาชีพ
จบใหม่มักถูกคาดหวังในเรื่องความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบั ติงานจากผู้ร่วมงาน ในขณะที่
พยาบาลจบใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดความช านาญในการคิดวิเคราะห์และการวาง
แผนการพยาบาล จึงส่งผลให้รู้สึกไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ความเครียดที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานได้ (Raetong & Harnirattisai, 2012)   

โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหม่ จัดโดยคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของแผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตแต่ละหอผู้ป่วย ด้วยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรพยาบาลให้ ทันสมัยเสมอ โดยเฉพาะพยาบาลที่จะเข้า
ปฏิบัติงานในหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมสมรรถนะส าหรับพยาบาลใหม่ 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดการสอนของโครงการมีความเฉพาะเจาะจงกับการ
พยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต แต่ในความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตยังไม่ครอบคลุม ดังนั้นพยาบาล
ในหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจาก
สมรรถนะของพยาบาลมีความจ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและ
ภาวะสุขภาพของผู้ป่วย การขาดความสามารถดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดทางการแพทย์ และท า
ให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายได้ (Axley, 2008) 

จากการศึกษาบริบทในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (PICU) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในช่วงปี พ.ศ.
2561 – 2563 พบว่าสถิติผู้ป่วย 5 โรคแรกที่เข้ารับการรักษาได้แก่ 1. Sepsis 2. Congenital heart disease 
3. Acute Myeloid Leukemia ( AML)  แ ล ะ  Acute Lymphoblastic Leukemia ( ALL)  4.  Acute
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respiratory distress syndrome (ARDS) 5. Systemic Lupus Erythematosus (SLE) และสาเหตุการ
เสียชีวิต ได้แก่ SLE 45 ราย (ร้อยละ 3.93) Sepsis 32 ราย (ร้อยละ 2.79) Congenital heart disease 22 
ราย  (ร้ อยละ  1.92) AML/ALL 15 ราย  (ร้อยละ  1.31) ARDS 14 ราย  (ร้ อยละ  1.22) (Statistical 
committee of PICU, 2018, 2019, 2020) ทั้ง 5 อันดับของอัตราการเสียชีวิตในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวช
กรรม แต่ละโรคมีความรุนแรงต่ออวัยวะส าคัญในร่างกายที่แตกต่างกันไปตามพยาธิสภาพของโรคนั้น ผู้วิจัยจึง
ได้ทบทวนวรรณกรรมถึงอาการและความรุนแรงของโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กในหออภิบาล
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จะเห็นได้ว่าพยาบาลจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต 
เพ่ือลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยและลดอัตราการเสียชีวิต โดยพยาบาลในหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตจะต้องมี
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีภาวะพร่องออกซิเจน การพยาบาลผู้ป่วย
เด็กระยะวิกฤตที่มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีระบบ
ไหลเวียนโลหิตผิดปกติ และการพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยเด็กท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเต้น  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการน ากิจกรรมการพยาบาล มาจัดท าชุดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จ าลอง แต่ในสถานการณ์ของการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงจากการสอน เป็นการเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการเรียนรู้ด้ วยตนเอง ให้ครอบคลุม
สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตอย่างเป็นองค์รวม ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดอนุกรมวิธานดิจิทัลของบลูม 
(Bloom’s Digital Taxonomy) มาเป็นแนวทางในการออกแบบชุดการเรียนรู้ในคลินิกทางการพยาบาลโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทกับชีวิต และผู้เรียนที่เข้าสู่
ห้องเรียนเพ่ิมมากขึ้นในเกือบทุกกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งนักการศึกษาที่ชื่อแอนดรู 
เชิร์ชส์ ได้ปรับอนุกรมวิธานใหม่ให้มีรายการค ากริยา วิธีการและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี สามารถน าไปใช้ใน
ชั้นเรียนได้ (Pradubwate, 2017) ซึ่งการจัดท าชุดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับยุคปกติใหม่ที่จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคตามมาตรฐานสากล แต่
ยังคงมุ่งเน้นและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามสมรรถนะของการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤติ
อย่างเป็นองค์รวม จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จ าลองของสมรรถนะ
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ผ่านบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพ
จบใหม่ได้พัฒนาสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ปราศจาก
ภาวะแทรกซ้อน 

 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้ในคลินิกทางการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จ าลองของสมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต 
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การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิด 
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการท างานของพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ พบว่าการเริ่มต้นชีวิตการ

ท างานของพยาบาลวิชาชีพใหม่ที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพ ถือเป็น
ก้าวแรกที่ส าคัญที่ต้องเผชิญกับความยากล าบากในเหตุการณ์ที่ ไม่คุ้นเคยมากมาย (Rodphothong, 
Puttapitukpol, & Likhitluecha, 2016) พยาบาลจบใหม่ต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นพยาบาลวิชาชีพเต็มตัว 
จึงเกิดความกังวลกับการขึ้นปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย ยังไม่พร้อมกับการท างานเป็นพยาบาลเต็ม
ตัว จากผลการวิจัยของ Tamarpirat & Oumtanee (2017) พบว่าพยาบาลจบใหม่บางคนรู้สึกวิตกกังวลกับ
การขึ้นปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยจ านวนมาก ต่างจากขณะที่เป็นนักศึกษาพยาบาลซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยเพียงคนเดียว โดยมีอาจารย์พยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อต้องมาดูแลผู้ป่วยใน
ฐานะพยาบาลวิชาชีพ ท าให้พยาบาลจบใหม่รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ เนื่ องจากยังไม่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน และกลัวต่อความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้พยาบาลวิชาชีพจบให ม่
ยังถูกคาดหวังเรื่องความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานจากผู้ร่วมงาน ขณะที่พยาบาลวิชาชีพจบ
ใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดความช านาญในการคิดวิเคราะห์และการวางแผนการพยาบาล 
จึงส่งผลให้รู้สึกไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน (Pellico, Brewer & Kovner, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Benner (1984) ที่พบว่าพยาบาลจบใหม่ในระยะ 1-3 ปีแรก ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และยังไม่
สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก คือหอผู้ป่วยที่
ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีอาการซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะวิกฤต มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นหอ
ผู้ป่วยที่มีการดูแลเฉพาะสาขา ต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพ และพยาบาลที่มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
เฉพาะในการดูแลเด็ก เพ่ือให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการฟ้ืนฟูทั้งร่างกายและจิตใจ (Meghani & Lalani, 2014) หอ
ผู้ป่วยวิกฤตเด็กให้บริการเด็กที่ป่วยหนักตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ที่มีภาวะอันตรายถึงชีวิตที่แตกต่างกัน 
มีแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายมีส่วนร่วมในการดูแล (Mattsson, Forsner, & Laksov, 
2014) พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้ป่วยวิกฤต เนื่องจากสมรรถนะของพยาบาลมีความจ าเป็นในการดูแลผู้ป่วย มีผลโดยตรงต่อความ
ปลอดภัย และภาวะสุขภาพของผู้ป่วย การขาดความสามารถดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดทาง
การแพทย์ และท าให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายได้ (Axley, 2008) 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือชุดการเรียนรู้ในคลินิกทางการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จ าลองของ
สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตโดยใช้ แนวคิดอนุกรมวิธานดิจิตอลของบลูม (Benjamin S. 
Bloom) เดิมนั้นบลูมกล่าวถึงการจ าแนกการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และ
ด้านทักษะพิสัย (Bloom, 1956) โดยในแต่ละด้านจะมีการจ าแนกระดับความสามารถจากความสามารถต ่าสุด
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ไปถึงความสามารถสูงสุด ดังนี้ 1) ด้านพุทธิพิสัย คือความรู้ ความสามารถในการเก็บรวบรวมประสบการณ์ต่าง 
ๆ จากการที่ได้เรียนรู้ รับรู้ได้ 2) ด้านจิตพิสัย (พฤติกรรมด้านจิตใจ) คือ ความรู้สึก ค่านิยม ทัศนคติ ความ
สนใจ ความเชื่อและคุณธรรม โดยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นทันที ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนจึงจะควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และสอดแทรกพฤติกรรมด้านจิตใจที่ดีได้ตลอดการท า
กิจกรรม 3) ทักษะพิสัย คือ รูปแบบพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
และมีความช านาญ มีตัวชี้วัดคือเวลาที่ใช้ในการท างานและคุณภาพของงาน โดยเริ่มจากพฤติกรรมการรับรู้ 
โดยส่งเสริมผู้เรียนให้รับรู้หลักในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัวแบบ และกระท าเลียนแบบ ซึ่ง
ผู้เรียนพยายามฝึกให้เกิดพฤติกรรมในแบบที่ตนเองสนใจ และปฏิบัติซ ้า ๆ เพื่อให้มีทักษะในแบบที่ตนเองสนใจ
เกิดขึ้น (Pradubwate, 2017) ต่อมาความก้าวหน้า และความแพร่หลายทางเทคโนโลยีที่เพ่ิมข้ึน อนุกรมวิธาน
ของบลูม ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ากับผู้เรียนที่เข้าสู่ห้องเรียนเพิ่มมากข้ึน 
ซึ่งนักการศึกษา แอนดรู เชิร์ชส์ (Churches, 2008) ได้ปรับอนุกรมวิธานใหม่ให้มีวิธีการ และการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีลงไปด้วย ซึ่งสามารถน าไปใช้ในชั้นเรียนได้  
กรอบแนวคิด 
 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ในคลินิกทางการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จ าลองของสมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต พัฒนาขึ้นจากสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีภาวะพร่องออกซิเจน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีระบบ
ทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ และการ
พยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยเด็กท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเต้น ภายใต้แนวคิดอนุกรมวิธานดิจิตอลของบูม
และการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง แสดงการเชื่อมโยงดังนี้ 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ 
- สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตดังนี้ 
1. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีภาวะพร่องออกซิเจน  
2. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีระบบทางเดินหายใจ 
ล้มเหลวเฉียบพลัน   
3. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีระบบไหลเวียนโลหิต 
ผิดปกติ  
4. การพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ
หัวใจหยุดเต้น 

 

ชุดการเรียนรู้ในคลินิก
ทางการพยาบาลโดยใช้
สถานการณ์จ าลองของ
สมรรถนะการพยาบาล
ผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต 

- แนวคิดอนุกรมวิธานดิจิทัลของบลูม 
(Bloom’s Digital Taxonomy) 
- Simulation based learning 
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วิธีการวิจัย 

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมถึงอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วย
กุมารเวชกรรม (PICU) และการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ที่เข้าปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็กระยะ
วิกฤต น ามาสู่การพัฒนาชุดการเรียนรู้ในคลินิกทางการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จ าลองของสมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต โดยจัดท าคู่มือของชุดการเรียนรู้ ซึ่งโครงสร้างของชุดการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 
ชุดบทเรียน โดยในแต่ละชุดบทเรียนจะประกอบด้วย 2 บทเรียน เรียงล าดับบทเรียนจากข้อหัวที่พบได้บ่อย 
และพยาบาลที่ท างานในหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตจะต้องให้การพยาบาลได้จากบทเรียนที่ง่ายไปบทเรียนที่ยาก 
ดังนี้ ชุดบทเรียนที่ 1 คือ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย  2 
บทเรียน ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีภาวะพร่องออกซิเจน และการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะ
วิกฤตที่มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน  ชุดบทเรียนที่  2 คือ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มี
ปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด ประกอบด้วย 2 บทเรียน ได้แก่  การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มี
ระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ และการพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ใน
แต่ละบทเรียนประกอบด้วย บทเรียนที่มีบทน าของเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ข้อมูลของกรณีศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรู้ วิดีโอสื่อการสอนความยาวไม่เกิน 10 นาที ข้อสอบก่อนและหลังเรียน เกณฑ์การ
ประเมินผลคือ การท าข้อสอบในแต่ละบทเรียนผ่าน 70% โดยข้อสอบในแต่ละบทเรียนมี  10 ข้อค าถาม 
ลักษณะของข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ดังนั้นในชุดการเรียนรู้นี้ประกอบด้วยข้อสอบจ านวน 40 
ข้อค าถาม  

ผู้วิจัยได้พัฒนาตนเองในการศึกษาการท าข้อสอบ การออกแบบห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google 
classroom การเขียนภาพร่างและข้อความเพ่ือก าหนดแนวทางในการท างานสื่อมัลติมีเดีย (Storyboard) 
และศึกษาวิธีการตัดต่อวิดีโอ เพ่ือน ามาผลิตสื่อการสอน โดยเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นสถานการณ์จ าลองของ
กรณีศึกษาผู้ป่วย ผู้วิจัยถ่ายท าวิดีโอสื่อการสอน โดยใช้สถานที่ของห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้หุ่นจ าลองและอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ในการจ าลองห้องผู้ป่วยให้มีความคล้ายคลึง
กับหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต    
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 

การพิทักษ์สิทธิของอาสาสมัครการวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัย ในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่  HE641594 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
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ผลการวิจัย  

 ชุดการเรียนรู้ในคลินิกทางการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จ าลองของสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก
ระยะวิกฤตประกอบด้วย 2 ชุดบทเรียน ชุดบทเรียนที่ 1 คือ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจ ประกอบด้วย 2 บทเรียน ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีภาวะพร่องออกซิเจน 
และการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน  ชุดบทเรียนที่  2 คือ การ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด ประกอบด้วย 2 บทเรียน ได้แก่  การ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ และการพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพใน
ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ในแต่ละบทเรียนประกอบด้วย บทน าของเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ข้อมูลของกรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้  วิดีโอสื่อการสอนความยาวไม่เกิน 10 นาที ข้อสอบก่อนและหลัง
เรียน โดยข้อสอบของชุดการเรียนรู้ในคลินิกทางการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จ าลองของสมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผ่านผู้เชี่ยวชาญ 
3 คน ได้แก่ กุมารแพทย์ช านาญการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา อาจารย์พยาบาลเด็ก และหัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก
ระยะวิกฤต น ามาหาค่าดัชนีของความสอดคล้อง ( Index of item objective congruence : IOC)  โดยมี
เกณฑ์พิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีความตรง คือข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.0 คัดเลือกไว้ใช้ ส่วนข้อ
ค าถามที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 ผู้วิจัยได้ปรับปรุง แก้ไขข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ (Pipitkun, 
2018)  โดยแต่ละบทเรียนมีค่า IOC ดังนี้ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีภาวะพร่องออกซิเจน IOC 
เท่ากับ 0.73 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน IOC เท่ากับ 0.93 
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ IOC เท่ากับ 0.9 การพยาบาลและการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น IOC เท่ากับ 0.83 รวมข้อสอบทั้ง 4 บทเรียนมีค่า IOC เท่ากับ 
0.85   

 

สรุปและอภิปรายผล 

 ในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ในคลินิกทางการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จ าลองของสมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ผู้วิจัยได้จัดท าชุดบทเรียนเพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมสมรรถนะการพยาบาล
ผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต โดยจัดท าในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Google classroom ในการพัฒนา
สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่รวดเร็ว ปลอดภัย และปราศจาก
ภาวะแทรกซ้อน โดยพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ จะเข้าท าข้อสอบก่อนเรียน ศึกษาวิดีโอสื่อการสอน และท า
ข้อสอบหลังเรียน โดยใช้เวลาในแต่ละบทเรียนประมาณ 20 นาที 
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ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตให้พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ที่เข้าปฎิบัติงานใน
หอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต จะต้องเข้าศึกษาชุดการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Google classroom โดย
ผู้วิจัยจะต้องมีการเตรียมกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า ต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าใช้งาน และเข้าสู่บทเรียน
ออนไลน์ได้ โดยผู้วิจัยจัดท าคู่มือในการเข้าใช้งานชุดการเรียนรู้เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษา อธิบายการเข้าสู่
ระบบ การเข้าใช้งานชุดบทเรียน และขั้นตอนในการเข้าเรียน  

กิตติกรรมประกาศ 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ในคลินิกทางการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จ าลองของสมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนสนับสนุนมูลฐาน Fundamental 
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Abstract  
         Teaching medical students through a preceptor-attending round aims to make medical 

students improve their clinical skills in history taking, physical examination, and data gathering 

in regards to formulating differential diagnoses and plans for appropriate clinical investigations 

and management. However, practicing these essential medical education procedures with the 

patients in a real-world situation can increase medical students’ confidence and improve their 

clinical skills. A simulated case examination was conducted at the last session of each internal 

medicine rotation, of the preceptor- attending round, aiming to provide the medical students 

with a hands-on learning environment in which they can practice a simulation of patient-case 

examination together with their group mates, and under preceptor supervision.  The session 

was pre-planned and oriented to the medical students designated to be in the focused groups 

of the same preceptor in regards to the educational year of 2021.  Medical students were 

asked to self- evaluate their levels of confidence in connection to history taking, physical 

examination, and their general approach when dealing with patient problems, via a 

questionnaire administered before and after the simulation. They were also asked to identify 

success factors in connection to each step of clinical skill development.  The preceptor gave 

feedback and suggestions to medical students to help them improve their clinical skill as part 

of a model of classroom- based action research.  Feedback to medical students about the 

simulated examinations was also focused on ensuring a comprehensive patient approach and 

effective communication skills. The simulating patient-case examination during the preceptor-

attending round was a bedside- based activity aiming to improve the medical students’ 
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confidence and clinical skills in a friendly and supportive learning environment.  The activity 

provides the medical students with an opportunity to receive a hands- on experience of 

essential medical education procedures via a conceptual learning-by-practicing approach. 

Keywords:  classroom action research; simulating patient- case examination; preceptor-

attending round; clinical skills; medical students 

Introduction 
 Medical students should be provided with adequately protected time in order for 

them to continually improve their clinical skills through various supportive and innovative 

learning activities. However, the contact time duration with preceptors or attending staff that 

medical students have during their clinical years, in conjunction with taking care of the patients 

whom they are assigned to, may be limited.   

        Classroom action research is an educational process that the instructors and/ or 

educators collect significant information regarding their teaching and learning environment, 

and then systematically integrate and analyze these data in order to answer practical 

questions, solve problems causing concern, or to improve the teaching practice of the 

instructors and/or the learning ability of students. The actions taken are based on the findings 

from the classroom process. (Dehnad & Nasser, 2014).   

       Classroom action research could be implemented in medical education as a part of 

learning activities, especially during the clinical years. This process encourages medical student 

focus groups, to collaboratively work and apply their clinical knowledge in order to solve 

patients’ problems and gain hands-on clinical experience. Teaching medical students through 

a preceptor- attending round is aimed to assist the medical students to improve their clinical 

skills in history taking, physical examination, data gathering for making definitive and differential 

diagnosis, and planning for appropriate investigations and management.  Theoretically, 

practicing these essential medical education procedures with the patients in a real- life 

situation should increase confidence and improve medical student clinical skills.  
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Objectives 
          This study aimed to provide medical students with a hands- on clinical learning 
experience through the simulation of patient- case examination with their group mates under 
a supervision of a preceptor. 

 
Methods 
Setting and participants 
           This classroom action-based research was conducted at the Department of Medicine, 
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand, in the academic year of 
2021.  Focused groups, consisting of fourth-year medical students, assigned to be supervised 
by the author, as a preceptor, during their 2–4-week rotation in the internal medicine inpatient 
ward, took part in this academic activity during the preceptor-attending rounds. 
Simulating patient-case examination process and facilitation 
           A simulating patient- case examination was conducted at the last session of each 
rotation of the preceptor-attending round during the internal medicine rotation (Table 1).  
 
Table 1 Simulating patient-case examination during preceptor-attending round outline  

Activities Timeline 

Pre-  simulating patient case examination orientation      
(5-10 minutes per session) 
 

-  First session of the 
preceptor attending round 
-  Last session of the 
preceptor attending round 

Simulating patient-case examination  
- History taking and physical examination (30 minutes) 
- Gathering information and preparing presentation (10   
   minutes) 
- Case presentation and discussion (20 minutes) 

  Last session of the 
preceptor attending round 

Post-  simulating patient case examination feedback and 
reflection (10-15 minutes) 

  Last session of the 
preceptor attending round 
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       The sessions were pre-planned and oriented to the medical students who were 
designated to be in the focused groups of the same preceptor. The process of this simulating 
examination allowed medical students to work collaboratively whilst attempting to problem-
solve the patient issues.  The medical students had an opportunity to practice their clinical 
skills systematically, in order to comply with clinical approach principles.  Firstly, the medical 
students received an orientation to perform a focused- group-based patient- case simulating 
examination.  They were allowed to encounter a complete history taking and physical 
examination within 30 minutes. Then, they briefly gathered the information and prepared for 
the case presentation and discussion.  Thereafter, the medical students collaboratively made 
a case presentation, problem identification, definitive and differential diagnosis, and plan for 
investigations and treatment. 

Evaluation and self-reflection by the pre- and post-simulation questionnaire 
        The medical students were asked to evaluate their confidence in history taking, 

physical examination, and developing of a clinical- reasoning approach to the patient’ s 
problems, via a pre- and post-simulation questionnaire (Figures 1-3).  

Figure 1 The pre- and post-simulation questionnaire link in a “Google Form”. 
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Figure 2 An example of questionnaire in a “Google Form”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 An example of answer to the pre-  and post- simulation questionnaire in a “Google 
Form”. 
 

The survey questionnaire link was distributed to the focused group of medical students 
in the format of a “Google Form” by the preceptor before and after the simulated examination 
of the patient case.  The questionnaire was characterized as a perception-based assessment, 
and it complied with the descriptive criteria for evaluation for fourth- year medical students’ 
clinical performance.  The perception questionnaire asked the medical students to evaluate 
on self-confidence in clinical skills, self-preparation and/or concerns before history taking and 
physical examination, problem identification, hypothesis generation for differential diagnosis, 
plans for investigations and treatment, and patient-case presentation.  
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The medical students were also asked to identify the key success factors for each step 
of clinical skill development. After the simulated examination and self-reflective process, the 
preceptor gave feedback and suggestions, specifically emphasizing the importance of a 
comprehensive and analytical clinical-reasoning approach and effective communication skills.   

Results 
Participant characteristic 

In the academic year of 2021, there were nine fourth-year medical students from three 
focus groups engaged in the activities.  Each focus group of medical students participated in 
one session of the simulating case examination during the last period of their preceptor-
attending rounds (Figures 4 and 5). 

 
Figure 4 The fourth-year medical students from a focus group participating in a session of the 
simulated case examination during the last period of their preceptor-attending round. 

 
Figure 5 Another focus group of the medical students participating to the simulated case 
examination. 
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Exploring the simulating patient-case examination process 
After observing and facilitating the process of the simulated patient-case examination 

by the focus groups of medical students, the following findings emerged: students understood 
the need for structured comprehensive learning to achieve the basic clinical skills of history 
taking, physical examination, and clinical reasoning; a bedside- learning structure and real- life 
situation arrangement enhanced the opportunity to improve clinical-skill practice and increase 
effectiveness of the academic activities; systematically-structured activities in the focused and 
small groups engaged the students; and time-constraint, real-life-patient-based activities that 
allowed the medical students to achieve the hands-on clinical experience with the facilitating 
instructor were appreciated.  
Self-reflection and response to the pre- and post- simulation questionnaire  

As the results from the survey questionnaire which was completed by the focus groups 
of medical students, before and after the simulating patient- case examination, the following 
findings emerged (Table 2) :  medical students reflected that they had a higher level of self-
confidence in clinical skills; higher level of care for correct and systematic history taking using 
easy- to-understand language, proper time-management, and markedly improved skills.  In 
regards to physical examination, they were more focused on correct sequences and a 
systematic approach.  In regards to problem identification, they placed more emphasis on 
identifying both main and other problems; and they were more keen to apply basic knowledge 
in clinical management to the process generating hypotheses aiding differential diagnosis 
development. Furthermore, the most significant aspects of consideration in making a plan for 
investigations were making an appropriate plan that is relating and provides a good fit with 
the diagnosis.  In regards to patient- case presentation, they increased their understanding on 
conducting concise and precise presentations using easy- to- understand and appropriate 
language. 

Table 2 Results of pre- and post- simulating examination questionnaire 

Questionnaire Pre- Post- Interpretation 
Perception of self- confidence in clinical skills 
10 (Excellent), 8-9 (Very good), 6-7 (Good), 4-5 (Some 

4-5
(100%)

4-5
(67%)

Higher 
confidence after 
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improvement required), 2-3 (Significant improvement 
required), and 1 (Very bad) 

6-7 
(33%) 

the simulating 
examination 

Perception of self- preparation and/ or concerns 
before history taking 

- Correct and systematically  
- Precise and proper sequences 
- Understandable language 
- Appropriate time-management 
- Complete important information 
- Markedly improved skill 
- Markedly error- solving from the previous 

interview 

 
 
33% 
67% 
67% 
- 
67% 
- 
- 

 
 
67% 
33% 
100% 
67% 
33% 
33% 
- 

Higher concerns 
in  correct and 
systematically 
history taking; 
understandable 
language; time 
management; 
markedly 
improved skill 

Perception of self- preparation and/ or concerns 
before physical examination 

- Correct techniques  
- Correct sequences and systematically 
- High confidence  
- Correct clinical interpretation  

 
 
67% 
100% 
- 
- 

 
 
33% 
100% 
- 
- 

Most concern 
on correct 
sequences and 
systematic 
physical 
examination 

Perception of problem identification  
- Identify the main problem 
- Identify other problems 
- Identify all problems comprehensively 

 
67% 
33% 
67% 

 
100% 
67% 
67% 

Higher perceive 
in identifying the 
main and other 
problems   

Perception of hypothesis generation for 
differential diagnosis  

- Generate clinical reasoning hypothesis 
appropriately  

- Make a definitive and differential diagnosis 
appropriately  

- Apply basic knowledge to clinical 
management 

 
 
67% 
 
- 
 
67% 

 
 
67% 
 
- 
 
100% 

Higher perceive 
in applying the 
basic knowledge 
to clinical 
management 
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Perception of plans for investigations and 
treatment  

- Make an appropriate plan for investigations  
- Make an investigation plan suitably related to 

the diagnosis  
- Make an appropriate plan for treatment 

 
33% 
67% 
 
33% 

 
33% 
67% 
 
- 

Most concerns 
on appropriate 
plan for 
investigations, 
suitably- related 
to diagnosis 

Perception of patient-case presentation  
- Completely present the pertinent clinical data  
- Correct sequences and systematically 
- Concise and precise presentation 
- Clinically rational 
- Understandable and appropriate language 

 
33% 
33% 
33% 
67% 
67% 

 
33% 
33% 
67% 
33% 
100% 

Higher perceive 
in concise and 
precise 
presentation;  
Understandable, 
appropriate 
language 

 
Discussion 
   In the clinical years of medical education for medical students, learning via real-world 
patient-based situations in an encouraging and supportive environment is essential.  One of 
the common concerns by clinical- year medical students is their perception that inadequate 
practicing in clinical skills can lead to an educational gap (Okuda, 2009; Prober & Khan, 2013). 
Simulating patient- case- based academic activities is considered to be one of the most 
powerful educational strategies to assist the students to achieve their learning goals in regards 
to the medical curriculum (Lane, 2001).  
             Academic simulation-based activities have been implemented in medical education 
for over 50 years with their main purpose being:  medical training, performance monitoring, 
and clinical skill standardizing (Al-Elq, 2010; Chakravarthy, 2011; Wallace, 2002). The clinically 
based simulated activities were confirmed to be successful learning processes, which could 
enhance clinical skills and introduce a hands-on experience to medical students. They found 
this type of learning to be motivating, enhancing their confidence and engagement, as well as 
improving their clinical skills (Alsuwaidi, 2021; Chen, 2017; Mirza, 2021; Scalese, 2007). Though 
medical students, in their early years of their study program, are not responsibly involved in 
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direct patient care, they can gain experience and build up their clinical confidence as a clinical 
team member.  
           The ultimate expectation of this classroom action research-based activity was that the 
medical students would improve their clinical performance due to the simulating 
examinations and be able to practice and improve the essential clinical skills with real- life 
patient cases in an encouraging and supportive learning environment. Under this context, this 
study was aimed to implement the simulated case examinations in the preceptor- attending 
rounds as an innovative classroom action research activity and to assess the impact of this 
task in serving as an opportunity for medical students to improve their clinical skills and 
enhance their confidence in regards to patient care.  
            This study was conducted by implementing the concept of classroom ( bed site 

setting)  action research.  The main advantages of classroom action research include giving an 

opportunity to the students to participate and collaboratively work as a focused group through 

a self- reflective process towards achieving hands- on experience.  The medical students 

engaged with this friendly and supportive group-focused working environment, and they were 

assigned to practice a brainstorming-based analysis. This aimed to help them retrieve clinically 

meaningful information, leading to an understanding of the patients’  problems and enabling 

them to finalize a possible diagnosis and to formulate an appropriate management plan. This 

research process complies with the cycles of the classroom- action- study spiral, comprising 

systematic instructor led planning towards initiating change or solving specific problems; then 

acting or applying the change to the target population or situation and observing the results 

or consequences; reflecting and providing feedback. Furthermore, re-planning or re-developing 

existing practices to implement this process or the product obtained to create a change in 

teaching and learning (Dehnad & Nasser, 2014; Mettetal, 2012). 

           During the session of simulated patient-case examination, the preceptor facilitated the 
group process and encouraged the medical students to effectively collect pertinent clinical 
evidence and systematically analyze the data on a focus group basis. Medical students were 
also asked to perform a rigorous self- reflection in regards to their simulated examination 
process and had the opportunity to propose solutions or different ways in connection to 
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clinical approaches.  The simulated examination process assisted the medical student focus 
groups to learn from their classmates and to develop their professional clinical skills in a 
friendly and supportive environment.  
          This research project, of the bedside action- based approach, can lead to several 

implications in regards to medical education.  Firstly, hands-on and real- life patient-based 

training in clinical- year medical students is mandatory and is considered a necessity in order 

to enhance the clinical experience gained by medical students. Thus, such academic activities 

and innovative programs should be developed and maintained in the medical education 

curriculum.  Furthermore, preceptors or facilitators, teaching in clinical settings, should be 

made familiar with and encouraged to conduct classroom action-based activities or research. 

The necessity to incorporate hands-on and real-life patient-based training for medical students 

in the medical graduate curriculum is well recognized and established. The hands-on and real-

life clinical training during preceptor attending rounds could be taught either in the form of 

bedside teaching settings or via simulated examinations of patient cases by the medical 

students.  

            Secondly, the process of the simulated examination of a patient case was 

demonstrated to be effective in facilitating an active learning- by- practicing paradigm and 

enabling medical students to achieve their clinical learning goals.  The participating medical 

students also acknowledged the need to continually practice their basic clinical skills, 

especially history taking and physical examination in order to precisely identify and manage 

patients’  medical problems and conditions.  The simulated examination of patient cases 

stimulated them to study further and to place more focus on developing real situation-based 

diagnoses and practical management strategies for patients. 

            Thirdly, in regards to bedside based settings, the simulated patient-based examination 

was considered to be one of the most effective teaching processes. The teaching activities or 

programs using such simulated scenarios have been confirmed to be effective in assisting and 

enhancing medical learning. The simulated patient-based examination method is recognized 
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and perceived as a powerful and real- life based practice strategy in medical education. 

Therefore, this classroom action-based approach should be implemented into the clinical 

year medical education curriculum to facilitate an active learning schema and improve the 

clinical skills of medical students towards the effective formulation of diagnoses and the 

development of robust clinical reasoning problem solving approaches. 

            Lastly, the nature of the collaborative approach utilized by the medical student focus 

groups towards achieving joint goals under time constraints, strengthens the value of the pre-

oriented simulated examination.  The participating medical students worked as a team, as 

evidenced and facilitated by the corresponding preceptor.  The process reflected effective 

team- based working and contribution, and revealed a memorable role modelling for 

participants in regards to a systematic pre- planned clinical approach towards achieving 

successful outcomes in a learning by practicing basis.  The simulated patient- case 

examinations, during the preceptor- attending rounds, demonstrated that it could become a 

platform of shared learning and co-creation for both the medical students and the preceptor.   

Limitations of the study 
           This study has a few limitations. Firstly, the simulated patient case examinations were 
conducted by focus groups consisting of a limited number of participating medical students; 
therefore the findings might not be representative of the majority of clinical year medical 
students.  Thus, the implementation and generalization of this classroom /  bed- site action 
research to broader clinical sessions or preceptor- attending rounds should be further 
explored.  Secondly, the process was carried on only at the last period of the preceptor 
attending rounds due to the constraint of the fixed time frame in regards to the clinical rotation 
of medical students.  Lastly, the pre-  and post-  simulated examination survey questionnaire 
was developed on the basis of the current descriptive criteria for the evaluation of fourth-year 
medical students in the Department of Medicine, and it may not have covered all concerns 
or issues in relation to clinical skill assessments.  
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Suggestions 

        Considering the direct benefit to participating medical students, from this simulated 

patient- case examination, in improving their clinical skill performance through a learning-by-

practicing process, it may be useful that more sessions incorporating these classroom action 

activities take place. The sharing, collaboration, and generalization of the simulated activities 

of this spectrum or similar across departments or disciplines is also encouraged.  Moreover, 

especially in regards to the COVID- 19 pandemic era, as it has greatly affected the 

administration and management of the medical curriculum, implementing an innovative tele-

health or tele-medicine educational strategy could maintain and enhance medical students’ 

learning activities and experiences. In addition, an adaptation of online and patient simulation 

based academic activities has been shown to be feasible in regards to clinical- year medical 

training (Plackett, 2020). 

Conclusion 
The simulating patient- case examination during preceptor- attending rounds was 

demonstrated to be a bedside-based activity that can improve medical students’ confidence 
and clinical skills in a friendly and supportive learning environment.  The activities provide 
medical students with an opportunity to receive hands-on experience in essential medical 
education procedures by a conceptual learning-by-practicing approach. 

Funding 
This research received no funding from any sectors. 

Declaration of competing interests 
The author declares that there are no conflicts of interest. 

Acknowledgement 
The author thanks Mr.Tom Maniatis from the International Affairs, Faculty of Medicine, 

Prince of Songkla University, for his assistance in English language editing of the manuscript.  

23 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

References 
Al-Elq, A.  H.  (2010) .  Importance of simulation as a new teaching method for undergraduate 

and postgraduate education. Journal of Family and Community Medicine, 17(1), 35-40. 
doi:10.4103/1319-1683.68787 

Alsuwaidi, L. , Kristensen, J. , HK, A. , & Heialy, S.  A.  (2021) .  Use of simulation in teaching 
haematological aspects to undergraduate medical students improves student’ s 
knowledge related to the taught theoretical underpinnings. BMC Medical Education, 21, 
271-278. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02709-5 

Chakravarthy, B. , Haar, E.  T. , Bhat, S.  S. , McCoy, C.  E. , Denmark, T.  K. , & Lotfipour, S.  (2011) . 
Simulation in medical school education:  Review for emergency medicine.  Western 
Journal of Emergency Medicine, 12(4), 461–466. doi: 10.5811/westjem.2010.10.1909 

Chen, F. , Lui, A.  M. , & Martinelli, S.  M.  (2017) .  A systematic review of the effectiveness of 
flipped classrooms in medical education.  Medical Education, 51( 6) , 585– 597. 
doi:10.1111/medu.132721 

Dehnad, A., & Nasser, H. (2014). Action research to promote medical students’ motivation in 
an English for specific purposes class. Acta Medica Iranica, 52(6), 473-480 

Lane, J. L., Slavin, S., & Ziv, A. (2001). Simulation in medical education: A review. Simulation & 
Gaming, 32(3), 297-314 

Mettetal, G.  ( 2 0 12 ) .  The what, why and how of classroom action research.  Journal of the 
Scholarship of Teaching and Learning, 2(1), 6–13. 

Mirza, M. B., Sulaiman, A., Hashmi, S., Zaki, S., Rehman, R., & Akbar, R. (2021). Use of simulation 
based technology in pre- clinical years improves confidence and satisfaction among 
medical students.  Journal of the Pakistan Medical Association, 71 (4 ) , 1296-1302 . 
doi:10.47391/JPMA.1152 

Okuda, Y., Bryson, E. O., DeMaria Jr, S., Jacobson, L., Quinones, J., Shen, B., & Levine, A. I.  
(2009) .  The utility of simulation in medical education:  What is the evidence? Mount 
Sinai Journal of Medicine, 76(4), 330–343. doi:10.1002/msj.20127 

Plackett, R., Kassianos, A. P., Kambouri, M., Kay, N., Mylan, S., & Hopwood, J., … Sheringham, J. 
(2020) .  Online patient simulation training to improve clinical reasoning:  A feasibility 
randomised controlled trial.  BMC Medical Education, 20, 245- 254. 
doi:org/10.1186/s12909-020-02168-4 

24 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

Prober, C.  G. , & Khan, S.  (2013) .  Medical education reimagined:  A call to action.  Academic 
Medicine, 88(10), 1407–1410. doi: 10.1097/ACM.0b013e3182a368bd 

Scalese, R. J., Obeso, V. T., & Issenberg, S. B. (2007). Simulation technology for skills training 
and competency assessment in medical education.  Journal of General Internal 
Medicine, 23(Suppl 1), 46–49. doi:10.1007/s11606-007-0283-4 

Wallace, J. , Rao, R. , & Haslam, R. (2002). Simulated patients and objective structured clinical 
examinations:  Review of their use in medical education.  Advances in Psychiatric 
Treatment, 8(5), 342-348. doi:https://doi.org/10.1192/apt.8.5.342 

25 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 
 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้
การเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า 
Learning Achievement for Calculating in Daily Life on General Education 
Program by Supplementing the Review of Basic Knowledge of Progressive Rate 
Computation 
 
วาสนา  บุญแสวง1*, ณัฐพล  บุญน า2, รัตนศักดิ์  เหมะ1, และ สุภาภรณ์  ชัยอารยะเลิศ2 
Watsana Boonsawaeng1*, Nathaphon Boonnam2, Ratanasak Hama1,  
and Supaporn Chai-arayalert2 
 
1 อาจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
1 Lecturer, Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University. 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 Assistant Professor, Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University. 
* Corresponding author E-mail: watsana.b@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ เรื ่อง คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน  
ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้การเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 935-006 คิดเป็น คิดสนุก ภาคการศึกษาที่ 1/2563-
2564 โดยคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลคะแนนการสอบและการใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีจ านวนนักศึกษา
ที่สอบผ่านเกณฑ์ 50% ของคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อย่อย กล่าวคือ การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 91 
การค านวณค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และการค านวณค่าน ้าประปาประเภทบ้านอยู่อาศัย คิดเป็น 52% 
79% และ 83% ตามล าดับ อีกทั้งเมื่อใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณ
แบบอัตราก้าวหน้าค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่เวลาที่
ใช้จัดการเรียนรู้นั้น เมื่อเพิ่มกระบวนการทบทวนความรู้พื้นฐานแล้ว ผู้สอนใช้เวลาในการอธิบายเนื้อหาจาก 4 
ชั่วโมงในชั้นเรียนรวมกับ 2 ชั่วโมงที่ต้องเสริมลดลงเหลือการสอนในชั้นเรียน 3 ชั่วโมง ท าให้สามารถเพิ่มเติม
หัวข้ออ่ืนที่น่าสนใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าของนักศึกษาได้ 
ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้; การประเมินความก้าวหน้า; การทบทวนความรู้พ้ืนฐาน 
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Abstract 
This paper aims to study the learning achievement on daily life calculations in the 

general education course using the supplementary review of the basic knowledge of progressive 
computation. The target group is for 935-006 course, thought to have fun in the 1st semester of 
2020-2021 academic years. We collected exam scores and time spent in learning management. 
The result was found that there are students who passed the test with 50% of the total score 
in each sub-section, namely personal income tax 91, residential electricity calculation, and the 
calculation of water supply costs for the residential area, representing 52%, 79%, and 83%, 
respectively. After supplementing the review of the progressive computational baseline, 
academic achievement had a significantly higher mean score than the set threshold statistically 
at the 0.05 level. At the same time, we were spent managing the learning once we had added 
the basic knowledge review process. The instructors' time spent explaining content from 4 hours 
in class combined with the additional 2 hours required to teach in class is reduced to 3 hours. 
It allows for additional interesting topics that can be applied in students' daily life. 
Keywords: Learning achievement; formative assessment; previous knowledge review 

บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน

ไว้ 5 สมรรถนะ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกคณิตศาสตร์
เป็นหนึ่งในศาสตร์ส าคัญที่สามารถช่วยในการขับเคลื่อนให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะในการคิดและแก้ปัญหา และ
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยพัฒนาคนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้ง
ในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความมีระเบียบแบบแผน การมีเหตุและผล ช่วยในการวางแผน มีความสมดุลทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตาม คณิตศาสตร์ยังคงเป็นรายวิชาที่มีปัญหาการเรียนการสอนของทุกระดับชั้น ดัง
เห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-Net) ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2563  คะแนนเฉลี่ยต ่าสุดจากรายวิชาที่จัดสอบ คือ วิชาคณิตศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในทั้งสามระดับชั ้น (ประถมศึกษาปีที ่ 1 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 3 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6) (ALTV4, 2022) ส่งผลให้การเรียนรู้ว ิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับอุดมศึกษาแม้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันก็ประสบปัญหาการเรียนรู้เช่นเดียวกัน  
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การเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน มีการออกแบบส าหรับพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานจนถึงข้ันสูง โดยเนื้อหาในแต่ละระดับนั้นต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์  ท าให้ความรู้พื้นฐานเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(Sangthong, Kluennuan, Suthon, Phuttidej, & Kongdet, (2013); Mamom (2012)) หลายครั้งกับปัญหา
ที่ผู ้เรียนคณิตศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนเพราะไม่มีความรู้พื ้นฐานหรือไม่สามารถน าความรู้
พื้นฐานมาใช้ในการค านวณได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการเรียนรู้ที่
ก าหนด ในหัวข้อ การคิดค านวณในชีวิตประจ าวันเป็นการน าเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ การ
ค านวณแบบอัตราก้าวหน้ามาใช้ในการค านวณเพื่อหาค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่ง
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาในระหว่างภาคการศึกษาที่ 1/2559 – 2/2561 โดยใช้รูปแบบการสอนด้วย
วิธี Flipped Classroom น าเสนอในชั้นเรียนพร้อมกันทุกกลุ่ม และใช้การสอนแบบ Teaching-based และให้
จับกลุ่มท ากิจกรรมค านวณค่าจากบิลค่าน ้าประปาและค่าไฟฟ้า  แต่ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคนิค 
ต่าง ๆ นั่นคือ นักศึกษาไม่เข้าใจหลักการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า ส่งผลให้ไม่สามารถน าเสนอให้เพื่อนเข้าใจ
ได้ ท าให้ผู้สอนต้องใช้เวลาในการอธิบายเพิ่มเติม ส่งผลต่อเวลาการจัดการเรียนรู้จึงไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้ นอกจากนี้นักศึกษาไม่สามารถท าคะแนนจากแบบทดสอบหลังการน าเสนอได้ อีกทั้งบรรยากาศในชั้นเรียน 
นักศึกษาเกิดการเบื่อหน่ายเพราะต้องฟังเรื่องซ ้า ๆ กันหลายรอบ  

ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจึงเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบ
อัตราก้าวหน้าที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบในการเรียนรู้หัวข้อ คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน ในหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไปให้ผู้เรียน โดยคาดการณ์ว่า ผู้เรียนจะมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อดังกล่าว และสามารถ
ใช้เวลาที่เหลือจากการเรียนมาเพ่ิมเนื้อหาส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์กับการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันด้วย 

วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้การ

เสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า
2. ศึกษาแนวคิดของนักศึกษาต่อวิธีการเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตรา

ก้าวหน้า

การทบทวนวรรณกรรม 
Ozan and Kincal (2018) ศึกษาผลกระทบของการประเมินรายทางที ่มีต่อวิชาการของนักศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัศนคติต่อบทเรียนและทักษะการควบคุมตนเองในชั้นเรียน พบว่า  กลุ่มทดลองที่
ด าเนินการประเมินแบบก้าวหน้ามีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อชั้น
เรียนมากกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม โดยค านึงถึงทักษะในการควบคุมตนเองของนักเรียน ถึงแม้ว่าการประเมิน
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ในเชิงโครงสร้างมีผลในเชิงบวก ไม่พบความแตกต่างที่มีนัยส าคัญระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากการ
สังเกตของผู้วิจัยและการสัมภาษณ์กับครูและนักเรียน พบว่า  มีการพิจารณาว่ามุมมองทั่วไปเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้การประเมินรายทางเป็นไปในเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงสอดคล้องกับ Torrance and Pryor (2001) 
ซึ่งได้ท าวิจัยจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสองคนและทีมนักวิจัยของอาจารย์ จุดมุ่งหมายคือ
การสร้างจากการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ด าเนินการโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยการตรวจสอบปัญหาจากมุมมอง
เชิงปฏิบัติและประยุกต์มากขึ้น พิจารณาว่าอาจใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือ
น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการประเมินในห้องเรียน และให้พื้นฐานส าหรับการพัฒนาต่อไปและการปรับปรุง
ทฤษฎีเกี ่ยวกับการประเมินโครงสร้าง นอกจากนี ้ย ังมีประเด็นที ่น่าสนใจจากงานวิจัยของ Dunn and 
Mulvenon (2009) จากการมีอยู่ของหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายที่บันทึกการปรับปรุงผลการศึกษาโดยใช้การ
ประเมินรายทางเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในการศึกษา ในความเป็นจริง มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์อยู่จ านวนจ ากัดเพ่ือสนับสนุนการประเมินก้าวหน้านั้นส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาในเชิง
บวก การใช้การประเมินรายทางหรือความพยายามในการวินิจฉัยอื่น ๆ ภายในห้องเรียน ให้ข้อมูลที่จะช่วย
อ านวยความสะดวกในการสอนและผลการสอนที่ได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม การทบทวนวรรณกรรมการ
ประเมินรายทางพบว่าไม่มีค าศัพท์ที่ตกลงกันเกี่ยวกับการประเมินรายทางและสงสัยแนวทางระเบียบวิธีในความ
พยายามที่จะแสดงผลในเชิงบวกที่อาจน ามาประกอบกับการประเมินแบบก้าวหน้า 

วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาจากตารางที่ 1 โดยพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนเริ่มต้นในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ด้วยการเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตรา
ก้าวหน้า และในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 1/2564 จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า และศึกษาแนวคิดของนักศึกษาต่อวิธีการเสริมการทบทวนความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า โดยก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1 

ตัวแปรต้น 
การทบทวนความรู้พื ้นฐาน
เกี ่ยวกับการค านวณแบบ
อัตราก้าวหน้า 

ตัวแปรตาม 

– ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่อง คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน

– แนวคิดของนักศึกษาต่อวิธ ีการเสริมการทบทวนความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วย
การเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบกา รวิจัยกึ่ง
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นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาดของตนเอง 

     เข้าใจเนื้อหามากข้ึน 

ท าแบบทดสอบ Pre-test (10 นาที) 

สอน/อธิบายผ่านการท าโจทย์ (40 นาที) 

ผลความเรียนรู้ท่ีคาดหวัง: 

น าความร ู ้ เก ี ่ยวก ับหลักการ

ค านวณแบบอัตราก้าวหน้าไปใช้

ในการค  านวณหาค ่ า ไฟฟ้ า 

น ้าประปา และภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 91 

การค านวณแบบอัตราก้าวหน้า 

ท าแบบทดสอบ Post-test  (10 นาที) 

ทดลอง (Qui-experimental research) แบบแผนการว ิจ ัยกล ุ ่มเด ียวว ัดคร ั ้งเด ียว (The One-Group 
Posttest-Only Design) (Lateh, 2022) มีการก าหนดขัน้ตอนของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ด าเนินการสอนทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า  ใช้เวลา 1 ชั่วโมงด้วย
กระบวนการและกิจกรรมในชั้นเรียน แสดงดังภาพที่ 2

 
 

 
 

ภาพที่ 2  กระบวนการและกิจกรรมการทบทวนความรู้พ้ืนฐาน 

2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน ที่ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย 3
หัวข้อ ได้แก่ (1) การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 91 (2) การค านวณค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่
อาศัย และ (3) การค านวณค่าน ้าประปาประเภทบ้านอยู่อาศัย  โดยที่ในแต่ละหัวข้อมีการอธิบาย
เนื้อหาพร้อมท าโจทย์เพ่ิมเติม และสอบวัดความรู้แต่ละหัวข้อย่อย ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

3. ด าเนินการสอบถามแนวคิดของนักศึกษาต่อวิธีการเสริมการทบทวนความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการ
ค านวณแบบอัตราก้าวหน้า

4. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทีร่วบรวมข้อมูลแบบรายภาคการศึกษาที ่1/2563
และ 1/2564

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร: นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชา 935-006 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 จ านวน 295 คน และ 1/2564 จ านวน 474 คน รวม 756 คน 
กลุ่มตัวอย่าง:  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรยีน

รายวิชา 935-006 ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 และ 1/2564 ที่มีข้อมูลคะแนนการสอบครบถ้วนสมบูรณ์ ตาม
เวลาที่ก าหนด จ านวน 558 คน (เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้การเก็บรวม
รวบข้อมูลไม่ได้ครบถ้วน ทั้งนี้อาจจะด้วยปัญหาระบบเครือข่ายและการไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นได้)  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้พื้นฐานก่อนและหลังการเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ

ค านวณแบบอัตราก้าวหน้า  โดยมีแบบทดสอบที่แตกต่างกัน 4 ชุดในการทดสอบแต่ละครั้ง 
2. แบบทดสอบออนไลน์ว ัดความรู ้ เร ื ่อง คิดค านวณในชีว ิตประจ าว ัน จ าแนกตามเนื ้อหาย่อย 

3 หัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อมีแบบทดสอบที่แตกต่างกัน 4 ชุด   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย เป็นต้น และทดสอบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มด้วยการทดสอบ t-test  

 
ผลการวิจัย  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนจากการสอบวัดความรู้ เรื ่องคิดค านวณในชีวิตประจ าวันของภาค
การศึกษาที่ 1/2563 และ 1/2564 แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและจ านวนนักศึกษาที่มีคะแนนผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดตามหัวข้อย่อยของการสอบ
วัดความรู้ 

หัวข้อย่อยที่สอบวัดความรู ้
คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
(ร้อยละของนักศึกษา 558 คน) 

คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ 
50% ของคะแนนเต็ม 

คะแนนสอบไม่ผา่นเกณฑ์ 
50% ของคะแนนเต็ม 

การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 91        (10 คะแนน) 5.70 284 (51%) 274 (49%) 

การค านวณค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย        (6 คะแนน) 4.01 441 (79%) 117 (21%) 
การค านวณค่าน ้าประปาประเภทบ้านอยู่อาศัย   (4 คะแนน) 2.89 472 (85%) 86 (15%) 

   
จากตารางที่ 1 พบว่า ทุกหัวข้อย่อยที่สอบวัดความรู้ ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ 

50% ของคะแนนเต็ม มากกว่า ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ อีกท้ังร้อยละของนักศึกษาที่
มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ 50% ของคะแนนเต็มเรียงล าดับหัวข้อย่อยที่สอบวัดความรู้จากมากไปน้อย ได้แก่ 
การค านวณค่าน ้าประปาประเภทบ้านอยู่อาศัย (85%) การค านวณค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (79%) และ
การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 91 (51%) รวมถึงทั้งสามหัวข้อย่อยที่สอบวัดความรู้ยังมีนักศึกษาที่สอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์ 50% ของคะแนนเต็ม นอกจากนี้คะแนนเฉลี่ยของทุกหัวข้อย่อยที่สอบวัดความรู้มีค่ามากกว่า 
เกณฑ์ 50% ของคะแนนเต็ม 
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ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม ด้วยการทดสอบ t-Test: One Sample ส าหรับ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คิดค านวณในชีวิตประจ าวันหลังจากเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า ได้ก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 

H0 : คะแนนเฉลี่ยของการวัดความรู้ในแต่ละหัวข้อย่อยหลังจากเสริมการทบทวนความรู้พื ้นฐาน 
      เกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า เท่ากับ เกณฑ์คะแนน 50% ของคะแนนเต็ม 
H1 : คะแนนเฉลี ่ยของการวัดความรู ้ในแต่ละหัวข้อย่อยหลังจากเสริมการทบทวนความรู ้พื ้นฐาน

เกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า สูงกว่า เกณฑ์คะแนน 50% ของคะแนนเต็ม  โดยที่การทดสอบด้วย
สถิติ t-Test One Sample แสดงผลการวิเคราะห์ตามหัวข้อย่อยของการสอบวัดความรู้  แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าสถิติ 

ค่าสถิต ิ
หัวข้อย่อยที่สอบวัดความรู ้

การค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 91 

การค านวณค่าไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยู่อาศัย 

การค านวณค่าน ้าประปา
ประเภทบ้านอยู่อาศัย 

Mean 5.70 4.01 2.89 
Variance 4.89 2.73 1.34 
Observations 558 558 558 
Hypothesized Mean Difference 5.00 3.00 2.00 

df 557 557 557 
t Stat 7.43 14.46 18.06 

P(T<=t) one-tail 0.00 0.00 0.00 
t Critical one-tail 1.65 1.65 1.65 

จากตารางที่ 2 พบว่า ทุกหัวข้อย่อยท่ีสอบวัดความรู้ ผลการค านวณได้ค่าสถิติทดสอบ t (7.43, 14.46 
และ 18.06) >  t ที่ค่าวิกฤต (1.65) จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ ยอมรับว่า H1 เป็นจริง สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
สอบในแต่ละหัวข้อย่อยหลังการเสริมการทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า สูงกว่า 
เกณฑ์คะแนน 50% ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญเชิงสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การค านวณแบบอัตราก้าวหน้า โดยใช้รูปแบบออนไลน์ด้วยข้อค าถาม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 198 คน 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเสริมการทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า
ในระดับด-ีดีมาก คิดเป็น 81% นักศึกษาจ านวน 89% มีความเข้าใจมากขึ้นและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
ทบทวนไปใช้ประกอบการค านวณในหัวข้อ คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน  สิ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้น ผู้เรียนเห็นด้วย
อย่างยิ่งให้มีการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้าก่อนการเรียนรู้หัวข้อหลักเรื่อง 
คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน 

32 



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

นอกจากนี้ ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้หัวข้อ คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน มีจ านวนชั่วโมงสอน
ตามทีก่ าหนดในแผนการสอน 4 ชั่วโมง จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559-
2562 ใช้เวลาในชั้นเรียน 4 ชั่วโมงและมีการนัดสอนเสริมเพิ่มเติมอีก 2 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง  แต่หลังจากที่มี
การเสริมการทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า ปรากฏว่า ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนเพียง 3 ชั่วโมง จึงมีเวลาให้เพ่ิมเติมการเรียนรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการคิดค านวณในชีวิตประจ าวันได้ 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง คิดค านวณในชีวิตประจ าวัน และแนวคิดของนักศึกษาต่อ

วิธีการเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาที่มีการเสริมการทบทวนความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า จากผลการวิจัย พบว่า หลังจากที่มีการเสริมการทบทวน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า คะแนนเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อย่อยเพ่ิมข้ึนและร้อย
ละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ 50% ของคะแนนเต็มมากขึ้น เนื่องมาจากการได้ทบทวน
ความรู้พื้นฐานนั้นเป็นการท าความเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเรียนรู้และสามารถ
น าไปใช้ประกอบในการค านวณเนื้อหาหลักได้  ดังเช่นงานวิจัยของ Mamom (2012) พบว่า ภายหลังที่
นักศึกษาได้รับการสอนโดยอาจารย์ร่วมกับการทบทวนความรู้โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แล้ว นักศึกษามีระดับคะแนนสูงขึ้น ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยความรู้ของกลุ่มทดลองภายหลังการทบทวน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสูงกว่าคะแนนก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sangthong et al. (2013) พบว่า การใช้รูปแบบการทบทวน
โดยผ่านระบบ DPULSS ท าให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีกว่าเดิมและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเสริมการทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ค านวณแบบอัตราก้าวหน้า พบว่า นักศึกษาประมาณ 90% เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของ
การทบทวนความรู้พื้นฐานที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาหลักที่จ าเป็นต้องใช้
ความรู้พื้นฐานดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาจ านวน 80% มีความพึงพอใจต่อการทบทวนความรู้พื้นฐานใน
ระดับดี-ดีมาก  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Sangthong et al. (2013) ที่นักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อ
การเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์โดยภาพ รวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
Changsap et al. (2016) ที่พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของรูปแบบกิจกรรมที่
ประยุกต์ใช้การสนับสนุนทางสังคมเท่ากับ 3.65 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี มีประสิทธิภาพใน
การท าให้นักศึกษาเข้าใจถึงเนื้อหาวิชามากขึ้น รวมทั้ง ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนและอาจารย์ที่ปรึกษา
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3. จากการรวบรวมระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้หัวข้อคิดค านวณในชีวิตประจ าวันพบว่า มีการใช้
จ านวนชั่วโมงในชั้นเรียนลดลงและไมจ่ าเป็นต้องมีการสอนเสริม ส่งผลให้ผู้สอนสามารถเพ่ิมเติมหัวข้ออ่ืน
ที่น่าสนใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าของนักศึกษา ได้แก่ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการออมเงิน: ใคร
ขโมยเงินของคุณ เป็นการเปิดมุมมองแนวทางและวิธีการออมให้กับตนเองและครอบครัว
ทั้งนี้จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า หลังจากการเสริมกิจกรรมการทบทวนความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับการค านวณแบบอัตราก้าวหน้า ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการสอบหัวข้อย่อยต่างๆ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้ที่ส าคัญนักศึกษาได้เห็นประโยชน์ของการทบทวนความรู้ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการท า
ความเข้าใจเนื้อหาหลักมากข้ึน รวมทั้งการใช้เวลาการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ลดลงท าให้สามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาส่วน
อื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่เป็นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง  

ข้อเสนอแนะและข้อจ ากัด 
การท าวิจัยครั้งต่อไป   

ควรมีการสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานและรูปแบบการทบทวนที่เหมาะสม ครอบคลุม  
การน าไปใช้ประกอบการเรียนรู้ให้ครบถ้วน และเพิ่มเติมการประเมินความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 

สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นองค์ความรู ้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู ้ในรายวิชาอื ่น  ๆ 
ทุกระดับชั้น 
ข้อจ ากัด 

รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ การสอบและการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาอยู่ในลักษณะ
ออนไลน์ ท าให้ไม่สามารถควบคุมการเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดได้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ใน
บริบทห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม เพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน 3) เพ่ือวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ใน
รายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 17 คน ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านผลงาน
การผลิตสื่อด้านดาราศาสตร์ของนักศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน และแบ่งระดับของความสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ ปรับปรุง จากการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน สามารถน าไปต่อยอด
หรือปรับใช้กับนักศึกษา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านดาราศาสตร์และพัฒนาทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
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ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน; ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ; ดาราศาสตร์
อิสลาม; ห้องเรียนออนไลน์ 

Abstract 

This research aimed to 1) study the method of learning management through model-

based learning method in the subject of the Islamic Astronomy online course to encourage 

the scientific communication skills in students 2 )  to compare learning achievement before 

and after using model-based learning activity; 3 )  to develop scientific communication skill 

using model-based learning in Islamic Astronomy subject.  The target group consisted of 17 

students who enrolled in the first semester of the academic year 2 0 2 1 .  The research 

instruments consisted of 1) a model-based learning plan 2) a learning achievement test and 

3 )  a scientific communication skill assessment form through the student's production of 

astronomy media.  The statistical data were analyzed using mean value, standard deviation, 

and t-test dependent group.  The students’ scientific communication skills were divided into 

4 levels: excellent, good, fair, and improved. The research results revealed that students had 

a statistically higher learning achievement than before at the significant level of .01 and their 

ability to communicate in science was at a good level.  Therefore, a model-based learning 

method could be developed or applied to students to develop learning achievement in 

astronomy and further develop scientific communication skills in higher education. 
Keywords: Model-Based Learning Method; Scientific Communication Skill; Islamic Astronomy; 
Online Classroom 

บทน า 
นับตั้งแต่วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อุบัติขึ้นจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้สถานศึกษา 

โรงเรียน และมหาวิทยาลัยทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนแบบเดิมเปลี่ยนมาเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ท าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจ าเป็นต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในรูปแบบใหม่ เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส าหรับวิชาดาราศาสตร์อิสลามนั้นเป็นศาสตร์ที่น าองค์ความรู้ดาราศาสตร์พ้ืนฐานมา
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ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมทั่วโลก เช่น การค านวณเวลาละหมาด การค านวณทิศละหมาด 
รวมถึงการสร้างปฏิทินอิสลามเพ่ือใช้ในการก าหนดวันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ การที่ผู้เรียนจะสามารถค านวณ
สมการทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ที่ใช้ในการก าหนดเวลาและทิศในการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าว
นั้น ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีมโนมติที่ถูกต้องและเข้าใจองค์ความรู้ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานอย่างถ่องแท้
เสียก่อน (Chehlaeh, 2021) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้ในการเรียนดาราศาสตร์อิสลามต่อไป โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้การเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาดาราศาสตร์อิสลามเกิดความน่าสนใจและสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (model-based learning)  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการค้นหาความรู้ด้วยการส ารวจตรวจสอบข้อมูล ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนสามารถน าเสนอ ทดสอบ 
ประเมิน ปรับปรุง แก้ไข และขยายความคิดของตนเอง (Pokpun, 2011) ท าให้ผู้เรียนสามารถคิดได้อย่าง
นักวิทยาศาสตร์ อันก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวางแผนและออกแบบการทดลอง 
ตรวจสอบสมมติฐาน รวบรวมข้อมูลหลักฐานหลังจากลงมือปฏิบัติการทดลองผ่านกระบวนการสร้าง
แบบจ าลอง และปรับปรุงแบบจ าลองใหม่ให้สอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าแบบจ าลองมาใช้เป็น
ตัวแทนในการสื่อสาร (Neilson, Campbell, & Allred, 2010 as cited in Worakitchanon, Pitiporntapin, 
& Boonsoong, 2020) แบบจ าลองช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจนและ
เข้าใจแนวคิดต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น (Supatchaiyawong, 2013) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yusuf (2002) ที่
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองท าให้บทเรียนน่าสนใจและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนทางดารา
ศาสตร์และอวกาศได้ดีขึ้น ดังนั้นการน าแบบจ าลองมาใช้ในการสอนจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนการสอน
วิชาดาราศาสตร์ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสาร  

ทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่ส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเผยแพร่
ความรู้วิทยาศาสตร์สู่สังคม ซึ่งการพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ประชาชนได้มีความรู้ มีกระบวนการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์  เกิด
การคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ เมื่อประชาชนส่วนใหญ่มีกระบวนการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วจะช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความพร้อมในการปรับตัว สามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนา
ประเทศต่อไป (Worakitchanon et al., 2020) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน พบว่า การสอนแบบ
บรรยายเพียงอย่างเดียวท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจ าลองเป็นฐานจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
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วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้ ให้ผู้เรียนอธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในส่วนที่เป็นนามธรรมให้มองเห็น
เป็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น นับเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 

วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ในบริบทห้องเรียนออนไลน์
เพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาในรายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม 

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน ของนักศึกษาในรายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม 

3) เพ่ือวัดทักษะในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาในรายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม โดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย 
1) นักศึกษาที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบ

พิกัดท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของวัตถุฟ้า และดถิีของดวงจันทร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2) นักศึกษาที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน มีทักษะในการสื่อสารวิทยาศาสตร์อยู่

ในระดับด ี

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) ที่มุ่งพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบพิกัดท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของวัตถุฟ้า 
และดิถีของดวงจันทร์ ในรายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

  ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

วิธีการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้น (Kemmis & 

McTagart, 1990; Schmuck, 2006) คือ 1) ขั้นวางแผน (plan) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลมา

การจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
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พิจารณาประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ขั้นปฏิบัติ (act) ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐานที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3) ขั้นสังเกต (observe) ในขณะที่ด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนที่มีต่อการท ากิจกรรมและการตอบ
ค าถามในชั้นเรียน พร้อมบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ด าเนินการสอน 4) ขั้นสะท้อนผล (reflect) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึก ผลงานนักศึกษา และผลการสะท้อนคิดจากผู้เรียน เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

1. กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 723-383 ดาราศาสตร์อิสลาม ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 17 คน ที่ได้รับจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีช่วงเวลาที่ใช้ในการวิจัยอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2564  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ในรายวิชาดาราศาสตร์
อิสลาม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน ดังแสดงในตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างรูปแบบการสอนกับเนื้อหา ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม ที่ค่าเฉลี่ย 4.5 คะแนน  

ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานในรายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม 
แผน ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้ เนื้อหาหลัก จ านวน (ชั่วโมง) 

1 ระบบพิกัดท้องฟ้า  
(celestial coordinate system) 

- ประวัติศาสตร์ทรงกลมท้องฟ้า
- องค์ประกอบและการวาดทรงกลมท้องฟ้า
- ระบบพิกัดทรงกลมท้องฟ้า
- การใช้แผนที่ดาวและการดดูาวเบื้องต้น

6 

2 การเคลื่อนที่ของวัตถุฟ้า  
(motion of celestial body) 

- การเคลื่อนที่ในรอบวันของทรงกลมท้องฟ้า
- จุดส าคัญบนเส้นสุรยิวิถีและการเกิดฤดูกาล
- เดคลิเนชันของดวงอาทิตย์
- ต าแหน่งเฉพาะของดาว
- การก าหนดเวลาบนโลก

6 

3 ดิถีของดวงจันทร์  
(phase of the moon) 

- เดือนดาราคติกับเดือนจันทรคติ
- ดิถีของดวงจันทร์
- การค านวณเวลาขึ้นตกของดวงจนัทร์
- การสร้างปฏิทินฮิจเราะห์

3 
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ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานที่มีขั้นตอนต่าง ๆ 
(Phinin & Chapoo, 2021) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ส ารวจแนวคิด เป็นขั้นการส ารวจแนวคิดของผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหาผ่านแบบทดสอบก่อนเรียน
และการเขียนอธิบายลงในใบกิจกรรม  

ขั้นที่ 2 ประเมินและทบทวนแนวคิด ให้ผู้เรียนตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดตนเองโดยการใช้
สื่อการสอนรูปแบบแอนิเมชัน ดังแสดงในหัวข้อ 2.1.2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนในกลุ่ม และพูด
น าเสนอหน้าชั้นเรียน จนมีการปรับแนวคิดและค้นหาสิ่งที่จะใช้ในการสร้างแบบจ าลอง  

ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจ าลอง มีการสืบค้นจากการอ่านบทความ ศึกษาคลิปวิดีโอทาง
ดาราศาสตร์ และเขียนสรุปความรู้ที่ได้รับด้วยตนเองและน ามาสร้างแบบจ าลอง  

ขั้นที่ 4 น าแบบจ าลองไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ ผู้เรียนศึกษาปรากฏการณ์ที่สามารถน ามาใช้
อธิบายแบบจ าลอง บันทึกวิดีโอของตนเองเพ่ือน าเสนอหน้าชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความรู้และรับรู้แนวคิดของเพ่ือนร่วมชั้น จนเกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง  

ขั้นที่ 5 ประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบจ าลอง ผู้เรียนประเมินแบบจ าลองของตนเอง และปรับปรุง
แก้ไขให้แบบจ าลองมีความถูกต้อง  

2.1.2 แบบจ าลองทางดาราศาสตร์ในรูปแบบแอนิเมชันของศูนย์ Columbia Center for 
New Media Teaching and Learning (CCNMLT) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังแสดง
ในภาพที่ 1 สามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนทางด้านดาราศาสตร์เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน ได้ที่ URL: https://ccnmtl.github.io/astro-simulations/ 

ภาพที่ 1 สื่อการสอนทางดาราศาสตร์ในรูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุฟ้าและดิถีของดวงจันทร์ 
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
2.2.1 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นค าถามปรนัยแบบ 

4 ตัวเลือก จ านวนแผนละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ โดยน าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) แบบทดสอบทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.5 

2.2.2 แบบประเมินทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาองค์ประกอบของการสื่อสารตามกรอบแนวคิดของ 
Kulgemeyer and Schecker (2013) ที่มีการอ้างถึงในงานวิจัยของ Worakitchanon et al., (2020) ซึ่งมี
องค์ประกอบ คือ เนื้อหา บริบท ภาษา และสิ่งแทนความ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพดังตารางที่ 2 

2.2.3 ใบงานและแบบฝึกหัด  
2.2.4 บันทึกหลังการสอนของผู้วิจัย 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับดีเย่ียม (3) ระดับดี (2) ระดับพอใช้ (1) ระดับปรับปรุง (0) 
1. ด้านเนื้อหา (factual content)
สื่อสารเนื้อหาส าคัญได้
ถูกต้องทั้งหมด 

มีการสื่อสารเนื้อหาไม่
ถูกต้อง 1-2 ประเด็น 

มีการสื่อสารเนื้อหาไม่
ถูกต้อง 3-4 ประเด็น 

สื่อสารเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่าครึ่งหน่ึงของเนื้อหา
ทั้งหมด 

สื่อสารเนื้อหาส าคัญได้
ครบถ้วนทุกประเด็น 

สื่อสารเนื้อหาส าคัญได้
ครอบคลมุเกือบทุกประเด็น 
แต่ยังมี 1-2 ประเด็นขาดไป 

สื่อสารเนื้อหาส าคัญ 
ขาดไป 3-4 ประเด็น 

สื่อสารเนื้อหาส าคัญเพียง
บางประเด็น เนื้อหามากกว่า 
ครึ่งหนึ่งไม่เกีย่วข้อง 

เรียบเรียงเนื้อหาได ้
อย่างเป็นล าดับ 

เรียบเรียงเนื้อหาได้ค่อนข้าง
เป็นล าดับ แต่ยังมีการสลับ
เนื้อหา 1-2 ประเด็น 

เรียบเรียงเนื้อหาได้ค่อนข้าง
เป็นล าดับ แต่ยังมีการสลับ 
เนื้อหา 3-4 ประเด็น 

เรียบเรียงเนื้อหาไม่เป็น
ล าดับ 

สื่อสารเนื้อหาให้เกดิ 
ความน่าสนใจแกผู่้รับสาร 

สื่อสารเนื้อหาให้เกดิ 
ความน่าสนใจแกผู่้รับสาร
ระดับปานกลาง 

สื่อสารเนื้อหาให้เกดิ 
ความน่าสนใจแกผู่้รับสาร
น้อย 

สื่อสารเนื้อหาที่ไม่ท าให้ 
ผู้รับสารเกดิความสนใจ 

2. ด้านบริบท (context)

มีการเชื่อมโยงเนื้อหา 
เข้ากับตัวอย่างท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวัน 

มีการเชื่อมโยงเนื้อหา 
เข้ากับตัวอย่างท่ีพบได้ใน
ชีวิตประจ าวันแตต่ัวอย่างที่
ยกมาสอดคล้องกับเนื้อหา 
เพียงบางส่วน 

มีการเชื่อมโยงเนื้อหา 
เข้ากับตัวอย่างท่ีพบได้ใน
ชีวิตประจ าวัน แตต่ัวอย่างที่
ยกมายังไมส่อดคล้องกับ
เนื้อหา 

ไม่มีการเช่ือมโยงเนื้อหา 
เข้ากับตัวอย่างท่ีพบได้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
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ตัวอย่างที่น าเสนอช่วยให้
ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาทาง 
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 

ตัวอย่างที่น าเสนอช่วยให้
ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาทาง 
วิทยาศาสตร์บางส่วน 

ตัวอย่างที่น าเสนอไม่ช่วยท า
ให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาทาง 
วิทยาศาสตร ์

ตัวอย่างที่น าเสนอท าให้ผูร้ับ
สารเข้าใจเนื้อหาทาง 
วิทยาศาสตร์ผดิ 

3. ด้านภาษา (code)
เลือกใช้ค าศัพท์เฉพาะ 
(technical term) 
หรือค าศัพท์ท่ัวไปเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

เลือกใช้ค าศัพท์เฉพาะหรือ
ค าศัพท์ทั่วไปเพื่อการสื่อสาร 
ได้อย่างเหมาะสมเป็นส่วน 
ใหญ่ 

เลือกใช้ค าศัพท์เฉพาะหรือ
ค าศัพท์ทั่วไปเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมบางค า 

ไม่มีการเลือกว่าควรใช้
ค าศัพท์เฉพาะหรือค าศัพท์
ทั่วไปเพื่อสื่อสารให้ผูร้ับสาร 
เข้าใจ 

มีการขยายความค าศัพท์
เฉพาะหรือเปรียบเทียบ
เพื่อให้เข้าใจง่ายทุกครั้ง 

ไม่มีการขยายความค าศัพท์
เฉพาะหรือใช้ค า
เปรียบเทยีบเพื่อให ้
เข้าใจง่าย 1-2 ค า 

ไม่มีการขยายความค าศัพท์
เฉพาะหรือใช้ 
ค าเปรียบเทียบเพื่อให ้
เข้าใจง่าย 3-4 ค า 

ไม่มีการขยายความค าศัพท์
เฉพาะหรือใช้ 
ค าเปรียบเทียบเพื่อให ้
เข้าใจง่าย 

4. สิ่งแทนความ (representation form)
ใช้รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ 
แผนผัง หรือภาพเคลื่อนไหว 
ประกอบการสื่อสารที ่
ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อหา 

ใช้รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ 
แผนผัง หรือภาพเคลื่อนไหว 
ประกอบการสื่อสารที ่
ถูกต้อง เหมาะสมกับ 
เนื้อหาบางส่วน 

ใช้รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ 
แผนผัง หรือภาพเคลื่อนไหว 
ประกอบการสื่อสารที ่
ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา 

ไม่มีการใช้รูปภาพ แผนภูมิ 
กราฟ แผนผัง หรือ
ภาพเคลื่อนไหว 
ประกอบการสื่อสาร 

เลือกใช้สิ่งแทนความ 
ประกอบการสื่อสารที ่
ช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจ 
ง่ายขึ้น 

เลือกใช้สิ่งแทนความ 
ประกอบการสื่อสารที ่
ช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจ 
เนื้อหาบางส่วน 

เลือกใช้สิ่งแทนความ 
ประกอบการสื่อสารที ่
ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

ไม่มีการใช้สิ่งแทนความ 
ประกอบการสื่อสาร 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Worakitchanon et al. (2020) 

ตารางที่ 3 ช่วงคะแนนและระดับความสามารถในสื่อสารวิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบด้านเนื้อหา บริบท ภาษา

สิ่งแทนความ และรวมทุกด้าน 

ด้านเนื้อหา  
(เต็ม 12 คะแนน) 

ด้านบริบท ภาษา และสิ่งแทน
ความ (ด้านละ 6 คะแนน) 

รวมทุกด้าน 
(รวม 30 คะแนน) 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

9.61 – 12.00 ดีเยี่ยม 4.81 – 6.00 ดีเยี่ยม 24.01-30.00 ดีเยี่ยม 

7.81 – 9.60 ดี 3.91 – 4.80 ดี 19.51-24.00 ดี 
6.01 – 7.80 พอใช้ 3.01 – 3.90 พอใช้ 15.01-19.50 พอใช้ 

0.00 – 6.00 ปรับปรุง 0.00 – 3.00 ปรับปรุง 0.00-15.00 ปรับปรุง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Worakitchanon et al. (2020) 
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ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน จากนั้น
น าชิ้นงานของนักศึกษามาประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบความสอดคล้องของการตรวจให้คะแนนระหว่างผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ น าไปวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยการตรวจผลงานของนักศึกษาและประเมิน
คะแนนในแต่ละองค์ประกอบของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เนื้อหา บริบท ภาษา และสิ่งแทนความ และ
หาค่าเฉลี่ยของคะแนนแล้วระบุเป็นระดับคุณภาพการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนโดยภาพรวม รวมทั้งระบุ
ระดับคุณภาพของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1) แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

แบบจ าลองเป็นฐาน โดยจะด าเนินการวิจัยในชั่วโมงเรียนตามปกติ ในรายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม จ านวน 3 
บทเรียน ส าหรับ 3 แผนการสอน รวมเป็น 15 ชั่วโมง  

2) ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 3 ชุด ส าหรับ 3
แผนการสอน ชุดละ 10 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพปรับปรุงและแก้ไขแล้ว 

3) ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ
สอนด้วยตนเอง และมีผู้ช่วยวิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน จดบันทึกการท ากิจกรรมในชั้นเรียน และ
บันทึกหลังการสอน  

4) เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 3 ชุด ส าหรับ 3 แผนการสอน ชุดละ 10 ข้อ 

5) ประเมินทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากผลงานแบบจ าลองทางดาราศาสตร์ที่นักศึกษาได้สร้าง
และพัฒนาขึ้น 

6) น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์
มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวม เรียบเรียงจากแบบบันทึกของผู้วิจัย แบบ

สังเกต และท าการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหว่างก่อนและหลังเรียนของกลุ่มศึกษาโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) และใช้สถิติที (one group sample t-test) และประเมินทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่าน
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ผลงานสื่อการสอนดาราศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งแบ่งระดับของความสามารถในการสื่อสา ร
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม (3 คะแนน) ดี (2 คะแนน) พอใช้ (1 คะแนน) และ 
ปรับปรุง (0 คะแนน)  

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยเรียงล าดับดังนี้ 
1. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบพิกัดท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของวัตถุฟ้า และ

ดิถีของดวงจันทร์ ในรายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ปรากฏผลดังแสดงใน
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแผนการสอนที่ 1, 2 และ 3 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

จ านวน
ผู้เรียน (n) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย ×̅ 

S.D. t p 

แผนการสอนที่ 1 เรื่อง ระบบท้องฟ้า 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 17 10 3.59 1.12 24.61 *0.00

หลังการจัดการเรียนรู้ 17 10 8.71 1.05 

แผนการสอนที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุฟ้า 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 17 10 3.82 1.19 18 *0.00

หลังการจัดการเรียนรู้ 17 10 9.12 0.99 

แผนการสอนที่ 3 เรื่อง ดิถีของดวงจันทร์ 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 17 10 4.82 1.18 13.72 *0.00

หลังการจัดการเรียนรู้ 17 10 9.23 0.97 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 4 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
แผนการเรียนที่ 1 เรื่อง ระบบพิกัดท้องฟ้า ก่อนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 และหลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.71 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนการเรียนที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุฟ้า ก่อนการ
จัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.19 และ
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หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามแผนการเรียนที่ 3 เรื่อง ดิถีของดวงจันทร์ ก่อนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18 และหลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.23 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.97 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 บทเรียน พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน นักศึกษามีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active 
learning) ในบริบทห้องเรียนออนไลน์ โดยผู้สอนได้เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
(model-based learning) มาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาดาราศาสตร์พ้ืนฐานในรายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม เพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ผ่านแบบจ าลองทางดาราศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนผ่านการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน และได้แสดงทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ออกมาอย่างเต็มที่ จากการเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนจัดการเรียนรู้ระหว่าง 3 บทเรียน จะพบว่าในกรณีของเรื่องดิถีของดวงจันทร์ นักศึกษามีความรู้
พ้ืนฐานก่อนเรียนสูงกว่าเรื่องระบบพิกัดท้องฟ้าและการเคลื่อนที่ของวัตถุฟ้า เพราะผู้เรียนให้เหตุผลว่าเป็น
เนื้อหาที่เคยเรียนมาก่อนแล้ว แต่การที่คะแนนก่อนเรียนเรื่องดิถีของดวงจันทร์ไม่สูงมากเท่าที่ควร อาจจะเป็น
ผลมาจากการที่นักศึกษาลืมเนื้อหาที่ได้เรียนมาในอดีต และไม่ได้ทบทวนเนื้อหาก่อนการทดสอบก่อนเรียน  

การวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน (pre-test) ถือเป็นขั้นตอนส าคัญของการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
การทดสอบก่อนเรียนเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนที่จะเริ่มเรียนบทเรียนใหม่ 
เพราะเนื้อหาบางบทเรียนอาจเป็นความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนไม่เคยรู้มาก่อน หรืออาจต้องใช้ทักษะพ้ืนฐานบาง
ประการ ผู้สอนจึงต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้หรือทักษะพ้ืนฐานมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ปรับพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนก่อนทีจ่ะต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

2. การประเมินทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลงานสื่อการสอนด้านดาราศาสตร์ของนักศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 2 
และแบบประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน
สามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 คะแนนและระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

ด้านที่ องค์ประกอบ 
ที่ประเมิน 

คะแนนเต็ม 
ทั้งหมด 

คะแนนเฉลี่ย 
ที่ได้ 

ระดับความสามารถ 
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

1 เนื้อหา 12 10.47 ดีเยี่ยม 
2 บริบท 6 4.06 ดี 

3 ภาษา 6 4.47 ดี 
4 สิ่งแทนความ 6 4.94 ดีเยี่ยม 

รวม รวมทุกด้าน 30 23.94 ดี 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลงานสื่อการสอนทางดาราศาสตร์ที่ใช้ประเมินทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
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เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี โดยความสามารถในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 23.94 (ดี) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผู้วิจัยได้พิจารณาระดับ
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาในแต่ละองค์ประกอบได้แก่ เนื้อหา บริบท ภาษา และสิ่ง
แทนความ ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 

1) ด้านเนื้อหา ผลการศึกษาในองค์ประกอบด้านเนื้อหาในงานวิจัยนี้พบว่า นักศึกษามีความสามารถ
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 10.47 จาก
คะแนนเต็ม 12 คะแนน   

2) บริบท ผลการศึกษาในองค์ประกอบด้านบริบทในการสื่อสารวิทยาศาสตร์พบว่า ในการประเมิน
จากชิ้นงานของนักศึกษา มีความสามารถอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน 

3) ภาษา ผลการศึกษาในองค์ประกอบด้านภาษาในการสื่อสารวิทยาศาสตร์พบว่า นักศึกษามี
ความสามารถอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.47 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน 

4) สิ่งแทนความ ผลการศึกษาในองค์ประกอบสิ่งแทนความในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
พบว่า นักศึกษามีความสามารถอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาดาราศาสตร์อิสลาม เรื่อง 
ระบบพิกัดท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของวัตถุฟ้า และดิถีของดวงจันทร์ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
แสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้วิธีนี้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้จริง ทั้งนี้เป็นเพราะ
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (active learning) 
ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถออกแบบและสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้เป็นสื่อการสอนทาง
ดาราศาสตร์ รวมทั้งยังสามารถน าเสนอผลงานในชั้นเรียนอีกด้วย โดยผู้วิจัยพยายามสร้างความกระตือรือร้น
ให้กับนักศึกษา ใช้ค าถามต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักศึกษาได้ฝึกคิดค้นหาค าตอบ
อยู่ตลอดเวลาจึงท าให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ที่ดีมากขึ้น นักศึกษาได้น าความรู้มาใช้ในการอธิบาย
และให้เหตุผลทั้งในระหว่างการท ากิจกรรม และการตอบค าถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
ถูกต้อง และสอดคล้องกันกับเนื้อหาทางดาราศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น 

ส าหรับแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1) ส ารวจ
แนวคิดก่อนเรียนของผู้เรียน 2) ประเมินและทบทวนแนวคิด 3) รวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจ าลอง 4) น า
แบบจ าลองไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ และ 5) ประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบจ าลอง โดยการจัดการเรียนรู้ขั้น
ที่ 1 และขั้นที่ 3 เป็นการฝึกให้ผู้เรียนเขียนถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
การเขียนและการน าเสนอ การจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 ขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 มีการเน้นให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
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ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านการพูด การจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนอ่านบทความปรากฏการณ์และฟังจากวิดีโอ และจับใจความส าคัญเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านการฟัง  

เป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งให้ผู้เรียนเข้าใจแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ กล่าวคือผู้เรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่
สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน
เป็นกระบวนการท าความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านการสร้างและปรับปรุงแบบจ าลอง
ปรากฏการณ์นั้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการในการจัดการเรียนรู้เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความรู้เดิมของ
ผู้เรียน เพ่ือสร้างแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา จากนั้นผู้เรียนจึงน าเสนอออกมาในรูป
แบบจ าลองที่สร้างขึ้น ทั้งที่เป็นรูปธรรม ค าพูด ลักษณะภาพ สื่อสามมิติ เป็นต้น ท าการทดสอบประเมินและ
จ าลองโดยน าไปใช้เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขแบบจ าลองเพ่ือให้อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาขึ้นรวมทั้ง
ขยายแบบจ าลอง 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาทักษะ

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้สอนควรตรวจสอบมโนทัศน์ของผู้เรียนให้ได้ครบตามเนื้อหาวิชา 
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ต้องใช้แบบจ าลองและเวลาในการจัดกิจกรรม

ค่อนข้างมาก ผู้สอนควรตรวจสอบความพร้อมของแบบจ าลองและก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรมให้
เหมาะสม 

3. การออกแบบการสอนโดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ผู้สอนต้องตระหนักถึงข้อจ ากัดของแบบจ าลอง
ดังนี้ 1) ไม่เป็นของจริง (artificial) 2) ค านึงถึงประโยชน์เป็นหลัก (utilitarian) 3) ง่าย (simplified) 4) ต้อง
ตีความหมาย (interpreted) 5) มีความไม่สมบูรณ์แบบ (imperfect)   
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้น ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยรูปแบบ JARU model ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และด้านเจตคติที่มีต่อการเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งใช้เครื่องมือ 4 รายการ ประกอบด้วย 
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียน 
และ (4) แบบบันทึกการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อการเรียน โดยผู้วิจัยใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าร่วมกับการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

(1) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 75% คิดเป็น 58.82% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

(2) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น
อยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ: คณิตศาสตร์ดิสครีต; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; เจตคติที่มีต่อการเรียน 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study on the effect of learning management 
MTH30227 Introduction to Discrete Mathematics that was a free elective course for Matthayom 4 
students majoring in Science-Mathematics Program at Satthasamut School in the 1st semester 
of the academic year 2021 by using JARU Model in, in terms of academic achievement and 
attitude towards learning.  This research was action research which used 4 tools:  (1) the learning 
management plans, (2)  an achievement test, (3)  an attitude towards learning questionnaire, 
and (4)  an interview record form for attitude towards learning.  The researcher used basic 
statistics in quantitative data analysis and used triangular investigations together with inductive 
conclusions to analyze the qualitative data. The results showed that 

(1) The target students achieved 75% of the students’ achievement in MTH30227 
Introduction to Discrete Mathematics course, representing 58. 82% of the 
total number of students. 

(2) The target students had a good attitude towards learning MTH30227 
Introduction to Discrete Mathematics course. 

Keywords: Discrete Mathematics; Learning Achievement; Attitude towards Learning 
 

บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
มีประโยชน์นานัปการ เช่น การน าไปใช้ในการด ารงชีวิต การน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาการต่าง ๆ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ตลอดจนศาสตร์อ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
การเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ เพราะคณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ จึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology 
[IPST], 2012) ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญในหลักสูตรโรงเรียนทุกระดับชั้น (Yamsang, 2012) 
 ในปัจจุบัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 จ านวน
และพีชคณิต สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต และสาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น โดยจะต้องจัดการเรียนรู้
ให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ (Office of the Basic Education Commission [OBEC], 2017) โดยสถานศึกษาจะต้องน าความรู้

52



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ไปจัดท าเป็นรายวิชาซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายวิชาพ้ืนฐาน  และ
รายวิชาเพ่ิมเติม โดยรายวิชาพ้ืนฐานเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนรายวิชาเพ่ิมเติม 
เป็นรายวิชาที่สถานศึกษา จัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากสิ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยก าหนดผลการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย  
ในการพัฒนาผู้เรียน (OBEC, 2010) 
 โรงเรียนศรัทธาสมุทร เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า โรงเรียนมาตรฐาน 
สากล บนความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการจัดการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนศรัทธาสมุทร พุทธศักราช 2552 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) นั้น มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นแผนการเรียนต่าง ๆ ดังนี้ (Satthasamut School, 2021a) 

(1) แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (ห้อง 1) 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

(2) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   (ห้อง 2-3) 
(3) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์  (ห้อง 4) 
(4) แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ     (ห้อง 5) 
(5) แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น   (ห้อง 6) 
(6) แผนการเรียนศิลป์-สังคมศึกษา    (ห้อง 7) 
(7) แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป     (ห้อง 8) 

 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้วิจัยได้มอบหมายให้ด าเนินการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค30227 
คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรีส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 คาบเรียนต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น  
4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน (Basic Structure) 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น (Introduction to Number Theory) 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความสัมพันธ์เวียนเกิด (Recurrence Relation) 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (Introduction to Graph Theory) 
(Satthasamut School, 2021b) 
 ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนศรัทธาสมุทร พุทธศักราช 2552 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งหน่วยการเรียนรู้ จากนั้นจึงน าเข้าสู่กระบวนการ
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ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning community : PLC) ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรัทธาสมุทร เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
ผู้วิจัยจึงไดน้ าค าอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าว ไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ JARU 
model ซึ่งประกอบด้วย 

 J : join situation เป็นการน าเสนอสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
หรือสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเร้าความสนใจของนักเรียน และน ามาสู่การเรียนรู้
เนื้อหาสาระในคาบเรียนนั้น ๆ 

 A : activity เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รวมถึงการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
ในคาบเรียนนั้น ๆ 

 R : recheck เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในสาระการเรียนรู้ที่ได้เรียน 
ในคาบเรียนนั้น ๆ โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย เช่น การท าแบบฝึกหัด การเล่นเกม 
การตอบค าถาม การอภิปราย หรือการทดสอบย่อย เป็นต้น 

 U : utility เป็นการร่วมกันอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน เกี่ยวกับการน าสาระการเรียนรู้ 
ที่ได้เรียนในคาบเรียนนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่ของประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ/
หรือการเป็นความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 หลังจากจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่กล่าวมาแล้วเสร็จ ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้
เข้าสู่กระบวนการ PLC อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ก่อนที่จะน าแผนการจัดการเรียนรู้
มาใช้ในชั้นเรียนจริง ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) มาตรา 24(1) ซึ่งกล่าวว่า จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
รวมถึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอีกด้วย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ 
ดิสครีตเบื้องต้น ด้วยรูปแบบ JARU Model ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการศึกษาว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชานี้อยู่ในระดับใด ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีเจตคติอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบ JARU model อันเป็นสารสนเทศที่จะน ามาสู่แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้
รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น ตลอดจนรายวิชาเลือกเสรีอ่ืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค ์
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ 
ดิสครีตเบื้องต้น ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยรูปแบบ JARU model ในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านเจตคติที่มีต่อการเรียน ดังกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 และการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ 2 ประการ ได้แก่ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 75% 
ไม่น้อยกว่า 50% ของจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีเจตคติต่อการเรียน 
รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชา ค30227 
คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น จ านวน 17 คน 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 

ด้วยรูปแบบ JARU model เจตคติที่มีต่อการเรียน 
รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 
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รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยอาศัยวิธีการเชิงทดลองด้วยแบบแผนการทดลองที่มี  
การควบคุมน้อย (designs with minimal control) แบบหนึ่งกลุ่มเฉพาะกรณี (one-shot case study design)  
(Naiyapatana, 2011) ดังภาพต่อไปนี้ 
 

ทดลอง วัดหลัง 

X T2 
 

ภาพที่ 2 แบบแผนการทดลอง 
 
 โดยที ่X แทนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น ด้วยรูปแบบ JARU model 
และ T2 แทนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 รายการ ได้แก่ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 15 แผน โดยใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้แผนละ 2 คาบเรียน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่1 แสดงการจัดเวลาเรียนและจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้น 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
เวลาเรียน 
(คาบเรียน) 

จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ 
(แผน) 

1      โครงสร้างพื้นฐาน 8 4 

2      ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 8 4 

3      ความสัมพันธ์เวียนเกิด 6 3 
4      ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 8 4 

 
 โดยแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 15 แผน ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ โดยกระบวนการ PLC ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรัทธาสมุทร ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทน า 
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2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็มข้อละ 1 คะแนน 
โดยให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 90 นาที ซึ่งแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพโดยประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากครูผู้สอนร่วมและครูผู้นิเทศตามกระบวนการ PLC ของคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

3. แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 
ซึ่งเป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับการส ารวจความรู้สึกนึกคิดและความคิดเห็นแบบมาตรประเมินค่า 
(rating scale) ชนิด 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จ านวน 20 ข้อ มีทั้งข้อความทางบวกและทางลบ โดยการปรับปรุงจากแบบสอบถามเจตคติของ Chuntra (2012) 
Phurahong (2011) และ Invaree (2009) ซึ่งแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียนนี้ ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพเช่นเดียวกับแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในข้อ 2. 

4. แบบบันทึกการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์
ดิสครีตเบื้องต้น ซึ่งเป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ประกอบด้วยค าถามหลักและค าถามรอง 
โดยที่ค าถามหลักจะตรงตามประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ส่วนค าถามรองเป็นค าถามที่เตรียมไว้ใช้เมื่อ ผู้ให้
สัมภาษณ์ยังตอบค าถามหลักไม่ชัดเจน ข้อค าถามท่ีเตรียมไว้มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลในประเด็นดังนี้ 

(1) นักเรียนเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้น เพราะเหตุใด 

(2) นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ค30227 
คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 

(3) นักเรียนมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ค30227 
คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 

(4) นักเรียนคิดว่าในอนาคตตนเองจะศึกษาต่อในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่มีรายวิชา
คณิตศาสตร์ดิสครีต หรือรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ดิสครีตหรือไม่ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยก าหนดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้น จากการตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีเกณฑ์การผ่านคือ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75% 
ของคะแนนเต็ม (นั่นคือไดต้ั้งแต่ 23 คะแนนขึ้นไป) 

2. ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้น จากการใช้แบบสอบถามเจตคติ โดยการแทนค่าแต่ละระดับความคิดเห็นด้วยจ านวนต่าง ๆ ดังนี้ 

57



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

   (1)  กรณีข้อความทางบวก 
     แทนระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ด้วย 5 
     แทนระดับ “เห็นด้วย”  ด้วย 4 
     แทนระดับ “ไม่แน่ใจ”  ด้วย 3 
     แทนระดับ “ไม่เห็นด้วย”  ด้วย 2 
    และ แทนระดับ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ด้วย 1 
   (2) กรณีข้อความทางลบ 
     แทนระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ด้วย 1 
     แทนระดับ “เห็นด้วย”  ด้วย 2 
     แทนระดับ “ไม่แน่ใจ”  ด้วย 3 
     แทนระดับ “ไม่เห็นด้วย”  ด้วย 4 
    และ แทนระดับ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ด้วย 5 

จากนั้นหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของระดับความคิดเห็นและแปลผลตามเกณฑ์ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่2 แสดงเกณฑ์การแปลผลเจตคติที่มีต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 
 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ของระดับความคิดเห็น 

การแปลผล 

1.00 – 1.80 
  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น    
  อยู่ในระดับไม่ดี 

1.81 – 2.60 
  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น  
  อยู่ในระดับค่อนข้างไม่ดี 

2.61 – 3.40 
  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น  
  อยู่ในระดับปานกลาง 

3.41 – 4.20 
  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น  
  อยู่ในระดับดี 

4.21 – 5.00 
  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น  
  อยู่ในระดับดีมาก 
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3. ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์เจตคติที่มีต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้น จากการใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย โดยการน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวม และมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านบุคคล  
จากข้อมูลของตัวแทนนักเรียนที่จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ได้แก่ กลุ่มเก่ง 
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพ่ือยืนยันผลการวิจัย ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์แล้ว 
ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้รับให้กับผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับทราบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและรับฟังการ
สะท้อนกลับอีกด้วย 
 

ผลการวิจัย  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์
ดิสครีตเบื้องต้น ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบว่า 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย 23.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน คิดเป็น 78.03% ของคะแนนเต็ม และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.32  

2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 75% ของคะแนนเต็ม จ านวน 
10 คน คิดเป็น 58.82% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด และไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 7 คน 
คิดเป็น 41.18% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่3 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 
 

นักเรียน 
คนที ่

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

การตัดสิน 
 นักเรียน 

คนที่ 
ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 
การตัดสิน 

1 28 ผ่านเกณฑ์  10 30 ผ่านเกณฑ์ 

2 17 ไม่ผ่านเกณฑ์  11 30 ผ่านเกณฑ์ 
3 18 ไม่ผ่านเกณฑ์  12 24 ผ่านเกณฑ์ 

4 28 ผ่านเกณฑ์  13 18 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

5 29 ผ่านเกณฑ์  14 17 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
6 24 ผ่านเกณฑ์  15 17 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

7 17 ไม่ผ่านเกณฑ์  16 20 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

8 30 ผ่านเกณฑ์  17 24 ผ่านเกณฑ์ 
9 27 ผ่านเกณฑ์     
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 เพราะฉะนั้น สมมติฐานการวิจัยข้อแรกซึ่งผู้วิจัยตั้งไว้ว่า “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 75% ไม่น้อยกว่า 50% ของจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด” จึงเป็นจริง เพราะมีนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 10 คน ซึ่งคิดเป็น 58.82% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น 
 
การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียน รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 
 ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์เจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ประกอบด้วยส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ซึ่งได้มาจากการใช้แบบสอบถามเจตคติ และส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ 
โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้น ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามเจตคติ พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีเจตคติอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10 ดังรายละเอียดในตาราง
ต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่4 แสดงเจตคติที่มีต่อการเรียน รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม   การแปลผล 

1 
ข้าพเจ้าไม่อยากให้เวลาในการเรียนวิชานี้แต่ละคาบเรียน
สิ้นสุดลง 

3.28 1.11 ปานกลาง 

2 ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้ด้วยความเต็มใจ 3.67 0.93 ดี 

3 วิชานี้เป็นวิชาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 3.67 1.15 ดี 
4 ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวเมื่อต้องออกไปท ากิจกรรมวิชานี้หน้าชั้นเรียน 3.92 0.94 ดี 

5 วิชานี้เป็นวิชาที่ไม่ได้ส่งเสริมการคิดวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ 3.28 1.11 ปานกลาง 

6 
ข้าพเจ้าเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วิชานี้ 

3.25 1.11 ปานกลาง 

7 ข้าพเจ้ามีความกังวลกับการสอบวิชานี้มากกว่าวิชาอ่ืน ๆ 3.28 1.39 ปานกลาง 
8 วิชานี้เป็นวิชาที่มีความน่าสนใจ 3.64 1.15 ดี 

9 วิชานี้เป็นวิชาที่เข้าใจได้ไมย่าก 3.86 0.96 ดี 
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ตารางที่ 4 แสดงเจตคติที่มีต่อการเรียน รายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม   การแปลผล 

10 วิชานี้เป็นวิชาที่น่าเรียนมากกว่าวิชาอ่ืน ๆ 3.25 1.11 ปานกลาง 
11 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก 3.14 1.13 ปานกลาง 

12 วิชานี้ท าให้ข้าพเจ้ามีความวิตกกังวล 3.67 0.99 ดี 

13 วิชานี้เป็นวิชาที่ไมน่่าเบื่อหน่าย 3.56 1.16 ดี 
14 วิชานี้มีเนื้อหาทีไ่มซ่ับซ้อนจนท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสับสน 3.86 0.96 ดี 

15 การเรียนวิชานี้ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นทุกข์ 3.19 1.12 ปานกลาง 

16 วิชานี้เป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ง่าย 3.14 1.13 ปานกลาง 
17 ข้าพเจ้ามีความสุขในการเรียนวิชานี้ 3.67 0.99 ดี 

18 ข้าพเจ้ารู้สึกเสียเวลาในการเรียนวิชานี้ 3.22 1.15 ปานกลาง 

19 ข้าพเจ้าอยากให้มีชั่วโมงเรียนวิชานี้มาก ๆ 3.61 1.23 ดี 
20 วิชานี้เป็นวิชาที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3.56 1.16 ดี 

 

 เพราะฉะนั้น สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยตั้งไว้ว่า “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับด”ี จึงเป็นจริง เพราะนักเรียนมีเจตคติเฉลี่ย 3.49 ซึ่งอยู่ในระดับดี ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้น ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การสัมภาษณ์ พบว่า 

1. ในภาพรวม นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์
ดิสครีตเบื้องต้น เนื่องจากเป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนรู้สึกคุ้นเคยเมื่อเทียบกับ
ประสบการณ์การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเมื่อได้ฟังการน าเสนอรายวิชาของครูผู้สอนแล้วพบว่า 
มีเนื้อหาสาระบางส่วนที่เคยเรียนมาแล้วจากรายวิชาในกลุ่มเพ่ิมพูนประสบการณ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ท าให้นักเรียนรู้สึกม่ันใจที่จะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ 
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2. ในภาพรวม นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรู้สึกสนุกกับการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์
ดิสครีตเบื้องต้น เพราะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนได้ทราบถึงการน าเนื้อหาสาระไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
แต่ก็มีความวิตกกังวลในการเรียนอยู่บ้าง เนื่องจากมีบทนิยามและทฤษฎีบทที่ไม่คุ้นเคยอยู่ค่อนข้างมาก โดย 
เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์เวียนเกิดและทฤษฎีกราฟเบื้องต้น แต่เมื่อค่อย ๆ ใช้เวลาในการศึกษาทบทวนบทเรียน
แล้วพบว่าสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาในรายวิชา ค31101 คณิตศาสตร์ 1 และรายวิชา ค30201 เสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 1 ได้เป็นอย่างดี 

3. ในภาพรวม นักเรียนกลุ่มเป้าหมายต้องการให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เวลา
มากขึ้น โดยเฉพาะในเนื้อหาสาระที่ไม่คุ้นเคย เช่น เรื่องความสัมพันธ์เวียนเกิด เนื่องจากตัวอย่า งแต่ละข้อ  
ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์โจทย์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์เวียนเกิดพร้อมบอกเงื่อนไขเริ่มต้น รวมถึงการหาผลเฉลย
ของความสัมพันธ์เวียนเกิดในกรณีที่รากของสมการลักษณะเฉพาะเป็นจ านวนอตรรกยะต้องใช้เวลาคิดค านวณ
ค่อนข้างมาก 

4. ในภาพรวม นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่มีและ/หรือ
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้น การเลือกเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้นจึงเป็นการปูพื้นฐานที่ดี รวมถึง
ครูผู้สอนได้มีการน าหลักสูตรของบางมหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังในชั้นเรียนและพบว่าเนื้อหาสาระที่ก าลังเรียน 
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังกล่าว จึงท าให้รู้สึกสนใจในการศึกษาต่อมากขึ้น 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีต
เบื้องต้นผ่านเกณฑ์ 75% คิดเป็น 58.82% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าอาจเป็นผล
มาจาก 2 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ ส่วนแรก เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ JARU model โดยเฉพาะ
ขั้นตอน J : join situation ซึ่งเป็นการน าเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน หรือ
สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเร้าความสนใจของนักเรียน และน ามาสู่การเรียนรู้เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Hongngern and Nopparit (2020) ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงท าให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการรู้หนังสือและความรู้ทางสถิติในระดับดีมาก และมีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในระดับดี รวมถึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Piyawarakorn and Tongmool (2016) ซึ่งพบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หลังเรียนเรื่องลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชันโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 อีกส่วนหนึ่ง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าอาจเป็นผลมาจากขั้นตอน R : recheck ซึ่งมีการ
ตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาสาระด้วยกระบวนการที่หลากหลาย รวมถึงการใช้เว็บไซต์ www.ixl.com ท าให้
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความแม่นย าในเนื้อหาสาระและท าคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ค่อนข้าง
สูง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Deepuen (2021) ซึ่งพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องเมตริกซ ์โดยใช้สื่อออนไลน์ ixl โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ (EIS) หลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น
อยู่ในระดับดี ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าอาจเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ JARU model โดยเฉพาะ 
ขั้นตอน U : utility ซ่ึงเป็นการร่วมกันอภิปรายถึงการน าเนื้อหาสาระท่ีได้เรียนในคาบเรียนนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งในแง่ของประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ/หรือการเป็นความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งท าให้นักเรียนเห็นภาพของการน าเนื้อหาสาระไปใช้ประโยชน์ จึงท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้รายวิชานี้  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Jampaon (2019) ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อนึ่ง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะท าให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้นอยู่ในระดับดี คือการจัดเนื้อหาสาระ 
ในรายวิชานี้ กล่าวคือ มีเนื้อหาสาระที่ไม่ยากจนเกินไป มีความสอดคล้องกับรายวิชา ค31101 คณิตศาสตร์ 1 
และรายวิชา ค30201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 ซึ่งนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ในภาคเรียนเดียวกัน ท าให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างรายวิชาได้เป็นอย่างดี 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 

1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยผู้วิจัยเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ผ่าน Google Meet ตามตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด ดังนั้น การน าผลการวิจัย
ไปใช้ อาจต้องค านึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย เพราะการจัดการเรียนรู้รูปแบบปกติกับรูปแบบออนไลน์ 
อาจท าให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
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2. เนื่องจากเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น มีความเชื่อมโยงกับ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผู้วิจัยเลือกใช้ภาษาไพธอนในการจัดการเรียนรู้
ในส่วนนี้ ดังนั้น การน าผลการวิจัยไปใช้ อาจต้องค านึงถึงพ้ืนฐานความรู้เดิมของนักเรียนกล่าวคือประสบการณ์
การเรียนทางด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สอบถามนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนการจัดการเรียนรู้ และพบว่านักเรียนทุกคนเคยเรียนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอนจากรายวิชา
วิทยาการค านวณในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาบ้างแล้ว ผู้วิจัยจึงมอบหมายให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทบทวน
ความรู้เดิมด้วยตนเองก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนในคาบเรียนที่ต้องเขียนโปรแกรม 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการอธิบายตัวอย่างในเรื่องความสัมพันธ์
เวียนเกิดในแต่ละข้อ โดยเฉพาะตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์เวียนเกิดพร้อมบอกเงื่อนไขเริ่มต้นจากสถานการณ์
ที่ก าหนดให้ และตัวอย่างการหาผลเฉลยของความสัมพันธ์เวียนเกิดในกรณีที่รากของสมการลักษณะเฉพาะ  
เป็นจ านวนอตรรกยะ ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ส าหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ให้มากขึ้น หรืออาจมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระบางส่วนมาก่อนเข้าชั้นเรียน
เพ่ือช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการอธิบายตัวอย่างแต่ละข้อลง ท าให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามแผนที่วางไว้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนศรัทธาสมุทรทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการวิจัย  
ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกท่านที่ให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์
และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนกระทั่งการวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ รวมถึง
ผู้วิจัยขอระลึกถึง “แรงบันดาลใจ” ที่ก่อให้เกิดการวิจัยในครั้งนี้ นั่นคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 17 คน 
ที่เลือกเรียนรายวิชา ค30227 คณิตศาสตร์ดิสครีตเบื้องต้น ซึ่งตั้งใจเรียน อดทน และขยันขันแข็งในการเรียน 
ต้ังแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้รายวิชานี้ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดย

ใชแบบจําลองอาดูอิโนของนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการ

กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ัน ม.4 หอง 4 จํานวน 30 คน โดยการสุมกลุมตัวอยาง

อยางงาย แบบยกกลุม เครื่องมือการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบสังเกต พฤติกรรมการทํางานกลุม 

แบบประเมินโครงงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนน

พัฒนาการสัมพัทธ และ Dependent Samples t-test 

ผลการวิจัย พบวา การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโนของนักเรียนโครงการ

สนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคญั: หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย; โครงงานเปนฐาน; 

แบบจําลองอาดูอิโน 
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Abstract 

 This research aims to compare the learning achievement of Project- Based Learning 

Using the Aduino Simulation at Science Classrooms in University- Affiliated School Project of 

Ministry of Science and Technology.  The sample group were students in the high school 4 

rooms 4, 30 peoples by cluster random sampling using class to be the random unit. Research 

instruments, were lesson plan, Behavioral observation form for group work project assessment 

form.  The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation, Relative 

Development Score, and Dependent Samples t-test. 

The research results found that teaching by using Project- Based Learning Using the 

Aduino Simulation at Science Classrooms in University- Affiliated School Project of Ministry of 

Science and Technology had academic achievement of students after studying higher that 

before studying  with statisticaly significance at the .05 level. 

Keywords: Science Classrooms in University-Affiliated School Project of Ministry of Science 

and Technology; Project-Based Learning; Aduino Simulation 

บทนํา 

การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทําใหเกิดการปรับตัวเปนวิถีชีวิตแบบใหม โดยเฉพาะการจัดการ

เรียนการสอน ซึ่งเปนลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ไมสามารถ

จัดการเรียนการสอนแบบปกติได จึงมีความจําเปนตองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนแทน ซึ่งเปน

การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การเขาถึงขอมูลและสามารถ

ใชไดทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามบริบทที่เหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองไมหยุดชะงัก ผูเรียน

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง อีกทั้งชวยลดความเหลื่อมล้ําและไมเทาเทียมทางการศึกษา (Pemasilo P. 2021) 

โดยเฉพาะการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการแกปญหาในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคดวยการจัดการเรียนการ

สอนแบบโครงงานเปนฐาน 

การแกปญหาอยางสรางสรรค น้ัน นับเปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางย่ิงของมนุษยทุกคน เปน

องคประกอบที่จําเปนอยางย่ิงในการสงเสริมความเจริญกาวหนาของมนุษยตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติ 

นอกจากน้ัน ประเทศใดที่สามารถดึงความสามารถ ดึงศักยภาพการแกปญหาอยางสรางสรรคของประชาชน

ออกมาใชใหเกิดประโยชนไดมากเทาใด ก็ย่ิงเพ่ิมโอกาสการพัฒนาและความเจริญกาวหนาประเทศชาติ ไดมาก

เทาน้ัน (Phanmanee, 2014)  มากไปกวาน้ัน การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานเมื่อนํามาประยุกตในการ

เรียนการสอนในทุกระดับช้ัน เปนวิธีทางหน่ึงที่สามารถพัฒนาและสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคได 

เน่ืองจากการการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

68 



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตองการใหผูเรียนไดพัฒนานวัตกรรมและการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคไดอยาง

เหมาะสม (Hutamarn & Koseeyaporn, 2015) อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนในมุมของการแกปญหา

อยางสรางสรรคก็ควรจะตองดําเนินตอไป ถึงแมจะอยูภายใตเงือนไขภาวะการปรับตัวเปนวิถีชีวิตแบบใหม

ภายใตการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ก็ตาม การเรียนการสอนในรูปแบบจําลอง (Simulator) จึงเปน

ทางเลือกที่ถูกนํามาใช 

การสอนการเขียนโปรแกรมดวยไมโครคอนโทรลเลอรกลายเปนเร่ืองปรกติในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีหลากหลายในการจัดการเรียน

การสอนที่สามารถสนับสนุน โดยเฉพาะสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ตองมีการเรียนการ

สอนในรูปแบบจําลอง (Simulator) นอกจากน้ี ความแพรหลายที่เพ่ิมขึ้นของ Internet of Things (IoT) และ

ไมโครคอนโทรลเลอรเริ่มมีราคาถูกลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอรทั่วไป ทําใหมโครคอนโทรลเลอรเปน

เครื่องมือที่นาสนใจสําหรับหลักสูตรการเขียนโปรแกรมในโรงเรียน (Gonçalves, Sá, Coelho & Durães, 

2020; Vee, 2013) มากไปกวาน้ัน หน่ึงในแพลตฟอรมที่ใชกันมากที่สุดและปรับใหเขากับการเรียนรูไดดีที่สุด

คือการใชสถาวะจําลองไมโครคอนโทรลเลอร อาดูอิโน เพราะมันรวมความเรียบงายเขาดวยกันและฮารดแวรที่

สมบูรณ มีความสามารถสูงใชงานไดงายสามารถประยุกตใชงานไดอยางดีกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน และ

เหมาะกับผูที่ไมไดมีพ้ืนฐานในการพัฒนาโปรแกรมมากนัก อีกทั้งเปนแพลตฟอรมโอเพนซอรสที่ไมตองเสีย

คาใชจาย ซึ่งเปนสถาณะการณที่เหมาะสมกับโรงเรียนมัธยมทั่วไป (John & Kymissis, 2010) โดยเฉพาะ

นักเรียนหองเรียนดานวิทยาศาสตร 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจดานการพัฒนากําลังคนทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ จึงมีการดําเนินงานจัดต้ังโครงการสนับสนุนหองเรียนวิทยาศาสตร 

โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยในโรงเรียน เปนการสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรหองเรียนวิทยาศาสตร

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี ศักยภาพและความพรอม ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยเปนผูกํากับและดูแลหลักสูตร โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เปน 1 ใน 11 ของโรงเรียนที่เขารวมในโครงการ ดังกลาว (Ministry of Science and Technology, 2013) 

อยางไรก็ตาม ความทาทายในประเด็นการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทําใหมีความจําเปนตองใชรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบออนไลนแทน แตในทางตรงขาม การพัฒนาศักยภาพการแกปญหาอยางสรางสรรคของ

นักเรียนก็ยังจําเปนตองมีอยู 

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโนของ

นักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

กรณีศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(ฝายมัธยมศึกษา) เพ่ือใหทราบถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรูและความพึงพอใจของผูเรียนในการเรียนรูแบบดังกลาว ตลอดจนสามารถจัดการเรียนรูใหไดอยาง

เหมาะสมตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโนของ

นักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  

วิธีการวิจัย 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร(ฝายมัธยมศึกษา) จังหวัดปตตานี ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2564 ทั้งหมด 6 หอง จํานวน 208 

คน 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(ฝาย

มัธยมศึกษา) จังหวัดปตตานี ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 30 คน โดยการสุมกลุมตัวอยางอยาง

งาย แบบยกกลุม 

แบบแผนการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว โดยผูวิจัยใชวิธีการทดสอบกอน 

และหลังการจัดการเรียนรู รูปแบบการสอนการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน โดยโดยใชแบบจําลองอาดูอิโน 

ดังแผนการทดลอง 

𝑂𝑂1  X   𝑂𝑂2 

เมื่อ  𝑂𝑂1  หมายถึง การทดสอบกอนเรียน 

X  หมายถึง รูปแบบการสอนการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน โดยโดยใช

แบบจําลองอาดูอิโน 

 𝑂𝑂2  หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ประเภท ไดแก 

1. เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู ไดแก

1.1. เครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัยแผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน

โดยใชแบบจําลองอาดูอิโน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น 

1.2. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบทดสอบที่

ผูวิจัยสราง มีลักษณะ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
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2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน เปนแบบสังเกตที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบมาตรา

ประมาณคา (rating scale) 3 ระดับ ระดับ 3 2 และ 1 หมายถึง บอยครั้ง บางครั้ง และนอยครั้ง ตามลําดับ 

จํานวน 5 รายการ ดังน้ี รายการที่ 1 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย รายการที่ 2 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

รายการที่ 3 นําเสนอผลงานไดนาสนใจ รายการที่ 4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรายการที่ 5 ทํางานเสร็จ

ตามเวลาที่กําหนด 

3. ประเมินผลการทํางานโครงงานของของนักเรียน เปนแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนมาตรา

ประมาณคา (rating scale) 4 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนแบบรูบิคระดับ 4 3 2 และ 1 

หมายถึง ดีมาก ดี พอใช และควรปรับปรุง ตามลําดับ มีจํานวน 10 รายการดังน้ี 1) เขียนขอเสนอโครงงาน 2)

จัดทําขอเสนอโครงงาน 3) คัดเลือกหัวขอที่สนใจ 4) ศึกษาคนควาเอกสาร 5) เตรียมการและลงมือพัฒนา

โครงงาน 6) ตรวจสอบผลงานและแกไขโครงงาน 7) อภิปราย ระบุขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา

โครงงานในอนาคต 8) จัดทํารายงาน 9) การนําเสนอและเผยแพรโครงงาน 10) เสนอแนวทางการนําโครงงาน

ใชประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง การทํางานแบบโครงงานเปนฐานโดยใช

แบบจําลองอาดูอิโน 

2.1.1 ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบโครงงานเปนฐานโดยใช

แบบจําลองอาดูอิโน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดย เปนแบบทดสอบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางดังน้ี 

1) ศึกษาหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การทํางานโครงงานของของ

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

2) ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี การทํางานโครงงานของของนักเรียน 

3) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ใหสอดคลองกับเน้ือหา และวัตถุประสงคนําไปให

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ซึ่งพบวา ขอคําถามมีคา IOC มากกวา 0.5 ขึ้นไป สามารถนําไป

ทดลองใชตอไป  

4) นําแบบทดสอบไปทดลองใชกลับกลุมอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง นําผลมาวิเคราะห 

คุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ซึ่งผูวิจัยไดทําการคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยาก

งายในชวง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป ไดจํานวนทั้งสิ้น 30 ขอ โดยแบบทดสอบทั้ง

ฉบับมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิจยัประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 

(1) ขั้นกอนการทดลอง (2) ขั้นการทดลอง (3) ขั้นหลังการทดลอง ดังน้ี

1.ขั้นกอนการทดลอง ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(ฝายมัธยมศึกษา) จังหวัดปตตานี ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 

2564 จํานวน 30 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี  

1.1 คณะผูวิจัยไดติดตอขอความอนุเคราะหจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(ฝาย

มัธยมศึกษา) จังหวัดปตตานีเพ่ือใชผูเรียน เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี  

1.2 คณะผูวิจัยไดจัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ เครื่องมือ

ที่ใชดําเนินการวิจัยแผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิ

โน  และแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ขั้นการทดลอง

1. ขั้นทําความเขาใจและเก็บขอมูลกอนลงมือปฏิบัติ

ผูวิจัย แจงการเรียนรูที่คาดหวังและช้ันตอนการวิจัยใหกับผูเรียนกลุมที่ศึกษา ทราบ พรอมทั้งช้ีแจง

บทบาทและวิธีการจัดการเรียนรูโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโน ตลอดจนเก็บขอมูลและสภาพ

ปญหากอนลงมือปฏิบัติและใหผูเรียนเตรียมความพรอมของตนเองในการวิจัย 

2. ทดสอบกอนการจัดการเรียนรู (pre-test)

ดําเนินการทดสอบกอนการจัดการเรียนรูกับผูเรียนกลุมที่ศึกษา แลวเก็บรวบรวมผลการทดสอบกอน

การจัดการเรียนรูเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบตอไป 

3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนกลุมที่ศึกษา โดยใชทางการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน

โดยใชแบบจําลองอาดูอิโน ตอเน่ือง 4 สัปดาห สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง รวมเวลาทั้งหมด 8 ช่ัวโมง โดยระหวาง

การจัดกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนดวยสังเกตพฤติกรรมการเขา

รวมกิจกรรมกลุม และมีการบันทึกภาพ และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จเรียบรอยในแตละคาบ  

4. ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู (post-test)

เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามกําหนด ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู (post-test) กับ

ผูเรียนกลุมที่ศึกษาอีกครั้ง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิฉบับเดิม แลวเก็บรวบรวมผลการทดสอบและ

ขอมูลตางๆ ไว 

5. ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนจากการประเมินโครงงาน

นักเรียน มาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ และรวบรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม

กลุมของผูวิจัย ประมวลผลและเรียบเรียงนําเสนอในรูปความเรียง 
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3. ขั้นหลังการทดลอง

คณะผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล ในกรณีที่ขอมูลผลการทดสอบของผูเรียนไม

ครบถวน คณะผูวิจัยจะติดตามใหผูเรียนทดสอบเพ่ิมเติม หลังจากน้ันไดจัดเตรียมบันทึกขอมูลเพ่ือจะวิเคราะห

ขอมูลในขั้นตอไป  

ผลการวจิัย 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโน 

วิธีการจัดการเรียนรู 
กอนเรียน หลังเรียน 

�̅�𝑥 SD. �̅�𝑥 SD. 

ทางการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน

โดยใชแบบจําลองอาดูอิโน 
38.23 2.635 85.23 1.331 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโนมี

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 38.23 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 85.23 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนเรียน 

2.635 และหลังเรียนเทากับ 1.331 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโน กอนเรียนและ

หลังเรียน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน N 𝒙𝒙� SD. T 

กอนเรียน 30 38.23 1.794 94.33* 

หลังเรียน 30 85.23 1.040 

*P<.05

จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอา

ดูอิโน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอา

ดูอิโน เปนรายบุคคล 

จากกราฟรปูที่ 1 แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตละคน พบวานักเรียนทุกคนมีคะแนนหลัง

เรียนมากกวาคะแนนกอนเรียน  

ตารางที่ 3 คะแนนพัฒนาการสัมพัทธของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอา

ดูอิโน เปนรายบุคคล 

นักเรียน 
คะแนน 

กอนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน 

คะแนนพัฒนาการ

สัมพัทธ (%) 
ระดับพัฒนาการ 

1 41 88 79.66 พัฒนาการระดับสูงมาก 

2 32 85 77.94 พัฒนาการระดับสูงมาก 

3 35 87 80.00 พัฒนาการระดับสูงมาก 

4 36 85 76.56 พัฒนาการระดับสูงมาก 

5 42 86 75.86 พัฒนาการระดับสูง 

6 42 84 72.41 พัฒนาการระดับสูง 

7 37 85 76.19 พัฒนาการระดับสูงมาก 

8 39 85 75.41 พัฒนาการระดับสูง 

9 37 86 77.78 พัฒนาการระดับสูงมาก 

10 37 84 74.60 พัฒนาการระดับสูง 

11 37 84 74.60 พัฒนาการระดับสูง 

12 39 83 72.13 พัฒนาการระดับสูง 
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นักเรียน 
คะแนน 

กอนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน 

คะแนนพัฒนาการ

สัมพัทธ (%) 
ระดับพัฒนาการ 

13 46 86 74.07 พัฒนาการระดับสูง 

14 41 88 79.66 พัฒนาการระดับสูงมาก 

15 37 85 76.19 พัฒนาการระดับสูงมาก 

16 41 86 76.27 พัฒนาการระดับสูงมาก 

17 39 86 77.05 พัฒนาการระดับสูงมาก 

18 39 85 75.41 พัฒนาการระดับสูง 

19 38 85 75.81 พัฒนาการระดับสูง 

20 37 85 76.19 พัฒนาการระดับสูงมาก 

21 40 84 73.33 พัฒนาการระดับสูง 

22 38 86 77.42 พัฒนาการระดับสูงมาก 

23 37 83 73.02 พัฒนาการระดับสูง 

24 37 88 80.95 พัฒนาการระดับสูงมาก 

25 36 84 75.00 พัฒนาการระดับสูง 

26 37 85 76.19 พัฒนาการระดับสูงมาก 

27 37 84 74.60 พัฒนาการระดับสูง 

28 37 86 77.78 พัฒนาการระดับสูงมาก 

29 36 85 76.56 พัฒนาการระดับสูงมาก 

30 40 84 73.33 พัฒนาการระดับสูง 

คะแนนเฉลี่ย 38.23 85.23 76.07 พัฒนาการระดับสูงมาก 

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นพัฒนาการสัมพัทธของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน

โดยใชแบบจําลองอาดูอิโน ของนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการ

กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(ฝายมัธยมศึกษา) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 76.07 เปนพัฒนาการระดับสูงมาก (76-100 พัฒนาการระดับสูงมาก และ 51-75 พัฒนาการ

ระดับสูง) 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงคะแนนพัฒนาการสัมพัทธของผลสัมฤทธ์ิทางทางการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใช

แบบจําลองอาดูอิโน เปนรายบุคคล 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ทางการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโน มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

สรุปและอภปิรายผล 

การวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโน

ของนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

กรณีศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(ฝายมัธยมศึกษา) พบวา หลังการใชแบบจําลองอาดูอิ

โน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโน สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 อาจเน่ืองจากการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานโดยใชแบบจําลองอาดูอิโนทําใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรง ตามแนวคิด (Cone of Experience) ของเอดการ เดล (Edgar Dale) ประสบการณตรง 

(Direct or Purposeful Experiences) เปนประสบการณที่เปนสิ่งที่ปรากฏเปนรูปธรรมมากที่สุด สราง

ประสบการณจากสื่อการสอน ที่ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง นักเรียนจึงไดรับการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ ที่ทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น (Duangngoen, S. & Srisawasdi, N. 2011)  มากไป

กวาน้ัน การการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การ

พัฒนาและสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคได โดยเนนใหผูเรียนไดพัฒนานวัตกรรมและการคิด
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แกปญหาอยางสรางสรรคไดอยางเหมาะสม (Hutamarn & Koseeyaporn, 2015) นอกจากน้ี การเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ สืบคน สํารวจตรวจสอบ เสาะหา และคนควาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยาง

เปนอิสระ อาจจะสงผลใหผูเรียนไดสรางความเขาใจในความเปนเหตุเปนผล  จากการวิจัยดังกลาว สอดคลอง

กับงานวิจัยของ (Mahamad, F. 2010). ที่ไดศึกษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานตาม

แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี

ความคิดเชิงคํานวณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ขอเสนอแนะ 

1.ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช

1.1 เน่ืองจากผลการวิจัยการใชรูปแบบการสอนการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน โดยใชแบบจําลอง

อาดูอิโน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น แตโปรแกรมแบบจําลองที่ใช อาจมีขอจํากัดในเรื่องอุปกรณที่ไม

ครอบคลุมกับความตองการ ในการทําโครงงานขอผูเรียน ผูสอนจึงจําเปนตองหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับ

บริบทของผูเรียนอยูเสมอ 

1.2 คุณครูสามารถประยุกตการจัดการเรียนรูในรูปแบบดังกลาว ไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนในรายวิชาที่มีบริบทคลายกันได 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

2.1. ควรศึกษาวิจัยการใชโครงงานเปนฐานกับนักเรียนกลุมอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาผลกระทบตอการจัดการ

เรียนรูเมื่อเปลี่ยนกลุมเปาหมาย 

2.2. ควรมีการใชแบบแผนการทดลองที่นาสนใจมากขึ้น เชน ใชแบบสองกลุม กลุมควบคุมและ

ทดลอง โดยการสุมคนเขากลุม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติในงานดานการทองเที่ยวและบริการ

ของนักศึกษา (2) ศึกษารูปแบบของการกิจกรรมเรียนรูเชิงรุกออนไลนที่สงผลตอทัศนคติในงานดานการ

ทองเที่ยวและบริการของนักศึกษา (3) ศึกษาปจจัยที่สงตอความพึงพอใจในรายวิชาจิตวิทยาการบริการและ

การพัฒนาบุคลิกภาพ ดําเนินงานวิจัยโดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยาการบริการและการพัฒนา

บุคลิกภาพ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 34 คน เก็บขอมูลโดยการใหนักศึกษาเขียน

สะทอนการเรียนรูหลังคาบเรียน การสังเกตของอาจารยผูสอน และการสํารวจโดยใชแบบสํารวจหลังสิ้นภาค

การศึกษา ผลการศึกษาช้ีวา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกเปนปจจัยที่สงผลตอการสรางทัศนคติที่

ดีในงานดานการทองเที่ยวใหแกนักศึกษาที่เพ่ิงเริ่มเขาศึกษาในหลักสูตรการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว โดยที่

พบวาวา รูปแบบการเรียนรูที่นักศึกษาเห็นวาสงผลตอการสรางทัศนคติคือ การอภิปรายกลุมยอยในช้ันเรียน

ออนไลน และสุดทายผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากระบวนการเรียนรูที่ผูสอนออกแบบ และตัวผูเรียนเองเปน

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอในการเรียนรายวิชาดังกลาว 

คําสําคญั: การเรียนรูเชิงรุก; การศึกษาดานการทองเที่ยว; ทัศนคติตองานบริการ 
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Abstract 

This research aimed to (1 ) investigate factors effecting 1st year tourism students’ 

attitudes towards tourism and hospitality careers (2) explore types of online active learning 

activity influencing students’ positive attitudes and (3) investigate factors effecting 1st year 

tourism students’ satisfaction on the subject. A mixed method research was applied with a 

group of 34 students who enrolled in the course named: service psychology and personality 

development in semester 1/2564. Data was collected from students’ reflection notes after 

the classes, lecturer’s observations, and a survey of students’ opinions at the end of the 

course. The results revealed that active leaning design is the key determinant of freshman’ 

positive attitudes toward tourism careers. In addition, small group discussion in online 

classroom is active learning activity that plays important role in cultivating positive attitudes 

towards tourism career. Finally, it was found that a design of active learning activities as well 

as student themselves are factors influencing 1st year students’ satisfactions on the course. 

Keywords: Active learning; Tourism studies; Service attitudes 

 

บทนํา 

หลักการสําคัญของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในการใชชีวิต

ภายใตความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลกในยุคปจจุบัน ดวยทักษะสําคัญ 3 ดานไดแก (1) ทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ (3) ทักษะชีวิตและการทํางาน (Kay, 2010) 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 จะกลายเปนเพียงประเด็นที่ผิวเผินเปนเพียงกระบวนการใน

ชวงเวลาระยะเวลาสั้นๆ ที่ตองการผลในระยะยาว หากไมมีปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการสอน และการวัดผล

ใหดีขึ้น (Rotherham & Willingham, 2010) 

รูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรูที่มีผูเรียนเปน

ศูนยกลาง Saavedra and Opfer (2012) อภิปรายและสรุปหลักการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มีผูเรียนเปน

ศูนยกลางการเรียนรู ไว 9 ประเด็น คือ (1) สิ่งที่สอนในหลักสูตรตองเช่ือมโยงกับบริบทชีวิตของผูเรียน  

(2) สอนโดยใชองคความรูหลักทางดานภาษา ศาสตรดานสังคม คณิตศาสตรและศิลปะ และใหผูเรียนไดพัฒนา

ทักษะที่เก่ียวของกับการใชความรูดังกลาว (3) การสอนตองพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน (4) กระตุนให

ผูเรียนนําความรูและทักษะไปสูการประยุกตใชในชีวิตและการทํางาน (5) สอนใหผูเรียนรูจักหาวิธีการเรียนรูได

ดวยตนเอง (6) เปนการสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถต้ังคําถามกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของเรื่องเรียนกับ

ผูสอนไดในทันที (7) สงเสริมทํางานเปนทีมในการเรียนรู (8) ใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู และ  

(9) สงเสริมการคิดสรางสรรค  
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 การเรียนรู เ ชิงรุก (Active learning) เปนวิธีการสอนที่ผู เรียนมีบทบาทสําคัญใหการเรียนรู  

มหาวิทยาลัยทั่วโลกมุงใชการเรียนรูเชิงรุกแทนการสอนแบบบรรยายที่ผูสอนมีบทบาทมากกวาผูเรียน กลยุทธ

สําคัญในการเรียนรูเชิงรุกคือคือการสรางการมีสวนรวมใหผูเรียน การสรางสภาพแวดลอมการเรียนที่เอ้ือตอ

การทํางานเปนกลุมยอย ใหผูเรียนที่เปนสมาชิกกลุมไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยกันคิดหาวิธีการแกไข

ปญหา และทํางานเปนทีม (Johnson & Johnson, 2008) การเรียนรูเชิงรุกจึงเปนวิธีการสอนที่สามารถชวย

พัฒนาผูเรียนไมเพียงแคความรูแตชวยพัฒนาทักษะที่จําเปนในการใชชีวิตและการทํางานในวิชาชีพที่เรียนหลัง

จบการศึกษา การจัดการเรียนรูเชิงรุกมีวิธีการที่หลากหลาย ที่ผูสอนสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ

เน้ือหาของรายวิชา เชน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน การดูคลิปวิดีโอ อภิปรายกลุมยอย การนําเสนอ และ 

การสาธิต (Jaikrajang, 2021; Tesfaye & Berhanu, 2015)  

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการจางงานในอาชีพที่ลวนแลวแตตองใชพนักงานในการใหบริการ และ

พนักงานนอกจากตองมีทักษะวิชาชีพที่เปนทักษะจําเพาะ ทักษะภาษาและการสื่อสารแลวน้ัน ยังตองมีทัศนคติ

ที่ดีตองานบริการอีกดวยเพราะการบริการและการทองเที่ยวเปนสิ่งที่จับตองสัมผัสไมได (Intangible) 

นอกจากน้ันยังมีคํากลาวที่วา พนักงานใหบริการที่มีทัศนคติที่ดีตองานบริการและมีความสุขกับการทํางาน

เทาน้ันจึงจะสามารถใหบริการไดอยางมีคุณประภาพและสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ ผลการศึกษา

ทัศนคติและการรับรูเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวพบวา นักศึกษามองวางานดานการทองเที่ยวมี

ความนาสนใจ ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ เปนตน (Richardson, 2008; Tuzunkan, 2018) การปลูกฝงทัศนคติเชิง

บวกใหแกนักศึกษาในสาขาวิชาดานการทองเที่ยวจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ  

จากประสบการณการสอนและการเปนอาจารยนิเทศนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน

ประกอบการมาตลอดระยะเวลา 10 ป พบวาสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสวนใหญให

ความสําคัญกับทัศนคติที่นักศึกษามีตองานมากกวาทักษะอาชีพ ดวยเหตุผลที่วาทัศนคติเปนสิ่งที่ฝกฝนไดยาก

มากกวา ตองใชเวลานานมากกวา และนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีตองานดานการทองเที่ยวมักจะเปนบุคคลที่มี

ความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งน่ันจะทําใหการสอนงานและการฝกทักษะอาชีพสามารถทําไดงายและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี กําหนดใหรายวิชาจิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ เปนรายวิชาในกลุม

วิชาชีพเฉพาะ ตามแผนการศึกษาช้ันปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชาดังกลาวกําหนดผลลัพธการเรียนรู

สําคัญคือ นักศึกษาอธิบายลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีตองานบริการได และนักศึกษา

ประเมินทัศนคติตองานบริการของตนเองไดหลังสิ้นภาคการศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนเองตอไป  

ผูสอนจึงออกแบบการเรียนรูเชิงรุกที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบออนไลนในชวงสถานการณ

การระบาดของโรคโควิด 19 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 เพ่ือมุงศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู

เชิงรุกที่มีอิทธิพลตอการสรางทัศนคติเชิงบวกในงานบริการของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
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จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในขณะเดียวกันเพ่ือประเมินความพึงพอใจที่นักศึกษามีตอการ

จัดกระบวนการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว ผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการสอนและการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรูที่จะพัฒนานักศึกษาไดบรรลุตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง อีกทั้งคาดหวังวาผล

การศึกษาจะเปนแนวทางในการออกแบบการเรียนรูเชิงรุกสําหรับการสอนในสาขาวิชาดานการทองเที่ยวและ

การบริการตอไป  

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอทศันคติในงานดานการทองเที่ยวและบริการของนักศึกษาช้ันปที่ 1

2) เพ่ือศึกษารูปแบบของการกิจกรรมเรียนรูเชิงรุกออนไลนที่สงผลตอทัศนคติในงานดานการ

ทองเที่ยวและบริการของนักศึกษาช้ันปที่ 1

3) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลความพึงพอใจในรายวิชาจิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ

ของนักศึกษาช้ันปที่ 1

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) 

 Johnson and Johnson (2008) กลาววา การจัดการเรียนรูเชิงรุกไมใชเปนเพียงแคการใหผูเรียน

ทํางานในกลุมยอย แตเปนการสรางบรรยากาศการมีสวนรวมในกลุมอยางเปนระบบ บางครั้งเรียกการเรียนรู

แบบน้ีวา cooperative learning โดยมีเ ง่ือนไขสําคัญคือ (1) การพ่ึงพาอาศัยกันในเชิงบวก-positive 

interdependence คือการที่สมาชิกในกลุมมีความรูสึกรวมกันวาทุกคนสําคัญตอความสําเร็จของกลุม (2) 

ความรับผิดชอบสวนบุคคล-individual accountability ตอภาระงานที่จัดสรรกันในกลุม (3) การกระตุน

สงเสริม-promotive interaction เปนการที่สมาชิกสงเสริมชวยเหลือกันและกัน (4) ทักษะระหวางบุคคลและ

การทํางานกลุม-interpersonal and small group skills เชน การสื่อสาร ภาวะผูนํา การสรางความเช่ือมั่น 

การตัดสินใจและแกไขปญหารวมกัน และ (5) กระบวนการกลุม-group processing คือการที่สมาชิกไดถอด

บทเรียนสะทอนวิธีการทํางานของกลุม  

หัวใจสําคัญของการเรียนรูเชิงรุกคือ ผูเรียนตองมีสวนรวมกับการเรียนรูมากที่สุด ผูสอนจึงมีบทบาท

สําคัญในการออกแบบกระบวนเรียนรู Johnson and Johnson (2008) เสนอแนะบทบาทของผูสอนในการ

จัดการเรียนรูเชิงรุกไวดังน้ี  

1. การออกแบบกระบวนการกลุม คือตองกําหนดขนาดของกลุม วิธีการจัดกลุม กําหนดบทบาทของ

สมาชิกในกลุมเมื่อจําเปน เตรียมสื่อการสอนที่สนับสนุนการทํางานของกลุม เปนตน ทั้งน้ีจํานวนผูเรียนที่

เหมาะสมคือ 2-4 คนในกลุม สมาชิกในกลุมควรมีความหลากหลายทั้งมุมมองและทักษะ 

82 



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

2. ช้ีแจงงานที่มอบหมายและระบบของการทํางานกลุม เชน เปาหมายของงาน ความรับผิดชอบของ

บุคคล พฤติกรรมที่คาดหวัง และรายละเอียดของงานมอยหมาย 

3. ติดตามการทํางานของกลุม และใหคําปรึกษาเมื่อกลุมตองการหรือมีความจําเปนตองเขาไปมีสวน

รวม 

4. ประเมินผลการเรียนรูและเปดโอกาสใหผูเรียนไดสะทอนการทํางานของกลุมรวมกัน

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกที่ถูกใชอยางแพรหลายในการสอนในระดับอุดมศึกษาทั่วโลก

(Jaikrajang, 2021; Lopa, Elsayed, & Wray, 2018; Panyaprouks, 2019; Tesfaye & Berhanu, 2015) มี

ดังน้ี 

1) Game-based activity การใชเกมส เชน จิ๊กซอว ครอสเวิรด

2) Team-based project การมอบหมายงานที่ทําในลักษณะทีม

3) Video ศึกษาจากสื่อวิดีโอ

4) Scenario discussion การอภิปรายกลุมยอยในช้ันเรียนโดยใชสถานการณจริงที่ เกิดขึ้น ณ

ขณะน้ัน 

5) Real-world assignment มอบหมายโครงงานที่ใชสถานประกอบการจริงเปนฐานและประเมิน

โดยสถานประกอบการ 

6) Case study การใชกรณีศึกษา

7) Service-learning มอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการ

8) Simulation ใชโปรแกรมเฉพาะทางที่จําลองสถานการณจริง

9) Think-Pair share นักศึกษาจับคูแสดงความคิดเห็นกอนการอภิปรายในกลุมใหญตามหัวขอที่

กําหนด 

10) Role play บทบาทสมมุติ 

11) Class discussion การอภิปรายกลุมยอย

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การเรียนรูเชิงรุกถูกนําไปใชอยางแพรหลายในการสอนดานการทองเที่ยวและบริการ ผลการวิจัยช้ัน

เรียนช้ีใหเห็นทั้งประสิทธิภาพและอุปสรรคในการจัดการเรียนรูเชิงรุกสําหรับการสอนดานการทองเที่ยว จาก

มุมมองของผูสอน งานวิจัยที่เก็บขอมูลจากผูสอนในประเทศสหรัฐอเมริกา ช้ีใหเห็นวา การสอนดานการบริการ

สามารถใชเทคนิคการเรียนรูเชิงรุกไดอยางหลากหลายตามสาระสําคัญของรายวิชา ทั้งที่มีการใชและไมใช

เทคโนโลยี แตพบวาสวนใหญเปนกิจกรรมที่ไมไดใชเทคโนโลยีในการสอน ทั้งน้ีปจจัยที่ถูกนํามาใชพิจารณาใน

การจัดการเรียนรูเชิงรุกไดแก ธรรมชาติของรายวิชา ผลการเรียน ขนาดของช้ันเรียน วัตถุประสงครายวิชา 

ภาคการศึกษา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง อายุของผูเรียน ความสนใจของผูสอน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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เปนตน และพบวาอุปสรรคของการจัดการเรียนรูเชิงรุก คือ ระยะเวลาที่ตองใชในการออกแบบกระบวนการ

เรียนรู ขาดการจูงใจจากคณะทั้งในรูปแบบคาตอบแทนและการยอมรับ เปนตน (Lopa, Elsayed, & Wray, 

2018)  

จากมุมมองของผู เรียน Tesfaye and Berhanu (2015) พบวา นักศึกษาสาขาการจัดการการ

ทองเที่ยวช้ันปที่ 2 ของมหาวิทยาลัยแมดดา วาลาบู (Madda Walabu University) สวนใหญเห็นดวยวาการ

อภิปรายกลุมเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในช้ันเรียนอยางอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการเรียนที่ให

นําเสนอและการสาธิต นอกจากน้ันผลการวิจัยน้ียังช้ีใหเห็นวาขอจํากัดที่ทําใหผูเรียนไมสามารถมีสวนรวมได

เชน ระยะเวลาที่นอย พ้ืนฐานความรูเดิมของนักศึกษา ความขี้อาย ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เง่ือนไข

บางอยางที่ผูสอนกําหนด ขาดการเตรียมความพรอม เปนตน นักศึกษาสาขาการทองเที่ยวใหขอเสนอแนะวา 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาจะเกิดขึ้นไดหากผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งในหองเรียนและ

ภาคสนาม ไดแก อภิปรายกลุมยอย การวิพากษสื่อวิดีโอ งานเขียน การโตวาที บทบาทสมมุติ การฝกปฏิบัติ 

การสาธิต เปนตน Schott and Sutherland (2008) ใชกิจกรรมการตอบคําถาม การใชเพลงเปนสื่อ และการ

ใชสื่อเสมือนจริงในการทองเที่ยว ในการสอนนักศึกษาดานการทองเที่ยวในประเทศนิซีแลนดเกี่ยวกับ

ภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของประเทศอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวากิจกรรมเชิงรุกดังกลาวมีผลทําใหนักศึกษารูสึก

ผอนคลายในการเรียน รูสึกตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตางมากขึ้น และมีความเขาใจความรูดานภูมิศาสตร

ของประเทศตางๆไดอยางดี  

สําหรับการศึกษาทัศนคติที่นักศึกษาดานการทองเที่ยวมีตองานทองเที่ยวและบริการ ผลการวิจัยที่

ผานมาช้ีใหเห็นวา นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกตองานดานการทองเที่ยว เชน นักศึกษามองวางานดานการ

ทองเที่ยวมีความนาสนใจ การทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทําใหไดเจอสิ่งใหมและผูคนใหมๆ การ

ทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนความสุข การใหบริการผูอ่ืนทําใหมีความสุข นักศึกษามองวาตัวเองมี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการทํางานดานการทองเที่ยว และจะทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหลังจบ

การศึกษา เปนตน (Richardson, 2008; Tuzunkan, 2018) ซึ่งช้ีใหเห็นวาทัศนคติที่นักศึกษามีตออาชีพดาน

การทองเที่ยวสงผลตอการทํางานของนักศึกษาในอนาคต การศึกษารูปแบบการเรียนรูเชิงรุกที่มีอิทธิพลตอการ

สรางทัศนคติเชิงบวกใหนักศึกษาดานการทองเที่ยวจึงมีความสําคัญ  

 ในขณะเดียวกัน งานวิจัยที่ผานมา การจัดการเรียนการสอนไมควรจํากัดการประเมินผลเพียงแคการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูที่มุงหวังเทาน้ัน แตควรเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินผูสอนรวมทั้งความพึงพอใจ

ในการจัดกระบวนการเรียนรูในรายวิชาน้ันๆเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น ตัวอยางเชน Jaikrajang (2021) พบวาการจัดการเรียนรูเชิงรุกแบบผสมผสาน ใชกิจกรรมการเรียนรูที่

หลากหลายสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาดานบัญชีเน่ืองจากรูปแบบการเรียนรูดังกลาว

สงเสริมการทํากิจกรรมและปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันเอง  
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กรอบแนวคิด 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด งานวิจัยช้ันเรียนน้ี กําหนดสมมุติฐานการวิจัยดังน้ี 

H1: กระบวนการจัดกิจกรรม ผูสอน ผูเรียน และบรรยากาศช้ันเรียน สงผลตอทัศนคติในงานดานการทองเที่ยว

ของนักศึกษาช้ันปที่ 1  

H2: รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกแบบการอภิปรายกลุมยอยและการฝกปฏิบัติ สงผลตอทัศนคติในงาน

ดานการทองเที่ยวของนักศึกษาช้ันปที่ 1  

H3: กระบวนการจัดกิจกรรม ผูสอน ผูเรียน และบรรยากาศช้ันเรียน สงผลตอความพึงพอใจในการเรียน

รายวิชาจิตวิทยาการบริการฯ  

วิธีการวิจัย 

ดําเนินงานวิจัยโดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประชากรและกลุมตัวอยางเปน

นักศึกษาช้ันปที่ 1 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยาการบริการและ

ทัศนคติตองานดานการ

ทองเทีย่วและบริการ 

รูปแบบกิจกรรม 

การเรียนรูเชิงรุก 

-อภิปรายกลุมยอย

-การฝกปฏิบัตกิารใหบริการ

H1

H2

H3

ปจจัยองคประกอบการเรียนรู 

• กระบวนการจดักิจกรรม

• ผูสอน

• ผูเรียน

• บรรยากาศชั้นเรียน

ความพึงพอใจตอรายวิชา 
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การพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 (21 มิถุนายน-8 ตุลาคม 2564) จํานวน 34 คน 

มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูและดําเนินงานวิจัยดังน้ีภาพที่ 2  

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูและดําเนินงานวิจัย 

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูเชิงรุกแบบออนไลนในรายวิชาจิตวิทยาการบริการฯ 

กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกที่ใชในรายวิชาที่ทําวิจัยในช้ันเรียนมี 2 รูปแบบคือ การอภิปรายกลุมยอยใน

ช้ันเรียน (In-class small group discussions) และ การฝกปฏิบัติงานใหบริการ (Service Learning) ซึ่งเปน

รูปแบบที่ใชในการสอนดานการทองเที่ยวและบริการ (Lopa et al., 2018) ในการจัดการสอนแบบออนไลนใช

โปรแกรมที่ชวยในการสื่อสารคือ ใช Zoom ในการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียน ใช Inskru ในการให

นักศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมและถอดบทเรียนการเรียนรูทายคาบ ใช Google classroom ในการแจง

ขอมูล การมอบหมายใบงาน การสงงาน ใช google form ในการเก็บขอมูลวิจัยเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  

การอภิปรายกลุมยอยในช้ันเรียน (In-class small group discussions) ใชระหวางคาบเรียนสัปดาห

ที่ 2-14 มีกระบวนการดังน้ี (1) ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทํางานรายบุคคลตามโจทยการเรียนรูเพ่ือเตรียม

ความพรอมขอมูลที่จะนํามาใชในการอภิปรายกลุมยอยในช้ันเรียน เชนการใหคนควาขอมูลความหมายของ

กอนเปดภาคการศึกษา 

สัปดาหที่ 1 

สัปดาหที่ 2-14 

สัปดาหที่ 15 

หลังสิ้นภาคการศึกษา 

ออกแบบกระบวนการเรียนรูและจัดทํา Course Spec 

ชี้แจงรายละเอยีดของรายวิชาและรูปแบบกิจกรรม 

-จัดกิจกรรมการเรยีนรูเชงิรกุออนไลนและเก็บขอมูล

ดวยการสังเกตและการถอดบทเรยีนการเรยีนรู

-ออกแบบแบบสอบถามประเมนิทัศนคติและความพึง

พอใจ

-ถอดบทเรยีนการเรยีนรูของรายวิชา

-เก็บขอมูลนักศึกษาโดยใชแบบสอบถาม

วิเคราะหขอมูลวิจัยชั้นเรียน 
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จิตวิทยาบริการจากแหลงทุติยภูมิ การมอบหมายใหทําการสัมภาษณบุคคลที่มีประสบการณทํางานใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยผูสอนจะมอบหมายงานรายบุคคลในรูปแบบใบงานทุกครั้ง (2) ในคาบเรียน

ออนไลนกระบวนการเรียนรูเริ่มตนจากการนําเขาสูบทเรียนซึ่งผูสอนใชเกมส คําถามทั่วไป เพ่ือเตรียมความ

พรอม ขั้นตอนตอไปคือจัดนักศึกษาเขากลุมๆ ละประมาณ 4-5 คน เขาหองยอยและรวมอภิปรายหาขอสรุป

ของโจทยการเรียนรูที่กําหนด โดยใหสมาชิกรวมกําหนดบทบาทหนาที่เชน ผูนําอภิปราย ผูจดบันทึก ผูรวม

อภิปราย ผูนําเสนอ บทบาทน้ีจะสลับกันไปในทุกคาบ ระหวางการอภิปรายกลุม ผูสอนเขาไปสังเกตการณใน

หองยอย ระยะเวลาที่ใชในการอภิปรายกลุมประมาณ 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับความซับซอนของโจทย 

เมื่อหมดเวลาของการอภิปราย นักศึกษาทุกคนจะกลับเขาในหองใหญ และตัวแทนกลุมนําเสนอผลการ

อภิปราย และรวมแลกเปลี่ยนรวมกันอีกครั้ง ผูสอนสรุปสาระสําคัญของการเรียนรู โดยเพ่ิมเติมตัวอยางและ

เลาเรื่องราวประสบการณที่เก่ียวของ และนักศึกษาประเมินกิจกรรมและถอดบทเรียนการเรียนรูทายคาบ (3) 

หลังคาบเรียน ตัวแทนกลุมที่มีหนาที่จดบันทึก สงงานที่บันทึกผาน google classroom  

 การฝกปฏิบัติงานใหบริการ (Service Learning) เปนกิจกรรมรายบุคคลที่มอบหมายใหนักศึกษาทํา

ในชวงเวลานอกเหนือจากคาบเรียน มีระยะเวลาต้ังแตสัปดาหที่ 5 ถึงสัปดาหที่ 12 มี 2 กิจกรรมยอย คือ (1)  

ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพโดยใชในบานของตนเอง กลาวคือเปนการชวยเหลืองานบานหรือกิจการ

ของครอบครัวโดยใชทักษะวิชาชีพทองเที่ยว เชน ทักษะงานแมบาน ทักษะบริการอาหารและเครื่องด่ืม ทักษะ

การสื่อสาร เปนตน โดยกําหนดใหฝกอยางนอย 2 ครั้งตอสัปดาห (2) ใหนักศึกษาชวยเหลือชุมชนทองถิ่น

ตนเองในรูปแบบงานจิตอาสา จํานวนอยางนอย 16 ช่ัวโมง ใน 8 สัปดาห ทั้ง 2 กิจกรรมผูสอนมอบหมายโดยมี

ใบงานช้ีแจงรายละเอียด และใหนักศึกษาจดบันทึกการเรียนรู และใหสมาชิกในครอบครัว และบุคคลที่กํากับ

งานจิตอาสา มีสวนรวมในการประเมิน ในสัปดาหสุดทายของการเรียน ผูสอนเก็บขอมูลโดยใหนักศึกษาเขียน

สะทอนการเรียนรูจากการทํากิจกรรมการใหบริการทั้ง 2 รูปแบบ  

วิธีการเก็บขอมูล 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษามีทั้งสวนที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณ สําหรับขอมูลเชิง

คุณภาพ คือขอมูลนักศึกษาเขียนถอดบทเรียนการเรียนรูทายคาบเรียน และในคาบเรียนสุดทาย รวมทั้งจากที่

ผูสอนการสังเกตการเรียนรูในช้ันเรียนออนไลน ขอมูลเชิงคุณภาพถูกใชประกอบการอธิบายผลการวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณซึ่งเก็บโดยใชแบบสอบถามประเมินตนเอง ที่นักศึกษาประเมินในคาบสุดทายของการเรียน 

แบบสอบถามประกอบดวยคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอองคประกอบการจัดการเรียนรู คําถามวัดทัศนคติ 

และคําถามวัดความพึงพอใจ  
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ผลการวจิัย  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย เปนดังน้ี 

1) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนปจจัยที่สงผลตอทัศนคติในงานดานการทองเที่ยวและบริการ 

ในขณะที่ปจจัยดานผูสอน ผูเรียน และบรรยากาศช้ันเรียน ไมสงผลตอทัศนคติ ตารางที่ 1 นําเสนอผล

สถิติการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอทัศนคติในงานดานการทองเที่ยวและบริการ 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอทัศนคติในงานการทองเที่ยวและบริการของนักศึกษาช้ันปที่ 1 โดย

วิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  

ตัวแปร B SE Standardized 

B 

t Sig 

คาคงที่ (Constant)  .430 .607  .709 .484 

กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรูเชิงรุก .326 .159 .381 2.055 .049** 

ผูสอน .302 .169 .242 1.783 .085 

ผูเรียน .160 .142 .186 1.130 .268 

บรรยากาศในชั้นเรียน .115 .113 .154 1.015 .318 

R2 = .632, SE = 0.283, F = 12.455  

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 นอกจากน้ัน ขอมูลจากการสะทอนการเรียนรูของนักศึกษาในแตคาบช้ีใหเห็นวากระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนในรายวิชาน้ีมีจุดเดนคือ เปนการเรียนที่ไดลงมือทํา มีการจัดแบงกลุมยอย 

และมีกิจกรรมประกอบที่หลากหลาย เชนวาดภาพ ถายภาพ ดูวิดีโอ การสัมภาษณบุคคล มาประกอบโจทย

การแลกเปลี่ยน และชอบที่ผูสอนมีการกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการแสดง

ความเห็น ต้ังคําถาม และสะทอนการสอนของอาจารยได การยกตัวอยางและเลาประสบการณของอาจารยทํา

ใหเขาใจเน้ือหามากขึ้น กิจกรรมการเรียนรูทําใหไดรูจักตัวเองมากขึ้น ไดเรียนรูวาตัวเองมีนิสัยที่ทํางานดานการ  

กิจกรรมอยูในรูปแบบที่สามารถใชไดจริงและเขาใจ 

2) การอภิปรายกลุมยอยเปนรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนที่สงผลตอทัศนคติในงานการ

ทองเที่ยวและบริการ แตการฝกปฏิบัติงานใหบริการเปนรูปแบบกิจกรรมที่ไมสงผลตอทัศนคติในงาน

ดานการทองเที่ยวและบริการของนักศึกษา ตารางที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหรูปแบบการเรียนรูเชิง

รุกที่สงผลตอทัศนคติของนักศึกษา 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกออนไลนที่สงผลตอทัศนคติในงานการทองเที่ยว

และบริการของนักศึกษาช้ันปที่ 1 โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปร B SE Standardized 

B 

t Sig 

คาคงที่ (Constant)  1.566 .448  3.499 .001 

การอภิปรายกลุมยอย .541 .112 .662 4.846 .000** 

การฝกปฏิบัติงานใหบริการ .135 .109 .169 1.235 .226 

R2 = .586, SE = 0.317, F = 21.909 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ในขณะเดียวกัน ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสะทอนผลการเรียนรูทายคาบเรียน และการสังเกต

ของผูสอน ช้ีใหเห็นการสะทอนของนักศึกษาวา การจัดกลุมยอยในคาบเรียนออนไลนใหนักศึกษาไดรวม

อภิปรายตามโจทยการเรียนรู ทําใหนักศึกษารูสึกสนุก ไดรูจักเพ่ือนๆมากขึ้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทําใหเขาใจบทเรียน การทํากิจกรรมกลุมยอยทําใหเรียนรูลักษณะนิสัยของเพ่ือนๆไปดวย  

3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และตัวผูเรียน เปนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจที่นักศึกษามีตอ

การเรียนในรายวิชาจิตวิทยาการบริการฯ ตารางที่ 3 นําเสนอผลสถิติการวิเคราะห  

ขอมูลจากการสะทอนการเรียนรูทายคาบเรียน ช้ีใหเห็นวากิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาน้ีสรา’

ความสุขใหผูเรียน ตัวอยางเชน นักศึกษาสะทอนวาอารมณดีทุกครั้งที่ถึงคาบเรียน กิจกรรมมีความผอน

คลาย สรางสัมพันธภาพในหองเรียน มีความสนุกสนานในการเรียนรู ในสวนที่เก่ียวของกับผูเรียน 

นักศึกษาบางสวนเขียนสะทอนวาตองการใหเพ่ือนๆสนใจการเรียนมากขึ้น กระตือรือรน และพรอมเพรียง 

ซึ่งช้ีใหเห็นวาผูเรียนเองเปนปจจัยที่สรางความสุขในการเรียนในรายวิชาน้ี 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในรายวิชาจิตวิทยาการบริการฯ โดยวิธีการวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปร B SE Standardized 

B 

t Sig 

คาคงที่ (Constant)  -.808 .835.  -.968 .341 

กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรูเชิงรุก .402 .218 .341 1.841 .076* 

ผูสอน .363 .233 .212 .1560 .130 

ผูเรียน .354 .195 .300 1.818 .079* 

บรรยากาศในชั้นเรียน .106 .156 .103 .680 .502 

R2 = .691, SE = .389, F = 16.190 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
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สรุปและอภปิรายผล 

ผลการวิจัยน้ีช้ีใหเห็นวาการเรียนรูเชิงรุกสําหรับการสอนแบบออนไลนเปนวิธีการสอนที่สามารถ

พัฒนาทัศนคติของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ตองานดานการทองเที่ยวและบริการ โดยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลมาก

ที่สุดคือ การออกแบบกระบวนการเรียนรู และพบวารูปแบบกิจกรรมที่สงผลตอการสรางทัศนคติคือการจัด

อภิปรายกลุมยอย (Group discussion) ซึ่งเปนรูปแบบกิจกรรมที่ใชในการสอนดานการทองเที่ยวและบริการ

ในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา (Lopa et al., 2018) เอธิโอเปย (Tesfaye & Berhanu (2015) 

นิวซีแลนด (Schott & Sutherland, 2008) การใหผูเรียนทํางานในกลุมยอยกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่สูงกวา 

เรียนรูไดยาวนานกวา ผูเรียนมีความรูสึกเชิงบวกตอเพ่ือนรวมช้ันและตอวิชาน้ันๆมากกวา รวมทั้งสามารถสราง

ความมั่นใจในสิ่งที่เรียนไดมากกวา (Johnson & Johnson, 2008) ทั้งน้ีการฝกปฏิบัติงานบริการ อาจจะยังไม

เหมาะสมกับนักศึกษาช้ันปที่ 1 สุดทายการออกแบบกระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมของผูเรียน สงผลความ

พึงพอใจในการเรียนในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ ทั้งน้ีพบวาปจจัยเหลาน้ีมีผลตอความพึงพอใจในรายวิชาใน

ศาสตรอ่ืน ๆ เชนการบัญชี (Jaikrajang, 2021)  

โดยสรุป กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุกที่ผูสอนออกแบบและเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและ

หลากหลาย และใชหลักการสําคัญคือการสรางการมีสวนรวมระหวางนักศึกษากันเอง และระหวางนักศึกษา

และผูสอน เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาทักษะ soft skills เชนทัศนคติตอการเรียนและ

อาชีพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะสําหรับผูสอนดานการทองเที่ยวและบริการ 

1) การจัดอภิปรายกลุมยอยเปนกระบวนการที่ตองมีการออกแบบอยางมีขั้นตอนและหลักการ โดย

ตองเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา ขนาดช้ันเรียน ผลลัพธการเรียนรูที่กําหนด เปนตน

โดยคํานึงการสรางการมีสวนรวมของผูเรียนเปนสําคัญ และผูสอนมีบทบาทเปนผูสนับสนุนและ

กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกในกลุม  

2) ในการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งแบบออนไลนและในช้ันเรียนปกติ การนําซอฟทแวรตางๆเชน 

kahoot inskru มาปรับใชจะทําใหการสอนมีความสนใจ และสรางการมีสวนรวมไดมากย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1) การวิจัยช้ันเรียนในรายวิชาดังกลาวควรมีการขยายผลในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงในเชิง

พฤติกรรม (Formative evlauation) ของการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกจากการจัดกระบวนการ

เรียนรูเชิงรุก  

2) ศึกษากิจกรรมรูปแบบอ่ืนที่เปนปจจัยสาเหตุที่สงผลตอการสรางทัศนคติในงานดานการทองเที่ยว

และบริการของนักศึกษาสาขาการทองเที่ยวช้ันปอ่ืนๆ   
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรมรายวิชาสิทธิมนุษยชน 2) เพ่ือ
ศึกษาทัศนคตินักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรม และ 3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ
กิจกรรมเพื่อสร้างการเคารพสิทธิมนุษยชนร่วมกันของนักศึกษา โดยการวิจัยเชิงผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ
ใช้แบบสอบถาม แบบส ารวจพฤติกรรม และแบบวัดความรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พบว่า 1) พฤติกรรมการเรียนรูปแบบกระบวนกิจกรรมส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนระดับมาก
ที่สุด พฤติกรรมการเรียนรูปแบบกิจกรรม คือ ให้ความร่วมมือ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ วางตนในความรู้สึก
อารมณ์ และเจตคต ิการรับรู้และมีมุมมองให้เกิดความรู้ ทัศนคติและทักษะในการมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยมมาก
ที่สุด 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมุ่งเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านกระบวนการกิจกรรม ผู้เรียนมีระดับ
ความพึงพอใจทุกด้านระดับมากที่สุด 3) ผลสัมฤทธิ์การเรียน พบว่า ก่อนเรียน 8.96 คะแนน (S.D. 1.84) หลัง
เรียน 11.52 คะแนน (S.D. 1.42) แสดงว่า ผลการเรียนดีขึ้น และ4) ทัศนคติผู้เรียนมีความพึงพอใจรูปแบบการ
เรียนการสอน รูปแบบกระบวนการกิจกรรม จ านวน 12 คน (48%) มากที่สุด ดังนั้นการเรียนเพื่อสร้างเคารพ
สิทธิร่วมกันด้วยรูปแบบกิจกรรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจบทเรียนเชื่อมโยงกับประสบการณ์และสร้างให้ผู ้เรียนมีวัฒนธรรมสิทธิ
มนุษยชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ค าส าคัญ: สิทธิมนุษยชน; กระบวนการกิจกรรม; การเรียนเพื่อการเคารพ 
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Abstract 
This research was to study 1) to study learning achievement from teaching activities in 

human rights courses, 2) to study attitudes of students through teaching and learning activities, 
and 3 )  to develop teaching and learning activities. To create mutual respect for the human 
rights of students Which is a combination of research The quantitative research used 
questionnaires. Behavior survey and the knowledge test Qualitative research with group 
discussions and in-depth interviews with a specific sample. The results of the research found 
that 1) the learning behavior, the pattern of the activities, the learners changed their behavior 
for respect of human rights and the students had the highest attitude towards mutual respect 
for human rights and learning behavior, activity patterns Cooperation, intention, responsibility 
Putting oneself in the senses Emotions and attitudes Perception and perspective to realize 
knowledge The attitude, attitude and participation skills were at the highest level. 2 )  The 
teaching and learning management model focused on mutual respect for human rights 
through the activation process. The students had the highest level of satisfaction in all aspects. 
3) The achievement was found that the score level 8.96 before the study (SD 1.84) after the
class score 11.52 (SD 1.42) indicates that the human rights course performance and 4) the
attitudes of the learners were most satisfied with the form of teaching and learning, it was
found that the activity process model of 12 students (48%) was the most. Learn the activity
pattern Cause knowledge, understanding, and behavior change Build a learning process It
encourages learners to become more interested in the lessons by linking them with their
experiences and helping learners have a human rights culture to coexist in peace in Thai
society.
Keywords: Human Right; Activity; Learning Process

บทน า 
สิทธิมนุษยชนอยู่คู ่สังคมไทยอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการเลิกทาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เมื่อปี พ.ศ. 2448 ซึ่งเป็นพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนครั้งส าคัญในประวัติศาสตร์
ไทย อย่างไรก็ตามปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงฝังรากลึก คนไทยจ านวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ประกอบกับระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันไม่ได้ให้ความส าคัญสิทธิมนุษยชน
มากนัก การให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนศึกษาลงไปในบทเรียนมากขึ ้นจึงเป็นสิ ่งจ  าเป็นมาก  ๆ 
(Kranrattanasuit, & Narkurairattana, 2018)  
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 การเรียนเพื่อเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน คือ กระบวนการเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการสิทธิมนุษยชน โดยยึดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) กฎกติกา และกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อท้าทายและเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด คุณค่าและพฤติกรรม การคิด
วิเคราะห์ การสร้างเสริมความตระหนัก การส่งเสริมการยึดมั่นในคุณค่าและการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน การลง
มือท าเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยเคารพปกป้อง และส่งเสริมความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
(Siriphiphat, Emasiri, Sawatdirak, & Maniphong, 2019) กระบวนการเรียนรู้นี ้ท าให้ผู ้ที ่เข้าร่วมเข้าใจ
บริบทและปัญหาในสังคมมากข้ึนผ่านมุมมองสิทธิมนุษยชน อีกท้ังสิทธิมนุษยชนศึกษารวมถึงการถ่ายทอดและ
ฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถน าไปเผยแพร่และต่อยอดรณรงค์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแบบองค์
รวม อีกท้ังกรอบคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนช่วยให้เราเข้าใจว่าความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกเกิดจากอะไรและ
เราจะแก้ปัญหามันอย่างไร เราจะหลีกเลี่ยงอคติและเหมารวมได้ด้วยวิธีไหน ท าอย่างไรเราจึงจะอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขในสังคมที่ไม่จ าเป็นต้องคิดหรือเชื่อเหมือนกัน ดังนั้นสิทธิมนุษยชนเมื่อน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนควรให้ผู้เรียน 1) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ 2) พัฒนาทัศนคติ มุมมอง และพฤติกรรมที่
เคารพสิทธิของผู้อื่น 3) พัฒนาทักษะในการดูแล คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
 เมื่อน าสิทธิมนุษยชนมาใช้การเรียนการสอนโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่เน้นการบรรยายของ
อาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากรแต่เป็นกระบวนการที่ผู้บรรยายเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการ ผู้ประสาน และผู้กระตุ้นให้
เกิดความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์โดยสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนให้เอื ้อต่อการท ากิจกรรมของ
นักศึกษาและเน้นการสื่อสารแบบแนวราบ ผู้บรรยายจะแสดงบทบาทเป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อม  ๆ กับนักศึกษา 
(Pengjan, 2017) ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง จนน าไปสู่การเป็น
ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส าหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการสร้างคุณค่า (Value 
Creation Process) และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะเห็นได้ว่าบริบทของชั้นเรียนของ
พฤติกรรมมีส่วนร่วมนักศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู ้ Crombie, Pyke, Silverthorn, 
Jones and Piccinin, (2003) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อประสิทธิผล
ทางการเรียนและทัศนคติที่ดีต่อประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัย การเรียนบางรูปแบบส่งผลต่อการ
เรียนรู้ทางที่ดี เช่น ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ ทางที่ลบ เช่น การรบกวนระหว่างการเรียน ซึ่งเป็น
วิธีการเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับ สิทธิมนุษยชนศึกษา ที่เน้นการเรียนรู ้เกี ่ยวกับ (About) สิทธิมนุษยชนใน
บรรยากาศการเรียนรู้และกระบวนการ (Through) ที่สร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นวัฒนธรรมการ
เคารพเพ่ือการอยู่ร่วมกัน เช่น การได้พูด การได้แสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีส่วน
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ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและน าไปสู่ (For) การใช้สิทธิ และการเรียกร้องสิทธิเพื่อตนเองและคนในสังคม
โลกได้ คือ รูปแบบการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรม (Activity Learning Process)  
 ดังนั้นการเรียนเพื่อเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน ผ่านกระบวนการกิจกรรม ถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันของนักศึกษา เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท าให้เราเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม อย่างเท่าทัน กล้าฝันฝ่า อุปสรรค และปัญหา ส่งผลผู้เรียนให้ความร่วมมือ ความตั้งใจ ความ
รับผิดชอบ การวางตนในความรู้สึก อารมณ์และเจตคติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรม
ของผู้เรียนได้สูงสุด (Siriphiphat et al., 2019) กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีวิธีการที่หลากหลาย
สามารถน ามาใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เช่น  การฝึกอบรมบุคลากร การเรียนการสอนในโรงเรียน การศึกษา
ในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มุ่งให้ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถสร้างทักษะใน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะชิงวิชาชีพ การด าเนินอาชีพ ความคิดริเริ่มและการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง
ตลอดชีวิต (Yongthai, 2018) จากความส าคัญดังกล่าวการมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อตัวนักศึกษาเองและ
สังคมจึงควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาบุคลิกของตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาจากขอบเขตของเนื ้อหา
รายวิชานี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและพฤติกรรม การคิดวิเคราะห์ การสร้างเสริมความตระหนัก 
การส่งเสริมการยึดมั่นในคุณค่าและการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน การลงมือท าเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง โดย
เคารพ ปกป้อง และส่งเสริมความเข้าใจประเด็นที่เกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยใช้วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบ
กระบวนการกิจกรรมเพื่อเคารพร่วมกันแบบส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนรู้เกี่ยวกับ (About) สิทธิมนุษยชน
ในบรรยากาศการเรียนรู้และกระบวนการ (Through) ที่สร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ
การเคารพเพ่ือการอยู่ร่วมกัน เช่น การได้พูด การได้แสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและน าไปสู่ (For) การใช้สิทธิ และการเรียกร้องสิทธิเพื่อตนเองและคนใน
สังคมโลกได้ ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบวิธีการเรียนรู้เพ่ือเคารพร่วมกันแบบ
สิทธิมนุษยชน ผ่านกระบวนการกิจกรรมแล้วยังช่วยสร้างสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ
การเคารพเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรมรายวิชาสิทธิมนุษยชน  
 2. เพ่ือศึกษาทัศนคตินักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรม  
 3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างการเคารพสิทธิมนุษยชนร่วมกันของ   
นักศึกษา 
 

  

95 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม แบบส ารวจ
พฤติกรรม และแบบวัดความรู้ (Pre-test/Post-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  
 ประชากร  คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสิทธิ
มนุษยชน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน กลุ่มตัวอย่าง เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้ง 25 คน ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
รูปแบบตัวแทนของกลุ่มเพื่อน จ านวน 12 คน โดยมีเนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัยใช้การจัดการเรียนการสอน
รปูแบบกิจกรรม  ได้แก่  
 1. พัฒนาการสิทธิมนุษยชน โดยกระบวนการ Human Right Timeline  
 2. หลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน โดยกระบวนการ ดังนี้ เกมส์ไพ่เข้าใจสิทธิ, กิจกรรม ฉันเคย…. 
เพื่อการสังเกตตัวเราเอง ว่าเราเคยรู้สึกและเลือกท าหรือเลือกไม่ท าบางอย่างด้วยความรู้สึกเช่นนี้หรือไม่ และ
กิจกรรมกฎโรงเรียนเพื่อท าความเข้าใจความหมายเบื้องต้นของค าว่า “คุณค่าสากล” และที่มาที่ไปของ “สิทธิ
มนุษยชน”  
 3. คุณค่าสากลของสิทธิมนุษยชนสร้างการเรียนรู้  โดยกิจกรรมคุณค่าสากลแห่งสิทธิมนุษยชน 
กิจกรรมเรือมนุษย์1  
 4. หลักความเสมอภาค โดยกระบวนการ วิเคราะห์สถานการณ์ “บิลลี่” นักต่อสู้ ชาวกะเหรี่ยงที่
หายไปกว่า 5 ปี  
 5. ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย โดยกระบวนการ กิจกรรมเธอวาดฉัน ฉันวาดเธอ เพ่ือเรียนรู้และ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลาย แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเราไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน, กิจกรรม
ตัวตนกับหนังสือเพ่ือเรียนรู้กันและกันผ่านหนังสือที่อ่าน และกิจกรรม ตีตรา เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจการไม่เลือก
ปฏิบัติ สิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน  
 6. การเคารพซึ่งกันและกนั โดยกิจกรรมการถกเถียง  
 7. การให้คุณค่า โดยกระบวนการ กิจกรรมเราคือใคร เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจเรื่องการให้คุณค่าและ
เข้าใจคุณค่าใหญ่ คุณค่าส าคัญของชีวิต ที่ต่างหรือคล้ายในแต่ละบุคคล  
 8. การไม่เลือกปฏิบัติ  โดยกิจกรรมช่องว่างระหว่างเรา เพ่ือเข้าใจความหมายของการเลือกปฏิบัติและ
การท าให้คนชายขอบของสังคมสามารถเข้าถึงสิทธิได้ 
 9. เสรีภาพ โดยกิจกรรมวันที่ฉันต้องออกไป เพ่ือเข้าใจเรื่องหลักศรีของความเป็นมนุษย์และเสรีภาพ  
 10. สิทธิมนุษยชนกับพันธกรณีของรัฐ โดยกระบวนการ กิจกรรมโยนหนังยาง  

                                                           
1 ตัวอย่าง กิจกรรมเรือมนุษย์ กิจกรรมนี้ให้ผู้เรียนแต่ละคนต้องสวมบทบาทสมมุติ เช่น เป็นเด็ก , คนชรา, นักกีฬา, พระ, คนป่วย ฯลฯ แล้วให้ขึ้นนั่งในเรือ ต่อจากนั้นจะต้อง
สอบถามถึงความรู้สึกว่า เมื่อเป็นคนลักษณะนั้น ๆ แล้วรู้สึกอย่างไร ต่อจากนั้นให้สลับทบบาทสมมุติต่อ เสร็จแล้วเรือจะล่ม ต้องสละผู้โดยสารออก 3 คน ทีนี้ต้องให้ผู้เข้าร่วมมา
หารือกันว่า จะเอาใครออก ใครต้องตาย เพราะอะไร กิจกรรมนี้จะสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิรอดชีวิต  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ แบบวัดพฤติกรรม แบบสอบถาม และแบบวัดความรู้ 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ (1) แบบวัดพฤติกรรมจัดท าเครื่องมือการสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของแต่ละ
บุคคล โดยการใช้แบบประเมินพฤติกรรมจ านวน 25 คน รวมทั้งการน าแผนกิจกรรมที่วางไว้ไปทดลองใช้หลัง
ท าการสอนในหน่วยที่ต้องการโดยด้วยการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวแทนกิจกรรมกลุ่มละ 6 คน 
จ านวน 2 กลุ่ม รวม 12 คน (2) แบบสอบถาม โดยค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิด ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและน ามาสร้างเป็นเครื่องมือ โดยมีเนื้อหาค าถามที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมเพ่ือ
ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบพัฒนาการเรียนแบบการเคารพร่วมกันแบบ
เคารพสิทธิมนุษยชนรูปแบบกระบวนการกิจกรรม เพื่อค้นหารูปแบบกระบวนการกิจกรรมในการส่งเสริมสทิธิ
มนุษยชนในชั้นเรียน และได้น าเครื่องมือไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
 (3) แบบวัดความรู้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความรู้ความเข้าเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบความถูกผิดของค าตอบ จ านวน 15 ข้อ โดยการวัดผลก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกัน 
เพื่อเปรียบเทียบดูความแตกต่างหลังจากการเรียนรู้เนื ้อหาทางด้านสิทธิมนุษยชน ในรูปแบบกระบวนการ
กิจกรรม วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 การเก็บรวบรวบรวมข้อมูล การแจ้งนัดหมายให้ผู้เรียนก่อนสิ้นเทอม และเก็บข้อมูลตอนสิ้นเทอม เพ่ือ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษาและแบบสอบถามการเรียนรู้เพ่ือการเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน 
ผ่านกระบวนการกิจกรรมในเรื ่องของความพึงพอใจตลอดทั้งภาคการศึกษา และแบบวัดความรู ้ (Pre-
test/Post-test) ต่อความเข้าใจในเนื้อหาผ่านกระบวนการและการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน
ดังกล่าว ได้ด าเนินการก่อนและหลังเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้ว ิจัยบันทึกบทสัมภาษณ์ในคอมพิวเตอร์ และใช้การวิเคราะห์เนื ้อความ 
(Content analysis) โดยมีโปรแกรม SPSS ช่วยเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการวิจัย  
 1. ข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชนร่วมกัน 
  พบว่า ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเคารพร่วมกันแบบการเคารพสิทธิมนุษยชน และผู้เรียน
มีทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนร่วมกัน โดยมีพฤติกรรมการเรียนรูปแบบกิจกรรมในการ
ให้ความร่วมมือ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การวางตนในความรู้สึก อารมณ์และเจตคติ การรับรู้และมุมมอง
เพ่ือให้เกิดความรู้ ทัศนะคติและทักษะในการมีส่วนร่วมในกระบวนการกิจกรรมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ตารางท่ี 1)  
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ตารางที่ 1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนแบบมีส่วนร่วม 

พฤติกรรมที่สังเกต ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

การให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 67 % 33 % 0% 0% 0% 
มีความตั้งใจ 87.7 % 12 % 0.3 % 0% 0% 

มีความรับผิดชอบ 64 % 31 % 5 % 0% 0% 
วางตนในความรู้สึกส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 73 % 25.8 % 1.2 % 0% 0% 

การรับรู้และมีมุมมองทางบวกตอ่การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 

80.2 % 9 % 0.8% 0% 0% 

 
 2. ข้อมูลความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรม  
  พบว่า ระดับความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรมเพื่อการเคารพร่วมกันแบบสิทธิ
มนุษยชน สามารถแยกเป็นระดับความพึงพอใจเป็น 4 ช่วงคะแนน ดังนี้ 
 2.1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 100) พบว่า ประเด็นคุณค่าของมนุษย์ที่ได้รับคุณค่าความ
เป็นมนุษย์โดยไม่ต้องค านึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย ฐานะ หรือต าแหน่ง และ แต่ละคนมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและเราไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ซึ่งผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อประเด็นการเรียนรู้
รูปแบบดังกล่าวนี้เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจต่อประเด็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
 2.2 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 90 -99) พบว่า ประเด็นการมีอิสระที่จะแสดงออกได้อย่าง
เต็มที่, กระบวนการเรียนการสอนที่ไม่เน้นการบรรยาย, ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และความสามารถเข้าใจและตกผลึกความหมายของสิทธิมนุษยชนได้อย่างดี 
ร้อยละ 98 ล าดับต่อมา ส่วนของการมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกตัดสินถูกหรือผิด มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 95 อาจารย์ผู้สอนเน้นกระบวนการเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการและผู้ประสาน มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93 การมีกระบวนการเรียนการสอนท าให้สะท้อนความคิดและถกเถียง มีความ
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 91 มีการจัดการเรียนการสอนเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 90 และด้านอื่นๆ ตามล าดับ โดยการมีอิสระต่อการแสดงความคิดเห็น การสะท้อนความคิดและ
ถกเถียง และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดต่อประเด็นการเรียนรู้
รูปแบบดังกล่าวนี้ 
 2.3 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด จ านวน ร้อยละ 80 -89 พบว่า ยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง
หลากหลายเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 89 การส่งเสริมการยึด
มั่นในคุณค่าและการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน โดยการลงมือท า เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยเคารพ ปกป้อง 
และส่งเสริมความเข้าใจประเด็นที ่เกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชน ระดับความพึงพอใจมากที ่ส ุด ร้อยละ 88 
กระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 87 
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และ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน  ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 85 
 2.4 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (น้อยกว่าร้อยละ 79) พบว่า นักศึกษาเกิดความเข้าใจและเกิด
ความคิดรวบยอด และ การเรียนการสอนที่สร้างความเข้าใจเพื่อนร่วมงานและความสามัคคี ระดับความพึง
พอใจมากที่สุด ร้อยละ 78 การเข้าใจความเป็นจริงทางอัตลักษณ์ วัฒนธรรมอื่น ๆของเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ 
และสามารถเคารพซึ่งกันกันโดยการฟังอย่างตั้งใจ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 76 สามารถท าให้
เข้าใจสิทธิและอิสรภาพทั้งหมดเป็นของเราและไม่มีรัฐ หรือผู้ใดพรากมันไปจากเราได้ มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 69 สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงเนื้อหากับกระบวนการกิจกรรมได้ มีระดับความพึงพอใจ
มากที ่ส ุด ร้อยละ 63 และสามารถเข้าใจบริบทของสังคมในภาพกว้างที ่ครอบคลุมกว้างขวาง และให้
ความส าคัญกับภาพเล็ก ๆของชุมชนได้ ซึงผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 59 จะเห็นได้ว่า การ
เรียนรู้รูปแบบกิจกรรมท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด สามารถน าไปสู่การเข้าใจบริบท
ของสังคมในภาพกว้างได้ 
 

 3. แบบวัดความรู้ (Pre-test/Post-test)  
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสิทธิมนุษยชน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า  
(ตารางท่ี 2)  
 

ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน 
การทดสอบ N �̅� S.D. 

ก่อนเรียน 25 8.96 1.84 
หลังเรียน 25 12.52 1.42 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สิทธิมนุษยชน ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดการเรียน
เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนกระบวนการกิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยสังเกต
ได้จาก ตารางค่าเฉลี่ยของนักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้เพียง 8.96 คะแนน ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 1.84 แต่หลังจากได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้การเคารพ สิทธิมนุษยชน ด้วยรูปแบบกระบวนการกิจกรรม 
นักศึกษาสามารถท าแบบทดสอบการเรียนรู้การเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยรูปแบบกระบวนการกิจกรรม 
นักศึกษาสามารถท าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้ 11.52  คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.42  
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4. การประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรม 
  การค้นหารูปแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาสิทธิมนุษยชน
และเพื่อขยายผลต่อในรายวิชาอื่น ๆ ทั้งนี้โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบว่า (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรยีนการสอน 
รูปแบบการเรียนรู้ จ านวน และร้อยละกลุ่มตัวอย่างท่ีพึงพอใจต่อรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน 
แปลผล 

การสอนแบบท่องจ า 0 ไม่พบผูต้อบ 
การสอนแบบมสี่วนร่วม 10 คน 40 %  

การสอนแบบกระบวนการกิจกรรม 12 คน 48 % มากที่สุด 
ค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง 0 ไม่พบผูต้อบ 

การสอนแบบรปูแบบเกมส ์ 3 คน 12 %  
อื่น ๆ 0 ไม่พบผูต้อบ 

  
จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบกระบวนการ

กิจกรรม จ านวน 12 คน มีความพึงพอใจรูปแบบการสอนแบบมีส่วนร่วม จ านวน 10 คน และการสอนโดยใช้
กระบวนการเกมส์ จ านวน 3 คน ส่วนการสอนแบบท่องจ า ค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง และอ่ืนๆไม่มีผู้ตอบ 
 

 5. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน 
 จากระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนในลักษณะการเรียนรูปแบบกิจกรรม ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นต่อการเรียนรู้รูปแบบดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  พบว่า การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้วิธีการเรียนรู้
ในรูปแบบกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้จัดกระบวนการเป็นผู้ก าหนดการด าเนินโครงการและกิจกรรมในโครงการทั้ง
กระบวนการ มาประยุกต์บทเรียนเรื่อง “พัฒนาการสิทธิมนุษยชน หลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน คุณค่า
สากลของสิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาค ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การเคารพซึ่งกันและกัน การ
ให้คุณค่า การไม่เลือกปฏิบัติ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชนกับพันธกรณีของรัฐ” และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในบทเรียนโดยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใกล้ตัวของผู้เรียน หรือประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้รับจาก
การเรียนครั้งก่อนๆเข้าสู่เรื่องที่จะศึกษาเรียนรู้  จากความคิดเห็น ดังกล่าวในการสนทนากลุ่มจ านวน 2 ครั้ง 
สามารถสรุปค าสัมภาษณไ์ดด้ังต่อไปนี้ 
 5.1 ประเด็นสิทธิมนุษยชน พบว่า “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเคารพร่วมกันแบบสิทธิ
มนุษยชน โดยส่วนตัวคิดว่าการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน คือ การเรียนรู้ที่
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เกิดจากการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดที่แตกต่างซึ่งกันและกัน ไม่มีใครคิดถูกไปมากกว่าใคร ทุกคนเท่าเทียม
กัน และจะต้องเคารพในการแสดงออก ความคิด ทัศนคติของผู้อื่นแม้ว่าเขาจะเชื่อสิ่งที่เหล่านั้นอาจจะผิดก็ตาม 
แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีสิทธิที่จะเชื่อและแสดงออกเช่นนั้นได้” (ค าสัมภาษณ์นักศึกษาคนที่ 1) 
 5.2 ประเด็นการมีส่วนร่วม พบว่า “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้เรียนรู้โดยส่วนตัวคิดว่า  
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน คือ การเรียนแบบมีส่วนร่วม เพราะสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน” (ค าสัมภาษณ์นักศึกษาคนที่ 3) 
 5.3 ประเด็นการมีส่วนร่วมร่วมกับสิทธิมนุษยชน พบว่า “การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเคารพ
ร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน คือ จัดการเรียนแบบมีสิทธิออกความคิดเห็นร่วมกัน เช่น การออกแบบการเรียน
การสอนด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา หรือแม้กระทั่งการให้สิทธิในการแต่งก ายมาเรียน 
เป็นต้น” (ค าสัมภาษณ์นักศึกษาคนที่ 5) และ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเคารพร่วมกันแบบสิทธิ
มนุษยชน คือ เมื่อมีคนน าเสนอหรือคนอื่นก าลังพูดอยู่ คนที่เหลือควรที่จะให้ความเคารพคนที่ก าลังน าเสนอ
โดยการนั่งฟังอย่างเงียบ และหากต้องการเสนอความคิดเห็นควรที่จะยกมือก่อนเเสดงความคิดเห็นด้วยทุก
ครั้ง” (ค าสัมภาษณ์นักศึกษาคนที่ 6) 
 5.4 ประเด็นกระบวนการกิจกรรม พบว่า“การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเคารพร่วมกันแบบสิทธิ
มนุษยชน คือ การเรียนแบบมาทั้งเชิงวิชาการและการเล่นเกมส์อย่างที่มีอยู ่ในห้องเรียนในขณะนี้” (ค า
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที่ 7) 
 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมที่เน้นให้ผู้จัดกระบวนการเป็นผู้ก าหนดการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมในโครงการทั้งกระบวนการ มาประยุกต์บทเรียนเรื่อง 1) พัฒนาการสิทธิมนุษยชน 
2) หลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน 3) คุณค่าสากลของสิทธิมนุษยชน 4) หลักความเสมอภาค 5) ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลาย 6) การเคารพซึ่งกันและกัน 7) การให้คุณค่า 8) การไม่เลือกปฏิบัติ 9) เสรีภาพ 10) 
สิทธิมนุษยชนกับพันธกรณีของรัฐ” และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนโดยการเชื่อมโยง
กับประสบการณ์ใกล้ตัวของผู ้เรียน หรือประสบการณ์ที ่ผู ้เรียนได้รับจากการเรี ยนครั ้งก่อนๆเข้าสู ่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งนี้สอดรับกับความคิดเห็นหรือทัศนคติของนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชนจะสามารถเกิดขึ้นจากการใช้กิจกรรมแทนการสอนแบบเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
 นักศึกษาคนที่ 1 ให้ความคิดเห็นว่า “การสอบแบบเนื้อหาไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
เท่ากับการได้ลองปฏิบัติการจริง ๆ ผ่านกิจกรรมที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน” 
  นักศึกษาคนที่ 2 ให้ความคิดเห็นว่า “การเคารพสิทธิมนุษยชนสามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้กิจกรรม
แทนการสอน เพราะการใช้กิจกรรม เช่น กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ซึ่ง
การฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนถือเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง” 
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 นักศึกษาคนที่ 4 ให้ความคิดเห็นว่า “การเรียนด้วยการใช้กิจกรรมมาประยุกต์กับเนื้อหาที่จะได้
เรียนรู้ท าให้ข้าพเจ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะการเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรมท าให้สร้างการมีส่วนร่วมของ
เพ่ือนๆในห้องเรียนและสามารถแทนการสอนแบบเนื้อหาได้ เพราะการสอนแบบดังกล่าวนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุก
คนกล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็น กล้าออกความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และยังร่วมกันท างาน
เป็นกลุ่มบรรลุได้ส าเร็จอีกดว้ย” 
  นักศึกษาคนที่ 5 ให้ความคิดเห็นว่า “การเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมท าให้ข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด ทัศนคติ ต่อการเข้าชั้นเรียน ท าให้ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันของพวกเราทุกคน ดังนั้นไม่ควรที่จะเรียนรู้เพียงเรื่องของเนื้อหาให้เข้าใจเพียงอย่างเดียว ควรที่มี
การทดลองและน าไปใช้ หรือประโยชน์ใช้ในชีวิตจริงด้วย เพราะสังคมไทยยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่าง
แท้จริง” 
  นักศึกษาคนที่ 6 ให้ความคิดเห็นว่า “การเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมท าให้ข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเเละมุมมองต่อสิทธิมนุษยชนของข้าพเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้กิจกรรมแทนการสอนเเบบเนื้อหาได้ 
เพราะการใช้กิจกรรมจะท าให้เราได้คิดวิเคราะห์มากขึ้น ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนทุกคน ได้เห็นมุมมองของเพื่อน
เเต่ละคน ได้เข้าใจเพื่อนเเต่ละคน นอกจากนี้การท ากิจกรรมท าให้เราได้พูดคุยเเลกเปลี่ยนกับทุกคนได้เเสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนี้การมีน ากระบวนการเกมส์เข้ามาให้เล่นสามารถท าให้เราเราเข้าใจมุมมองต่างๆ
มากขึ้นเห็นอะไรที่เป็นจริงมากกว่านั้น เเละการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมนั้นเองและยังท าให้เราเข้าใจเเละ
เกิดการเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรมเเบบการเคารพสิทธิมนุษยชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ”  
  นักศึกษาคนที่ 7 ให้ความคิดเห็นว่า “การสอนในรายวิชาสิทธิมนุษยชนโดยการใช้รูปแบบใช้กิจกรรม 
เช่น กิจกรรมในรูปแบบการเล่นเกมส์ซึ่งท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากกว่าการสอนแบบเนื้อหา เพราะการเล่น
เกมส์จะท าให้จ าง่ายกว่าการสอนแบบเนื้อหาและไม่เกิดความเบื่อหน่าย” 
   นักศึกษาคนที่ 8 ให้ความคิดเห็นว่า “การใช้กิจกรรมแทนการสอนแบบเนื้อหาท าให้นักศึกษาเข้าใจ
มากขึ้นเพราะการใช้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ อาจเข้าใจเรื่องที่เรียนอย่างผิวเผินไม่ตกผลึกทาง
ความคิด หรือไม่เกิดความคิดแบบรวบยอด แต่ถ้ามีกิจกรรมท าให้เราได้เรียนรู้เร็ว และได้รู้ถึงสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในเนื้อหาที่เรียนสามารถท าให้เข้าใจมากขึ้นและให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมนั้นด้วย” 
 นักศึกษาคนที่ 10 ให้ความคิดเห็นว่า “เพราะกิจกรรมต่างๆ จะสอนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่า
เรียนเนื้อหา ดังเช่น จากเมื่อก่อนรับรู้ว่าตนมีสิทธิต่างๆ แต่ยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริง หรือไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร จึง
ท าให้ตัวเองเพิกเฉยกับสิทธิฯของตนเองและคนอื่นมาตลอด หรือ การที่พวกเราถูละเมิดสิทธิมาตลอด เช่น 
สิทธิทางการเมืองที่ผ่านมา เป็นต้น” 
 นักศึกษาคนที่ 11 ให้ความคิดเห็นว่า “การท ากิจกรรมแทนการสอนนั้น สามารถเรียนรู้ได้มากกว่า
การเรียนแบบท่องจ า เช่น การเล่นเกมส์ ทุกคนได้ร่วมกันท ากิจกรรม ท าให้พฤติกรรมที่ดีจะเกิดขึ้นต่อผู้อ่ืน  
โดยเฉพาะประเด็น สิทธิมนุษยชนของตนเอง” 
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 นักศึกษาคนที่ 12 ให้ความคิดเห็นว่า “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบการเคารพสิทธิมนุษยชน
สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้กิจกรรมแทนการสอนแบบเนื้อหา เพราะการสอนแบบกิจกรรมจะท าให้เรา
สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าแบบเนื้อหา และการสอนแบบการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ไปมาของคนใน
กลุ่มได้เหมือนกัน สามารถที่จะท าให้คนเราเข้าใจถึงการเคารพคนอื่นได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
แบบการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ด้วยเช่นกัน” 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน ผ่านการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรม
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนการสอนมุ่งการเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน  ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้เรียนโดยผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเคารพร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชนในทิศทางบวกแสดงออก
โดยให้ความร่วมมือ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การวางตนในความรู้สึก อารมณ์และเจตคติ กา รรับรู้และ
มุมมองเพื่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติและทักษะของผู้เรียน มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีการวางตนใน
ความรู้สึกแบบมีส่วนร่วม และมีพฤติกรรมการรับรู้และมีมุมมองทางบวก ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่
แสดงความรู้สึกว่าการท างานกิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมมีคุณค่าในแง่ของการ
มองเห็นว่าความสามารถของเพื่อร่วมงานมีคุณค่า มองเห็นคุณค่าในการท างาน ที่มีความเป็นอิสระ และได้รับ
ผลตอบแทนที่ได้จากการท างาน ความเข้าใจเพื่อนร่วมงาน ความสามัคคี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
รูปแบบการท างาน ความรู้ได้จากการศึกษาค้นคว้าจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานในอนาคตสอดคล้องกับ  

Sangsuk (2013) ได้ท าการวิจัยการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาท
สมมติพร้อมสื่อของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/16 สาขาธุรกิจค้าปลีก รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
ภาคเรียนที่ 2/2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และได้พิจารณา
หน่วยการเรียนรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งหน่วยการเรียนดังกล่าวเป็นหน่วยการเรียนที่
ผู้เรียนสามารถจะฝึกทักษะด้านการน าเสนอ โดยอาศัยเทคนิคด้านต่าง ๆประกอบการน าเสนอขายช่วงปฏบิัติ
ลงร้าน 7-11 รวมถึงบุคลิกภาพและการแสดงออกของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงได้คิดวิธีการที่จะท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจและร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งสามารถที่จะพัฒนาพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกได้ในรูปแบบของการแสดงบทบาทสมมติ โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมผลการศึกษาปรากฏว่า จาก
การศึกษาและวิเคราะห์แบบประเมินเพื่อศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอยู่ในระดับที่ดี  นักเรียนมีความ
เป็นผู้น าในการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างชัดเจน
และมีส่วนร่วมในการน าเสนอทุกขั้นตอน นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นเป็นอย่างดี และมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม  
 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชนผ่านกระบวนการ
กิจกรรมก่อให้เกิดระดับความพึงพอใจต่อผู ้เรียนเป็นอย่างมาก  เนื ่องจากการจัดรูปแบบกิจกรรมให้
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ความส าคัญกับ คุณค่าของมนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องหรือขึ้นอยู่กับความเป็นมนุษย์ โดยในฐานะมนุษย์ทุกคน 
ได้รับคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยไม่ต้องค านึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย ฐานะ หรือต าแหน่ง และ แต่ละคนมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันซึ่งถือเป็นประเด็นส าคัญมากของสังคมปัจจุบัน หรือการให้
อิสระที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในกระบวนการกิจกรรมอย่างเต็มที่ การผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือการยอมรับและเข้าใจความแตกต่างหลากหลายเพ่ือ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมการยึดมั่นในคุณค่าและการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน โดยการลง
มือท าเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมความเข้าใจประเด็นที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
กระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการ
สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน และการมุ่งให้ผู้เรียนเกิดเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดและการ
เรียนการสอนที่สร้างความเข้าใจเพื่อนร่วมงานและความสามัคคี การเข้าใจความเป็นจริงทางอัตลักษณ์ 
วัฒนธรรมอื่น ๆ ของเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ และสามารถเคารพซึ่งกันกันโดยการฟังอย่างตั้งใจ ความสามารถ
เข้าใจสิทธิและอิสรภาพทั้งหมดเป็นของเราโดยการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเนื้อหากับกระบวนการกิจกรรมได้ 
และสามารถเข้าใจบริบทของสังคมในภาพกว้างที่ครอบคลุมกว้างขวาง และให้ความส าคัญกับภาพเล็ก  ๆ ของ
ชุมชนได้ สอดคล้องกับ Termyuan (2005) ซึ่งกล่าวถึงการสอนโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นวิธีการ
สอนสมัยใหม่ที่ค านึงถึงภูมิหลังและความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนเป็นหลัก การด าเนินการสอนในชั้น
เรียน อาจารย์ผู้สอนอยู่ในฐานะผู้ชี้แนะ ควบคุม เป็นที่ปรึกษาและบ่อยครั้งเป็นผู้รับจากประสบการณ์ในชั้น
เรียนร่วมกับนักศึกษา วิธีการสอนรูปแบบนี้ออกมาในลักษณะการสอนแบบกลุ่มย่อย มีการอภิปรายโต้แย้ง
แลกเปลี่ยนความเห็น การทดลองปฏิบัติและการใช้อุปกรณ์การสอนสมัยใหม่เข้าช่วย เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ 
หาข้อมูล  ข้อสรุปและทางแก้ปัญหาร่วมกันในระหว่างการเรียนรู้ วิธีนี้ท าให้การศึกษาได้ผลประโยชน์ที่สุดสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ (Buranacharoenkit & Kongsub, 2013) อย่างไม่เป็นทางการน าความสนุกสนานและ
ความพอใจทั้งผู ้สอนและผู ้เรียน และยังสอดคล้องกับ  Kranrattanasuit and Nakurairat (2018) ได้ถอด
บทเรียนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน: กรณีศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
เรื่องการค้ามนุษย์ พบว่า การจัดการเรียนสอนสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งส าคัญต่อสังคมไทย เนื่องจากการรับรู้เรื่อง
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย กล่าวได้ว่า ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและเข้าใจอย่างลึกซึ้งนัก โดยเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ ดังนั้น การออกแบบสื่อการเรียนการสอนเรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องการ
การพัฒนาอีกมาก บทความวิจัยนี้มุ่งน าเสนอบทเรียนจากการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนเรื่อง 
“การค้ามนุษย์” ภายใต้ฐานแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และผลการน าสื่อที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอนจริงในห้องเรียนสามแห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้ง
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง
ในห้องเรียนต่อไป 
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  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบความรู้ (Pre-test/Post-test) วิเคราะห์โดยการน า
แผนกิจกรรมที่วางไว้ไปทดลองใช้หลังท าการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการ ดังต่อไปนี้ พัฒนาการสิทธิ
มนุษยชน หลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน คุณค่าสากลของสิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาค ยอมรับความ
แตกต่างหลากหลาย การเคารพซึ่งกันและกัน การให้คุณค่า การไม่เลือกปฏิบัติ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชนกับ
พันธกรณีของรัฐ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จะเห็นได้ว่า การ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมช่วยเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมร่วมกับ
ผู้เรียนและการจัดเตรียมเนื้อหาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรม  เพื่อให้เกิดการถกเถียง
แลกเปลี่ยนที่เกิดจากการน าความคิดรวมยอดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจต่อเนื้อหาที่เรียนอย่าง
เต็มที่ สอดคล้องกับ Petchmaneerat (2012) พบว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 โดยใช้รูปแบบร่วมมือในรายวิชาจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 พบว่า หลังจากจัดกิจกรมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นซึ่งผลการทดสอบก่อนเรียนมีผลค่าค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ49.06 และหลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นโดยครูมีส่วนร่วมมีคะแนนโดยคิดเป็นร้อยละ 82.73 ส่งผลให้ความต่างของคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยคิดเป็นร้อยละ 23.59 แสดงการใช้
รูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียนจากการประยุกต์จากเนื้อหาการจัดเตรียมการเรียนการสอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นนั้นเอง  
 4. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน 
ประเด็นสิทธิมนุษยชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเคารพ
ร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชนในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ที่แตกต่างซึ่งกัน
และกัน ไม่มีใครมีความคิดเห็นถูกมากไปมากกว่าใคร ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และจะต้องเคารพในการ
แสดงออก ความคิด ทัศนคติของผู ้อื ่นแม้ว่าเขาจะเชื ่อสิ ่งที ่อาจจะผิดก็ตาม เขาก็มีสิทธิที ่จะแสดงออก 
เช่นเดียวกันน ามาสู่การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นและได้รู้ถึงความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Krailas (2016) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการการเรียนรู้วิชานิติศาสตร์ผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรมนักศึกษา : กรณีศึกษา 
ปัญหาคนไร้สัญชาติ ชุมชนบ้านแอโก๋-แสนค้าลือ ต าบลถ ้าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้วิชานิติศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
นักศึกษาปริญญาตรีจากประสบการณ์จริงโดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ส ารวจเชิงลึกถึงสภาพปัญหาคนไร้สัญชาติ
ของชาวเขาเผ่าลาหู่เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการแก้ปัญหาของชุมชนโดยผ่านการเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ของการได้สัญชาติไทย ตลอดจนกฎหมายและสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ชุมชนควร
รู้ ผลการวิจัย พบว่า การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริงมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากที่สามารถน าเอา
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ทฤษฎีที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและจากการวิจัย พบอีกว่าปัญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชนเกี่ยวกับความไร้สัญชาตินั้นเกิดจากความไม่รู้หนังสือหรือไม่รู้กฎหมาย และการขาดหลักฐานทั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการแสดงตนว่าเป็นบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและ มีจุดเกาะเกี่ ยวกับ
ราชอาณาจักรไทย ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะคือควรท าความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
แก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน และควรน าการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์จริงไปปรับใช้กับการเรยีน
การสอนในปัจจุบันเพ่ือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นและยังเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียน 
 จะเห็นได้ว่าการเรียนเพื่อน าไปสู่การเคารพร่วมกันแบบการเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การเรียนรู้
รูปแบบกิจกรรม โดยกระบวนการ (Through) ที่สร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นวัฒนธรรมของการเคารพ
เพื่อการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและน าไปสู่ (For) การใช้สิทธิ และการเรียกร้องสิทธิเพื่อตนเองและคนในสังคมโลกได้ 
โดยวิธีการในรูปแบบเป้าหมายการสร้างความท้าทายและเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด คุณค่าและพฤติกรรม 
การคิดวิเคราะห์ การสร้างเสริมความตระหนัก การส่งเสริมการยึดมั่นในคุณค่าและการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน 
การลงมือท า เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวกับสทิธิ
มนุษยชนเป็นที่สิ่งที่ควรท าเพื่อช่วยให้นักศึกษามีวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นวัฒนธรรมของการเคารพเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยต่อไป 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. การจัดการเรียนการสอนการสร้างความเคารพร่วมกันแบบสิทธิมนุษยชน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้เรียนโดยผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเคารพร่วมกันแบบเคารพสิทธิมนุษยชนในทิศทางบวกแสดงออก
โดยให้ความร่วมมือ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การวางตนในความรู้สึก อารมณ์และเจตคติ การรับรู้และ
มุมมองเพื่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติและทักษะของผู้เรียน มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีการวางตนใน
ความรู้สึกแบบมีส่วนร่วม และมีพฤติกรรมการรับรู้และมีมุมมองทางบวก  จึงมีความจ าเป็นมากที่ต้องส่งเสริม
การน าไปใช้ในห้องเรียนในทุกระดับ ในทุกแขนงวิชา และสาขาต่าง ๆ ของทุกระดับการศึกษา 
 2. การจัดการเรียนสอนสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งส าคัญต่อสังคมไทย เนื่องจากการรับรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและเข้าใจอย่างลึกซ้ึงนัก โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าความเป็น
มนุษย์โดยไม่ต้องค านึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย ฐานะ หรือต าแหน่ง และ แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันซึ่งถือเป็นประเด็นส าคัญมากของสังคมปัจจุบัน  หรือการให้อิสระที่ให้ผู้เรียนได้
แสดงออกในกระบวนการกิจกรรมอย่างเต็มที่ การผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือการยอมรับและเข้าใจความแตกต่างหลากหลายเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข การส่งเสริมการยึดมั่นในคุณค่าและการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน โดยการลงมือท าเพื่อสร้างความ
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เปลี่ยนแปลง โดยเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังนั้นควรท าความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน และควรน าการเรียนการ
สอนโดยใช้ประสบการณ์จริงไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์ที่ดี
ยิ่งขึ้นและยังเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียน 
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การศึกษาความคงทนในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใยแมงมุม  
(Cobweb Model) ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 วทิยาลัยชุมชนพังงา 
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บทคัดย่อ   
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคงทนในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใย
แมงมุม (Cobweb Model) ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนพังงา รูปแบบใยแมงมุม 
คือ การสร้างจุดเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง อาจจะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษรหรือเป็นการ
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าและท าให้เกิดความคงทนในการเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา ปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ เรือนจ าจังหวัดพังงา จ านวน 1 ห้อง 16 คน  ด้วยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ 1.รูปแบบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบใยแมงมุม 
(Cobweb Model) 2.แบบทดสอบวัดความสามารถในด้านการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใยแมงมุม (Cobweb) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 
80.10/82.29 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนหลังการทดลอง 2 สัปดาห์และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ด้วยเกณฑ์ผ่าน 80 % ผลปรากฏว่า หลัง
การทดลองสัปดาห์ที่ 4 จากนักศึกษาทั้งหมด 16 คน โดยภาพรวม มีผู้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.75 และไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 หากพิจารณาเป็น
รายบุคคล จะเห็นว่าหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 มีผู้ที่ท าคะแนนได้สูงขึ้นในกลุ่ม 2 คะแนน จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.25 มีผู้ที่ท าคะแนนได้สูงขึ้นในกลุ่ม 1 คะแนน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 และมีผู้ที่ท า
คะแนนได้เท่าเดิมแต่จัดอยู่ในเกณฑ์ผ่าน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ความคงทนในการจ า; หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ; รูปแบบใยแมงมุม 
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Abstract   
 The purpose of this research was to study English Grammar Retention of the First Year 
Diploma Students, Phang Nga Community College by Using Cobweb Model. The Cobweb 
Model is the creation of point-to-point connections, either in the form of numbers or letters, 
or a combination of them to make them easier to remember and to provide durability. The 
sample group was the First Year Diploma Students. Phang Nga Provincial Prison, 1  room, 16 
people with a Simple Random Sampling. The tools used in the research were 1 .  Cobweb 
Model. 2 .  A test for English Grammar Retention of the First Year Diploma Students. The 
statistics used in the data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The study 
revealed that the efficiency of learning management of English grammar with the Cobweb 
Model, which the researchers developed, were 80 . 1 0 / 82 . 2 9 , which exceeded the efficacy 
threshold of 80/80.  When comparing the difference of scores after the 2-week and 4-week 
experiment with the passing criteria of 80%, the results showed that after the 4th week of the 
experiment, there were 16  students. Overall, 15  students had passed the specified criteria 
(93.75 percent) and did not pass 1 person (6.25%). If considered individually, it was seen that 
after the 4th week of the experiment, there were 5 people who scored higher in the 2-point 
group, representing 31.25 percent. 7 people who scored higher in the 1-point group, 43.75 
percent, and 3  people who have the same score but are classified as passing criteria, 18 . 7 5 
percent, respectively. 
Keywords: Retention; English Grammar; Cobweb Model 

 

บทน า 
 ภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก ทุกวันนี้การสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่
ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการใช้อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือคู ่มือทางด้านวิชาการต่างๆ หรือแม้แต่อาเซียนยังได้ก าหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็น “Working language” คือทุกคนในอาเซียน ท างาน ท างานร่วมกัน เครือข่ายประชาสังคม 
โอกาสทางการศึกษา และการเดินทางติดต่อถึงกัน ทุกคนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ แทบทั้งสิ้น ซึ่ง
สอดรับกับแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี ่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ได้ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
ภาษาหนึ่งในโลก และกลายเป็นทักษะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้
ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ จนเกิดทักษะและ
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ความสามารถในระดับสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (Office of the Basic Education Commission, 2014) 

การเรียนภาษาใดก็ตามทุกภาษามีองค์ประกอบที่ส าคัญเหมือนกัน คือ เสียง ค าศัพท์ และไวยากรณ์ 
การเรียนภาษาที ่จะช่วยให้เข้าใจภาษาได้ดียิ ่งขึ ้น คือ ความเข้าใจโครงสร้างของภาษาและการเรียนรู้
ความหมายของค าศัพท์ (Jangpanit, 2016) สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษได้ดีนั้น 
จ าเป็นต้องมีความแม่นย าและมีความคงทนในการจ าค าศัพท์ (Sripramong, 2014) การจ าค าศัพท์ได้มาก
เท่าใดก็ย่อมได้เปรียบมากเท่านั้น และเมื่อยิ่งรู้หน้าที่การใช้ค าศัพท์นั้น  ๆ ก็ถือว่าได้เปรียบมาก อีกทั้งยังเกิด
ทักษะในการใช้ภาษาและจ าได้ดีตลอดไป การเรียนที่จะท าให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงนั้นต้องอาศัยความจ า ความ
จ าเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดในชีวิตประจ าวันของทุกคน การท างานทุกอย่างจะต้องใช้ความจ า เพราะความจ าจะช่วย
ในการปรับตัวหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เราไม่สามารถจ าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบได้  ความจ า
บางอย่างเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว บางอย่างก็ลืมในเวลาต่อมา แม้ว่าความคงทนในการจ าเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุก
คนต้องการ เหตุเพราะยิ่งผู้เรียนสามารถจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้มาก ก็จะยิ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการน าความรู้ไปใช้
ในอนาคตหรือเมื่อมีความรู้ใหม่เข้าก็จะสามารถน าสิ่งที่ได้จ าไปประยุกต์ใช้เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้ทันที แต่
สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการจดจ าสิ่งต่าง ๆ  ก็คือ การลืม สาเหตุที่ท าให้เกิดการลืม คือ การไม่
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพราะสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้มีการทบทวนหรือไม่ได้ใช้บ่อย ๆ จะท าให้เกิดการลืมได้ วิธีการ
ท าให้ความจ ายังคงอยู่นั้นมีหลายวิธี เทคนิคการสร้างรูปแบบการจ าเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้ความจ าของ
ผู้เรียนคงอยู่ได้นานขึ้น ซึ่งเป็นเทคนิคที่มนุษย์ได้คิดค้นกันขึ้นมาและได้ทดลองใช้จนได้ผลดี จึงมีการแนะน าให้
ผู ้สอนถ่ายทอดรูปแบบการจ าและฝึกสร้างเทคนิคการจ าเพื่อจะได้เก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้ในความจ าได้ นาน ๆ 
(Somtrong, Banjong, & Lamsa-ard, 2016) เทคนิคการจ าด้วยรูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) ถือ
เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนอย่างหนึ่งเพราะเป็นระบบการช่วยจ า คือท าให้จ าได้ดีอย่างมีระบบ ซึ่งการจ าใน
ลักษณะรูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) เป็นการสร้างจุดเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง อาจจะอยู่
ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษรหรือเป็นการผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าและท าให้เกิดความ
คงทนในการเรียน แม้ช่วงเวลาทบทวนจะยาวออกไปก็ตาม 

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดา้น
ความคงทนในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) ของนักศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนพังงา ตลอดจนถึงการเปรียบเทียบคะแนนหลังสิ้นสุดการทดลองและ
ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดการจ าอย่างเป็นระบบและพัฒนาไปสู่
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความคงทนในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใยแมงมุม  
(Cobweb Model) ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนพังงา ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ กับ 4 สัปดาห์ โดยมีค่าเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์ 80% หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 

 

การทบทวนวรรณกรรม  
งานวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาความจ าในการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคใยแมงมุม 

(Cobweb) ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนพังงา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) 
ความคงทนในการจ า 
การเชื่อมโยงและประเภทการสร้างจุดเชื่อมโยง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) 
 Connectivism หลักการส าคัญซึ ่งได้ร ับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีเว ็บ 2.0 โดยส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในขอบข่ายแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะในเชิงบูรณาการของปรัชญาการเรียนรู้ ทั้ง 3 คือ ปรัชญา
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ปรัชญาพุทธินิยม (Cognitivism) และปรัชญาสรรคนิยม (Constructivism) 
อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายระหว่างกัน เพ่ือสร้างทักษะองค์ความรู้
ที่เรียกว่า “ปรัชญาการเชื่อมโยง” (Connectivism) ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. การเรียนรู้และองค์ความรู้เกิดจากพลังทางความคิดของมนุษย์ที่เกิดข้ึนต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง 
2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลหรือคลังความรู้ที่หลากหลาย 
3. การเรียนรู้อาจจะไม่ใช่รูปแบบปกตินิยมท่ีมนุษย์จะใช้กันแบบทั่ว ๆ ไปก็เป็นได้ 
4. ประสิทธิภาพของการสร้างองค์ความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ได้มีพัฒนาการอย่าง

ต่อเนื่อง 
5. การพัฒนาและสะสมองค์ความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของมวล

มนุษย ์
6. ความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ ความคิด และมโนทัศน์ คือ ปัจจัย

หลักท่ีส าคัญในการสร้างทักษะการเรียนรู้ 
7. องค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป็นจุดเน้นส าคัญของการสร้างกิจกรรมในการเชื่อมโยงการเรียนรู้

ให้บังเกิดข้ึน 
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8. การตัดสินใจ เป็นกระบวนการเรียนที่ส าคัญที่เกิดขึ้น ประเด็นส าคัญคือการเลือกท่ีจะเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ผ่านข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับอย่างมีวิจารณญาณและมีความรอบคอบ เพ่ือส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้น (Muangpan, 2015)  

Phuworawan (2013) ได้กล่าวถึงหลักการของทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ ว่า  
1. เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากความรู้ที่มีอยู่บนโลกมากกว่าความรู้ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละ

คน 
2. การเรียนรู้และองค์ความรู้มาจากความคิดท่ีหลากหลาย 
3. เป็นกระบวนการเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศ 
4. การเรียนรู้เกิดข้ึนได้จากเครื่องมือ เครื่องจักรที่ไม่ใช่มนุษย์ 
5. การเรียนรู้มีอะไรมากกว่าการเรียนรู้ 
6. การท าให้มีการเชื่อมโยงและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
7. การรับรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง การหาข้อมูล ความคิด และแนวคิดส าคัญ คือ แก่นของทักษะการ

เรียนรู้ 
8. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม 

ความหมายของความคงทนในการจ า 
Tharapot and Damrisuk (2014)  กล่าวว่า ความจ า หมายถึง ความสามารถที่จะเก็บสิ่งที่เรียนไว้ใน

ตัวเราได้เป็นเวลานานและสามารถระลึกน ามาใช้ได้ทันที 
Nopthaisong (2013) กล่าวว่า ความจ า หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในชีวิตเช่นเดียวกับการ

เรียนรู้ ความชอบ ความสนใจ จินตนาการขั้นต้น ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมภายในที่ผู้อื่นไม่สามารถจะสังเกตได้
โดยตรง 

Jutharop (2009) กล่าวว่า ความจ า หมายถึง กระบวนการที่สมองเก็บสะสมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้และ
สามารถน าออกมาใช้ได้เม่ือถึงภาวะจ าเป็น 

กล่าวโดยสรุป ความจ า หมายถึง ความสามารถในการสะสมประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ แล้ว
สามารถแสดงประสบการณ์ดังกล่าวออกมาในรูปของการระลึกได้หรือการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ชนิดของความจ ามนุษย์ 

Buppawet, Sitthichok, Chaichaisakunwat, and Rabiabdee (2011) ได้แบ่งความจ าของมนุษย์
ออกเป็น 3 ชนิด ประกอบด้วย 

1. ความจ าจากการรู้สึกสัมผัส หมายถึง การคงอยู่ของความรู้สึกสัมผัสหลังจากการเสนอสิ่งเร้าสิ้นสุด
ลง การสัมผัสด้วยอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 

2. ความจ าระยะสั้น หมายถึง ความจ าหลังการเรียนรู้ เป็นความจ าที่คงอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ ที่ตั้งใจ
จ าหรือใจจดจ่อต่อสิ่งนั้นเท่านั้น เมื่อไม่ได้ใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วความจ าก็จะเลือนหายไป 
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3. ความจ าระยะยาว หมายถึง ความจ าที่คงทนถาวรมากกว่าความจ าระยะสั้น ไม่ว่าจะทิ้งระยะไว้เนิ่น
นานเพียงใด  ถ้าเมื่อต้องการรื้อฟ้ืนความจ านั้น ๆ จะระลึกออกมาได้ทันทีและถูกต้อง ระบบความจ าระยะยาว
นี้เป็นระบบความจ าที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นความหมายหรือความเข้าใจในสิ่งที่ตนรู้สึก เป็นการตีความ จึงขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์เดิม ความสนใจและความเชื่อของแต่ละคน 

สรุปว่า ความจ าของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความจ าจากการรู้สึกสัมผัส ความจ าระยะสั้น 
และความจ าระยะยาว 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจ า 

Sukharom (2011) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจ า ดังนี้ 
1. สติปัญญา  การจ าจะเก ี ่ยวกับสติป ัญญามาก โดยเฉพาะความเข้าใจทางด้านภาษาและ

ความสามารถในการแก้ปัญหา คนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสิ่งต่างๆ ย่อมต้องเป็นผู้ที่มี
ความจ าดีด้วย 

2. ปฏิกิริยาทางอารมณ์  ประสบการณ์แต่ละอย่างก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์และจะมีผลต่อการจ า
ด้วย 

3. ความสนใจ  เรามีความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมจดจ าเรื่องนั้นได้ไม่ยากนัก สิ่งที่เราเห็นว่า
ปราศจากความส าคัญ ถ้าไม่สนใจก็จะท าให้ลืมเรื่องเหล่านั้นเร็วขึ้น 

นอกจากนี้ Lasuwong (2015) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ าไว้ ดังนี้ 
1. ทัศนคติและความสนใจ  ถ้าผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดและความสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดก็จะท าให้

จดจ าสิ่งนั้นได้อย่างแม่นย าและเป็นเวลานาน 
2. การฝึกฝน  ถ้าผู้เรียนฝึกฝนในสิ่งที่เรียนอยู่เสมอ ก็จะท าให้สามารถจดจ าสิ่งนั้นได้เป็นเวลานาน 
3. ระยะเวลา  หากทิ้งระยะหลังจากการเรียนรู้ไปเป็นระยะเวลานานๆ ก็จะท าให้จ าในสิ่งที่เรียนรู้ไป

ได้น้อยหรือบางครั้งอาจจะลืมไปเลยก็ได้ 
ดังนั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจ า ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ ทัศนคติ ระยะเวลา หลังจากการเกิด

การเรียนรู้ และการฝึกฝนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 
 
การเชื่อมโยงและประเภทการสร้างจุดเชื่อมโยง 
ความหมายของการเชื่อมโยง 

Taptanee (n.d.) การเชื่อมโยง คือ การเชื่อมโยงถึงกันโดยใช้ลิงก์ (Link) เพื่อเข้าไปดูเนื้อหาที่สนใจ
ผ่านการคลิกลิงกแ์ละการเชื่อมโยงเป็นการสร้างจุดอ้างอิง ซึ่งจะน ามาใช้ในการท าลิงก์ในหน้าเว็บเดียวกัน หรือ
ลิงค์ไปหน้าอ่ืนๆ โดยสามารถระบุจุดอ้างอิงค์ท่ีจะลิงค์ไปในแต่ละส่วนของเพจ 

กล่าวโดยสรุป การเชื่อมโยง คือ เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
ประเภทการสร้างจุดเชื่อมโยง 
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การสร้างจุดเชื่อมโยง เป็นการเชื่อมโยงกันจากจุดหนึ่งของเอกสารไปยังอีกต าแหน่งหนึ่งของเอกสาร 
ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงในเว็บเพจเดียวกัน  คือ การเชื่อมโยงเนื้อหาโดยการคลิกเลือกจากหัวข้อเรื่องและ
เชื่อมโยงไปยังเนื้อเรื่องนั้นทันที 

2. การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน  คือ การเชื่อมโยงในเว็บเพจเดียวกัน หรือไฟล์อีกไฟล์ใน
เว็บไซต์เดียวกัน โดยให้เปิดไฟล์นั้นขึ้นมาท้ังไฟล์ 

3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน  คือ การก าหนดการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
สรุปการสร้างจุดเชื่อมโยง ประกอบด้วย เชื่อมโยงในหน้า เชื่อมโยงไปหน้าอ่ืน และเชื่อมโยงข้ามไปยัง

ไซต์อ่ืน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
  Chaisiri (2013) ท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกรใช้เพลงและไม่ใช้เพลงประกอบการสอนตามคู่มือครู พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยการใช้เพลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยไม่ใช้เพลงประกอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ดวงเดือน  แสงชัย (2550) ท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงเป็น
กิจกรรมเสริม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อการที่ครูใช้เพลงเป็น
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน โดยนักเรียนร้อยละ 96.70 เห็นด้วยว่าควรจะมีกิจกรรมร้องเพลงในชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ 

Watcharapichitchai (2012) ท าการศึกษาการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการ
เรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรค าศัพท์ พบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรค าศัพท์ก่อนและหลังการทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกันและนักเรียนที่สอนด้วยเกมและบัตรค าศัพท์ มีความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษไม่
แตกต่างกัน 
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยการใช้เพลงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น อีกท้ังมีเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Flowers (2017) ได้วิจัยเกี่ยวกับวิธีการจ าค าศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 42 คน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านการใช้เพลงและเปรียบเทียบระหว่างค าศัพท์ที่คัดเลือกมาเฉพาะจากบทเพลง
กับค าศัพท์ปกติทั่วไปว่าแบบไหนนักเรียนจะจ าได้ดีกว่ากัน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบบันทึกค าศัพท์

115 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการจ าค าศัพท์ผ่านสื่อเพลงได้อย่างดี และ
สามารถจ าค าศัพท์ที่คัดมาจากเพลงได้เร็วกว่าค าศัพท์ปกติ 

Cruz-Cruz (2019) ได้ศึกษาผลการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในประเทศสเปน ด้วยการใช้
ดนตรีและเพลงในการสอนไวยากรณ์และค าศัพท์ พบว่าดนตรีและเพลงสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ไวยากรณ์และค าศัพท์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากผลการวิจัยทั ้งในและต่างประเทศข้างต้น เห็นได้ชัดว่า วิธีการจ าค าศัพท์ผ่านเพลงเป็นสื่อ
ประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพราะนักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน กับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียน อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิด 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในบทที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้สรุป
กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื ่อง การศึกษาความคงทนในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใยแมงมุม 
(Cobweb Model) ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที ่ 1 วิทยาลัยชุมชนพังงา   ผู ้ว ิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 วิธีการสร้างเครื่องมือ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การเรียนรู้หลักไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษโดยใช้

รูปแบบใยแมงมุม 

(Cobweb Model) 

 

1) ความคงทนในการ
จ าหลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  คือ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ เรือนจ าจังหวัดพังงา 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้อง 16 คน  ด้วยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables)  ได้แก่ การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ
ใยแมงมุม (Cobweb Model) 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ได้แก่ ความคงทนในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. ตัวอย่างรูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) ในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในด้านการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
  
วิธีการสร้างเครื่องมือ 
1. ศึกษา ก าหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
3. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
4. ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือ 
4.1 รูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) ในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในด้านการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
1) สร้างแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ  
2) หาค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ (แล้วคัดเหลือ 40 ข้อ) 
3) Try-out ครั้งที่ 1 เพื่อหาความยากง่าย อ านาจจ าแนก (แล้วคัดเหลือ 30 ข้อ) 
4) Try-out ครั้งที่ 2 เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (แล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง) 
5. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  
6. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ถูกน ามาแสดงในการเขียนรายงานวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความคงทนในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใยแมงมุม 

(Cobweb Model) ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนพังงา จากการด าเนินการทดลอง

และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้รูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) 

 
คะแนนจากการปฏิบัติภาระงานท้ายบท คะแนน 

รวม 

คะแนนจากแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

คะแนน 
รวม 

เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 ปรนัย 

(คะแนน) 12 12 24 12 60 30 30 

X̅ 9.63 9.81 18.94 9.69 48.06 24.69 24.69 

S.D.  0.72  0.75  1.57  0.60  0.91  1.89  1.89 

ร้อยละ 80.21 81.77 78.91 80.73 80.10 82.29 82.29 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลรวมของคะแนนจากการปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียนในทุกบทเรียนของ

นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 16 คน มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 48.06, S.D. = 0.91) จากคะแนนเต็มรวมทั้ง 4 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.10 และผลรวมคะแนนของนักศึกษาจากการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ มี

ค่าเฉลี่ย (X̅ = 24.69, S.D. = 1.89) คิดเป็นร้อยละ 82.29 ดังนั้น ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้หลัก

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้ร ูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) ที ่ผ ู ้ว ิจ ัยได้พัฒนาขึ ้น มีค่าเท่ากับ 

80.10/82.29 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ กับ 4 สัปดาห์ (ค่าเป้าหมายผ่านเกณฑ์ 80% 
หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4) 

คะแนนหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ 
เกณฑ์ผ่าน 80 % 

หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 
4 

เลขที่ 
คะแนนหลัง 
การทดลอง 2 

สัปดาห์ 

คะแนนหลัง 
การทดลอง 4 

สัปดาห์ 

ผลต่างของ
คะแนน 

แปลค่า 

1 7 8 1 ผ่าน ผ่าน 15 คน 
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2 8 7 -1 ไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 93.75 
 
ไม่ผ่าน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.25 

3 9 9 0 ผ่าน 
4 7 9 2 ผ่าน 

5 8 9 1 ผ่าน 

6 9 10 1 ผ่าน 
7 7 9 2 ผ่าน 

8 8 8 0 ผ่าน 
9 6 8 2 ผ่าน 

10 8 8 0 ผ่าน 

11 7 9 2 ผ่าน 
12 8 9 1 ผ่าน 

13 7 9 2 ผ่าน 

14 9 10 1 ผ่าน 
15 7 8 1 ผ่าน 

16 9 10 1 ผ่าน 
* มากกว่าหรือเท่ากับ 0  หมายถึง ผ่าน 

** น้อยกว่า 0  หมายถึง ไมผ่่าน 
จากตารางที่ 2 พบว่า เกณฑ์ผ่าน 80 % หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 จากนักศึกษาทั้งหมด 16 คน 

โดยภาพรวม มีผู้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 และไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 จากตารางหากพิจารณาเป็นรายบุคคล จะเห็นว่าหลังการทดลงสัปดาห์ที่ 4 
มีผู้ที่ท าคะแนนได้สูงขึ้นกลุ่ม 2 คะแนน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีผู้ที่ท าคะแนนได้สูงขึ้นกลุ่ม 1 
คะแนน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 และมีผู้ที่ท าคะแนนได้เท่าเดิมแต่จัดอยู่ในเกณฑ์ผ่าน จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามล าดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคงทนในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใยแมง

มุม (Cobweb Model) ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนพังงา  ซึ่งสามารถสรุปผล 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลรวมของคะแนนจากการปฏิบัติภาระงานท้ายบทเรียนในทุกบทเรียนของผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 1 ห้อง 16 คน ทั้ง 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.10 และผลรวมคะแนนของนักศึกษาจากการทดสอบหลัง

เรียนโดยใช้แบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 82.29 ดังนั้น ประสิทธิภาพของการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

โดยใช้ร ูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) ที ่ผ ู ้ว ิจ ัยได้พัฒนาขึ ้น มีค่าเท่ากับ 80.10/82.29 ซึ ่งมีค่า

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนหลังการ

ทดลอง 2 สัปดาห์และหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ ด้วยเกณฑ์ผ่าน 80 % ผลปรากฏว่า หลังการทดลองสัปดาห์

ที่ 4 จากนักศึกษาทั้งหมด 16 คน โดยภาพรวม มีผู้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

93.75 และไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 หากพิจารณาเป็นรายบุคคล จะเห็นว่า

หลังการทดลงสัปดาห์ที่ 4 มีผู้ที่ท าคะแนนได้สูงขึ้นกลุ่ม 2 คะแนน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีผู้ที่

ท าคะแนนได้สูงขึ้นกลุ่ม 1 คะแนน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 และมีผู้ที่ท าคะแนนได้เท่าเดิมแต่จัด

อยู่ในเกณฑ์ผ่าน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย       

ผลการเรียน 
ผลของการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) ของนักศึกษา มีค่า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยรูปแบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Flowers (2017) พบว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการจ าค าศัพท์ผ่านสื่อเพลงได้
อย่างดี และสามารถจ าค าศัพท์ที่คัดมาจากเพลงได้เร็วกว่าค าศัพท์ปกติ อีกทั้ง Chaisiri (2013) ท าการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้
เพลงและไม่ใช้เพลงประกอบการสอนตามคู่มือครู พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้เพลงมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยไม่ใช้เพลง ซึ่งไม่สอดรับกับงานวิจัยของ 

Watcharapichitchai (2012) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรค าศัพท์ก่อนและหลัง
การทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันและนักเรียนที่สอนด้วยเกมและบัตรค าศัพท์ มีความคงทน
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับ Cruz-Cruz (2019) ศึกษาผลการสอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในประเทศสเปน ด้วยการใช้ดนตรีและเพลงในการสอนไวยากรณ์และค าศัพท์ 
พบว่าดนตรีและเพลงสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์และค าศัพท์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยการศึกษาความคงทนในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใยแมงมุม  
(Cobweb Model) ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนพังงา 

1. การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินจากความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง ภายใต้บริบทของ
นักศึกษาและด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในเรือนจ า ที่อาจไม่เอ้ือมากนักหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการน ารูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หากกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
สถานที่จัดการศึกษาแบบปกติ การก าหนดเกณฑ์การประเมินจากความสามารถของกลุ่มตัวอย่างอาจก าหนดได้
สูงขึน้อีก  

2. จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนหลังการทดลอง 2 สัปดาห์และหลังการทดลอง 4 
สัปดาห์ ด้วยเกณฑ์ผ่าน 80 % สะท้อนผลให้เห็นว่า การน ารูปแบบใยแมงมุม(Cobweb Model) มาประยุกต์ใช้
กับการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความคงทนในการจ าของนักศึกษาได้มาก แต่มี
ส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อันเนื่องมาจากช่วงชั้นอายุของผู้เรียนที่มีความหลากหลายและไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้น
จะเห็นได้ว่าปัจจัยนี้ก็มีผลต่อรูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) การน าไปใช้ควรต้องค านึงถึงด้วยเช่นกัน   
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. จากผลการพัฒนาความคงทนในการจ าหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใยแมงมุม

(Cobweb Model) ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนพังงา พบว่า มีค่าประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาความคงทนในการจ ามากยิ่งขึ ้น ควรมี
การศึกษาและพัฒนาผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ทันสมัย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และเหมาะสมกับยุค
ปัจจุบัน   

2. จากความแตกต่างของคะแนนหลังการทดลองทั้งสองครั้ง ควรมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ใน
ส่วนของจุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความคงทนในการจ าหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบใยแมงมุม (Cobweb Model) 
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บทคัดยอ 

 การพัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษาใหมีทักษะ ความรู และคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานเปนพันธกิจสําคัญที่ทุกสถาบันการศึกษาตางใหความสําคัญ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยที่

ตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงาน ดังน้ัน งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสราง

สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ช้ันปที่ 3 

ผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน และการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ในรายวิชา

การตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมสมัย โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการดําเนินการวิจัย และใชการเรียนรู

จากประสบการณเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูของผูเรียน ใชการวิจัยแบบผสานวิธีโดยเก็บขอมูลจากการ

สัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางและแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหา และ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอน

ดวยวิธีการดังกลาวชวยเสริมสรางสรรถนะใหกับผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะดานการตลาดดิจิทัล และทักษะ

ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน และการบูรณาการแบบสหวิทยาการผานการเรียนรูเชิงประสบการณ เปนวิธีการที่เหมาะสมในการ

นํามาใชจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนในรายวิชาชีพของหลักสูตรซึ่งมุงเนนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูจากประสบการณตรงของตนเองผานการฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 
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Abstract 

 For having the skills, knowledge, and quality that meets the requirements of the labor 

market, the development of learners in higher education is an important mission that every 

educational institution has to pay more attention. Therefore, this research aims to study the 

guidelines for enhancing the learners’ competency among 3rd year students of the Bachelor 

degree of Business Administration (Electronic Business Management program) through Work-

Integrated Learning (WiL) and multidisciplinary instruction in the digital marketing and emerging 

technology subject. This study applied action research for conducting research and used 

experiential learning as a guideline for learning management. The mixed methods approach 

was the research methodology. Data was collected from semi-structured interviews for 

qualitative research and questionnaires for quantitative research. Qualitative data was 

analyzed by content analysis whilst qualitative data was analyzed with mean and standard 

deviation. The results showed that WiL and multidisciplinary instruction help learners to 

enhance their competency in terms of knowledge, digital marketing skills, and employability 

skills. Furthermore, WiL and multidisciplinary instruction through experiential learning is an 

appropriate method for learning management to develop the learners’ competency in 

subjects that focus on enabling learners to learn from their own practical experience in a real-

world situation. 

Keywords: Learner competency; Work-integrated learning; Digital marketing; Experiential 

learning; Multidisciplinary Instruction 

 

บทนํา 

จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ในไตรมาศที่ 3 ของป 2564 พบวา 

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีแนวโนมวางงานเพ่ิมสูงขึ้น (National Statistical Office, 2021) อัน

สืบเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําใหการจางงานลดลง ขณะที่จํานวนผูจบการศึกษาเพ่ิมขึ้นสงผลใหมี

การแขงขันในตลาดแรงงานสูงขึ้นตามไปดวย ดังน้ัน การพัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษาใหมีทักษะ ความรู 

และคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานจึงเปนพันธกิจสําคัญที่ผู สอนในทุก
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สถาบันการศึกษาตางใหความสําคัญ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยที่ตอบโจทยความตองการของ

ตลาดแรงงาน อันเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรและประเทศตอไป 

การพัฒนาทุนมนุษยใหมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาครัฐ มหาวิทยาลัย

เปนสถาบันการศึกษาที่ชวยบมเพาะผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนตอความตองการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในปจจุบันจึงให

ความสําคัญกับการใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะและประสบการณผานสถานการณจริงในรูปแบบของการบูรณาการ

การเรียนกับการทํางาน (Work-integrated learning: WIL) ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดประยุกตใชความรู ไดฝก

ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะวิชาชีพจากการทํางานในสถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา (Office 

of the Education Council, 2009) และเพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มุงเนนผลิตบัณฑิตที่

สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภาคธุรกิจใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดอยาง

เหมาะสม สามารถบริหารจัดการขอมูลเพ่ือนําไปใชตอยอดเปนฐานความรูทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

แนวคิดริเริ่มในการเปนผูประกอบการใหมที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรูตลอดชีวิต 

สามารถใชภาษาตางประเทศในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ดังน้ัน แนว

การจัดการศึกษาควรถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสอดคลองกับความสนใจ

และความถนัดของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการและการแกปญหา จัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปนและทําเปน โดยผสมผสานความรู

ดานตาง ๆ พรอมกับปลูกฝงคุณธรรม คานิยมและจริยธรรมอันดีงามใหกับผูเรียน (Office of the National 

Education Commission, 2003) 

รายวิชาการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมสมัย เปนรายวิชาชีพบังคับของนักศึกษาสาขาการจัดการ

ธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ช้ันปที่ 3 ผูสอนจึงนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน

มาประยุกตใชในรายวิชา โดยใชการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential learning) ผานการทําการตลาด

ออนไลนใหกับผูประกอบการในจังหวัดตรังและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 4 ราย ประกอบดวย ธุรกิจจําหนาย

สินคาทองถิ่น สินคาจากผาทอมือ ธุรกิจโรงแรม และบริษัทพัฒนาซอฟตแวร  จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา การ

เรียนรูจากประสบการณชวยใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน มีแรงจูงใจในการเรียน นําไปสูผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่สูงขึ้น (Saksittanupab, 2017; Wichadee, 2011) อีกทั้งชวยเพ่ิมทักษะการทํางานเปนทีม

ใหกับผูเรียนอีกดวย (Seaupoomee & Petchkong, 2021) ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงตองการศึกษาแนวทางการ

เสริมสรางสมรรถนะของผูเรียนในรายวิชาการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมสมัย ผานการจัดการเรียนการ

สอนเชิงบูรณาการกับการทํางานโดยใชการเรียนรูจากประสบการณ เพ่ือนําผลวิจัยมาพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตรตอไป 
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วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ช้ันปที่ 3 ผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน และ

การบูรณาการแบบสหวิทยาการในรายวิชาการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมสมัย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

Bloom, Engelhart, Furst, Hill, and Krathwohl (1956) ไดจําแนกการเรียนรูของมนุษยออกเปน 

3 ดาน ไดแก 1) ดานพุทธิพิสัย เปนพฤติกรรมเก่ียวกับสติปญญา ความสามารถในการคิด 2) ดานทักษะพิสัย 

เปนพฤติกรรมที่บงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานอยางคลองแคลวและชํานาญ และ 3) ดานจิตพิสัย 

เก่ียวของกับจิตใจ คานิยม ความรูสึก ทัศนคติ ความเช่ือ และความสนใจ โดยมีการจําแนกระดับความสามารถ

ในแตละดานจากระดับตํ่าสุดไปสูระดับสูงสุด ซึ่งตอมาถูกปรับปรุงเพ่ิมเติมโดย Anderson et al. (2001) 

เพ่ือใหมีความสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และเปลี่ยนช่ือของแตละหมวดหมู

จากคํานามเปนคํากริยาเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงธรรมชาติของกระบวนการคิด โดยทฤษฎีดังกลาวถูกนํามา

ประยุกตใชในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอยางกวางขวางเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนในแต

ละชวงวัย (Halawi, McCarthy, & Pires, 2009; Kastberg, 2003; Zorluoglu & Güven, 2020) 

2. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated learning) 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน เปนการเช่ือมโยงการศึกษาในสถาบันการศึกษากับการ

ทํางานในสถานประกอบการเขาดวยกัน เพ่ือใหผูเรียนไดฝกประสบการณการทํางานในสภาพจริง โดยแนวทาง

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานในระดับอุดมศึกษา แบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ 1) จัดเปนระบบ

การเรียนการสอนทั้งหลักสูตร ประกอบดวย การเรียนสลับกับการทํางาน (Sandwich Course) สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) และหลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University 

Course) 2) จัดเปนรายวิชา ประกอบดวย สหกิจศึกษา (Cooperative Education) การปฏิบัติงานภาคสนาม 

(Fieldwork) การบรรจุใหทํางานหรือการฝกเฉพาะตําแหนง (Placement or Practicum) พนักงานฝกหัด

ใหมหรือพนักงานฝกงาน (New Traineeship or Apprenticeship) และการฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎี (Post-course Internship) 3) จัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยูในรายวิชา 

ประกอบดวย การกําหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre-course Experience) การปฏิบัติงานภาคสนาม 

(Fieldwork) การฝกงานที่เนนการเรียนรูหรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive Apprenticeship 

or Job Shadowing) (Upper Southern Cooperative Education Network, 2018) โดยเครื่องมือการ

จัดการเรียนรูที่นิยมนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน ไดแก การเรียนรูดวยการ
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แกปญหา (Problem-based learning) การเรียนรูดวยการทําโครงงาน (Project-based Learning) การ

เรียนรูดวยการทําวิจัย (Research-based learning) การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) 

การเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) การเรียนรูโดยใชการทํางานเปนฐาน (Work-based 

Learning) การจัดการเรียนรูแบบใชสมรรถนะเปนฐาน Competency-based Learning) (Upper Southern 

Cooperative Education Network, 2018) 

3. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential learning) 

ทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning Theory) ถูกพัฒนาโดย Kolb (1984) 

เพ่ืออธิบายกระบวนการสรางความรูของบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนประสบการณอยางตอเน่ืองผานการสังเกต 

การสะทอนคิด และสรุปความคิดรวบยอดจนไดเปนองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนได ประกอบดวย 4 

ขั้นตอนเช่ือมตอเปนวงจรตอเน่ืองกัน มีรายละเอียดดังน้ี 

1) การเรียนรูของผูเรียนเร่ิมตนจากการสรางประสบการณที่เปนรูปธรรม (Concrete experience) 

เนนใหผูเรียนเกิดการรับรูจากประสบการณที่ตนเองไดรับ (Feeling) จากการลงมือทํากิจกรรม

และเรียนรูผานประสบการณตรงของตนเอง 

2) การสะทอนคิดจากการสังเกต (Reflective Observation) เนนใหผูเรียนเรียนรูจากการสังเกต 

(Watching) โดยใหผูเรียนไดคิดไตรตรอง ทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ผานการสังเกต และสะทอน

คิดจากประสบการณที่เปนรูปธรรม 

3) การสรางแนวคิดที่ เปนนามธรรม (Abstract Conceptualization) เนนใหผู เรียนไดฝกคิด 

(Thinking) เพ่ือนําผลที่ไดจากการสะทอนคิดมาสรางเปนแนวคิดหรือองคความรูของตนเอง 

4) การทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Doing) โดยนําองค

ความรูที่ไดไปทดลองใชในสถานการณตาง ๆ  

หลักคิดสําคัญของการเรียนรูจากประสบการณ คือ การเรียนรูที่เกิดจากประสบการณอันเกิดจากการ

ลงมือปฏิบัติดวยตนเองของผูเรียนจนเกิดเปนองคความรูใหม โดยการสังเคราะหความรูผานการพูดหรือการ

เขียนของผูเรียน การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนจะชวยใหเกิดการขยายขององคความรูอยางกวางขวางมาก

ย่ิงขึ้น (Pattaragorranan, 2017)  
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กรอบแนวคิด   

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 

งานวิจัยน้ีใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) ในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

และการบูรณาการแบบสหวิทยาการ และใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพ่ือวัดความพึง

พอใจของนักศึกษาและความพึงพอใจของผูประกอบการตอการดําเนินงานของนักศึกษา 

1. กลุมผูใหขอมูลหลัก 

ผูใหขอมูลหลักของงานวิจัยน้ีแบงเปน 2 กลุม ประกอบดวย 

กลุมที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 หลักสูตรการจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส คณะ

พาณิชยศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 948-

358 การตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมสมัย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 12 คน 

กลุมที่ 2 เจาของกิจการที่นักศึกษาดําเนินงานดานการตลาดดิจิทัลในลักษณะของการใหบริการ

วิชาการ 

2. วิธีการวิจัย 

การศึกษาแนวทางการเสริมสรางสมรรถนะของนักศึกษาผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ

กับการทํางานในรายวิชาการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมสมัย ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

research) โดยดําเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (Kemmis & McTaggart, 1992) 

คือ การวางแผน (plan) การปฏิบัติ (action) การสังเกต (Observation) และการสะทอนกลับ (reflection) 

การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) เปนการวางแผนการดําเนินงานรวมกันของนักศึกษา โดย

อาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชาประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนการสอน กําหนดขอบเขตงาน กรอบ

ระยะเวลาการทํางาน และการวัดผลของแตละรายวิชา โดยรายวิชาการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมสมัย มี

การบูรณาการรวมกับ 2 รายวิชา ไดแก รายวิชา 948-354 การจัดการเน้ือหาและสื่อโฆษณาออนไลน โดยนํา

ความรูมาใชในการออกแบบและพัฒนาเน้ือหาทางการตลาดดิจิทัลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคทางการตลาด

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน และ

การบูรณาการแบบสหวิทยาการ กรณีศึกษา รายวิชาการตลาด

ดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมสมัย 

สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามผล

การเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
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และกลุมเปาหมาย และรายวิชา 946-359 การวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยใชความรูเพ่ือเก็บรวบรวม

ความตองการดานการตลาดดิจิทัลจากผูประกอบการ จากน้ันผูวิจัยใหความรูดานการตลาดดิจิทัล การเขียน

แผนการตลาด การวางกลยุทธทางการตลาด และการวิเคราะหผลทางการตลาดแกผูเรียน โดยเริ่มจากการให

ผูเรียนวิเคราะหประเด็นปญหาที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียน วาง

แผนการดําเนินงานตามกรอบเวลา กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบงกลุมผูเรียนเปนกลุม

ยอยกลุมละ 3 คน 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Act) เปนขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว โดยแตละกลุมเลือกธุรกิจที่

สนใจ 1 กิจการเพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจ เก็บรวบรวมความตองการดานการตลาดดิจิทัลจาก

ผูประกอบการ และศึกษาสินคาหรือบริการของธุรกิจ จัดใหมีการประชุมเพ่ือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงาน มอบหมายใหแตละกลุมคนควาขอมูลตัวอยางการทําการตลาดดิจิทัลจากธุรกิจที่คลายคลึงกัน 

แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและวิพากษรวมกันภายในกลุมเพ่ือกําหนดแผนการตลาด แผนการปฏิบัติงาน 

และดําเนินงานตามแผนที่วางไว  

ขั้นที่ 3 สังเกตการณ (Observe) เปนขั้นตอนการประเมินผลทั้งระหวางและหลังทําโครงงาน มี

รายละเอียดดังน้ี 

1. ผูวิจัยประเมินผลระหวางการดําเนินงาน โดย 1) ประเมินจากการนําเสนอความกาวหนาของงาน

ในทุกสัปดาห เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน รับฟงปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน ประเมิน

ความกาวหนาของงาน และใหเพ่ือนรวมช้ันแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอผลงานในแตละสัปดาห 

และแลกเปลี่ยนประสบการณจากการดําเนินงานของแตละรวมกันในช้ันเรียน 2) ประเมินผลจากการสังเกต

การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของผูเรียน ผลจากการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของเพ่ือนรวม

ช้ันและอาจารยผูสอน และ 3) ประเมินผลจากการประชุมรวมกับผูประกอบการเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 

การปรับปรุงแผนงาน และรับฟงขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูประกอบการ 

2. ผูวิจัยประเมินผลหลังการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผลงานตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน 

วัดผลจากเปาหมายทางการตลาดที่นักศึกษากําหนดไวในแผนการตลาด คุณภาพของผลงาน คุณภาพรายงาน 

ผลการประเมินการดําเนินงานจากผูประกอบการ และผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา 

ขั้นที่ 4 สะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect) ผูวิจัยมอบหมายใหผูเรียนเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

องคความรูดานการตลาดดิจิทัลและประสบการณที่นักศึกษาไดรับ จัดใหมีการนําเสนอผลงานในช้ันเรียนเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันระหวางเพ่ือนรวมช้ันและอาจารยผูสอน และการนําเสนอผลการดําเนินงาน

ขั้นสุดทายกับผูประกอบการเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูประกอบการ เพ่ือให

นักศึกษารวบรวมและนํามาปรับปรุงรายงานใหมีความชัดเจนและสมบูรณมากย่ิงขึ้น โดยผูวิจัยนําคะแนนและ

ผลการเรียนรูของนักศึกษามาสรุปผลเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงการเสริมสรางสมรรถนะของผูเรียนผานการจัดการ

เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน และการบูรณาการแบบสหวิทยาการ และนําผลที่ไดมาใชในการ
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ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. การสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ี แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

1) ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณที่พัฒนาจากการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของในการสรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัย  

2) แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู แบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดานความรูและทักษะดาน

การตลาดดิจิทัลกอนและหลังเรียน 2) ดานประโยชนและการนําไปประยุกตใช 3) ดานการจัดการการสอนของ

รายวิชา และ 4) ดานประโยชนของการเรียนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ รวม 20 ขอ ขอคําถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก 1 คือ พึงพอใจนอยที่สุด จนถึง 5 คือ พึงพอใจมาก

ที่สุด ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของเครื่องมือวิจัยโดยผูสอนและผูสอนรวม 

3) แบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูประกอบการตอผลการดําเนินงานของนักศึกษา แบงเปน 

6 ดาน คือ ดานผลสําเร็จของงาน ดานความรูความสามารถของนักศึกษา ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ ดาน

คุณลักษณะสวนบุคคล ดานทักษะเพ่ือการปฏิบัติงานในองคกร และดานผลการดําเนินงาน โดยขอคําถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ไดแก 1 คือ พึงพอใจนอยที่สุด จนถึง 5 คือ พึงพอใจ

มากที่สุด  

4. การเก็บและรวบรวมขอมูล 

ผู วิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลหลัก ดวยวิธีการบันทึกและการสังเกต

พฤติกรรม ต้ังแตการเก็บขอมูลจากผูประกอบการ การวางแผนงาน การดําเนินงาน และนําเสนอผลงานต้ังแต

เริ่มตนจนการดําเนินงานเสร็จสิ้น การสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสรางเปนรายบุคคลทั้งจากผูเรียนและ

ผูประกอบการ และระหวางการสัมภาษณใชการบันทึกวิดีโอผานระบบประชุมทางไกลดวยโปรแกรม Zoom 

เพ่ือใหไดขอมูลจากการสัมภาษณที่ครบถวน การวัดความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน 

และความพึงพอใจของผูประกอบการตอการดําเนินงานของนักศึกษาใชแบบสอบถามออนไลน โดยนักศึกษา

เขารวมตอบแบบสอบถามหลังเรียนคาบสุดทายของรายวิชา และผูวิจัยสงแบบสอบถามออนไลนไปยัง

ผูประกอบการแตละราย เพ่ือเก็บรวบรวมความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

5. การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และสรุป

ประเด็นโดยการวิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลแตละคนตามวัตถุประสงคและกรอบการวิจัย วิเคราะห

ขอมูลรวมกันอยางเปนระบบเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลเขาดวยกัน นอกจากน้ี ผูวิจัยใชการ

ตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยใชการมีผูรวมวิจัยชวยเก็บขอมูล และใชวิธีการเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถามรวมดวย เพ่ือใหผลการวิจัยมีความถูกตองและนาเช่ือถือ (Podhisita, 2019) 

การวิจัยเชิงปริมาณใชการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน โดยการแปลผลคาเฉลี่ยทางสถิติใชการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ันเทากับ 0.8 ดังน้ัน การ

แปลผลความพึงพอใจของแบบสอบถาม เปนดังน้ี  

 ระดับคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

 4.21 - 5.00 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 มีระดับความพึงพอใจมาก 

 2.61 - 3.40 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 1.81 - 2.60 มีระดับความพึงพอใจนอย 

 1.00 - 1.80 มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

ผลการวจิัย  

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน และการบูรณาการแบบสหวิทยาการ  

รายวิชาการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมสมัยมีการกําหนดผลการเรียนรูระดับรายวิชาที่สําคัญ 2 

ประการ คือ 1. ผูเรียนสามารถวางแผนกลยุทธทางการตลาดดิจิทัลใหเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจได และ 2. 

ผูเรียนสามารถประยุกตใชเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลใหสอดคลองกับกลยุทธทางการตลาดได ดังน้ัน เพ่ือให

บรรลุผลการเรียนรูดังกลาว ผูวิจัยไดออกแบบการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูเรียนตลอดระยะเวลา 15 

สัปดาห โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบของการเรียนสลับกับ

การทํางานแบบบาง (Thin Sandwich Course) และการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 

3 ถึง 5 เปนประมวลภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
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กอน 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ระหวาง 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลัง 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

เตรียมความพรอม 

(ตัวปอน) 

เรียนสลับกับทํางาน 

(กระบวนการ) 

ประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะของ

ผูเรียน (ผลผลิต) 

ผูสอนและสถานศกึษา 

 เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการ

สอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน และ

การบูรณาการแบบสหวิทยาการ ไดแก 

งบประมาณ วิธีการจัดการเรียนการสอน 

ทรัพยากร 

 เตรียมความพรอมผูสอนในการจัดการเรียน

การสอน 

 เตรียมความพรอมผูเรียน ไดแก การประชุม

เพื่อชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

การจัดกลุม การเลือกสถานประกอบการ  

 เตรียมสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูใน

บริบทของการทํางาน ไดแก การลงพื้นที่

และประชุมรวมกับผูประกอบการเพื่อชี้แจง

รายละเอียดโครงการ 

 

การดําเนินงานในสภาพจริง 

 ผูเรียนเรียนทฤษฎีในชั้นเรียน 

 ผูเรียนฝกประสบการณดานการตลาดดิจิทลั

ในสภาพจริง 

 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูในชั้นเรียน

จากหลายวิชามาสูการปฏิบัติ 

 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงของ

ตนเองจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และ

จากการแกปญหาจากการทํางาน 

 ผูเรียนปฏิบัติงานไดตามแผนงานและ

เปาหมายที่วางไว 

 ผูเรียนสะทอนคิดผลการเรียนรู และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางเพื่อนรวม

ชั้นและผูสอนทุกสัปดาห 

 ผูเรียนและผูสอน ประชุมรวมกับ

ผูประกอบการเพื่อรายงานผลการ

ดําเนินงาน รับฟงขอมูลสะทอนกลับเปน

ระยะ และหารือเพื่อปรับแผนการ

ดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

ผูสอนและสถานศกึษา 

 ผูสอนประเมินสมรรถนะของผูเรียนตามผล

การเรียนรูของรายวิชาและผลการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตรทั้งระหวางและหลัง

เรียน 

 ผูเรียนนําเสนอผลการดําเนินโครงการ และ

สะทอนกลับเชิงวิพากษจากประสบการณที่

ไดรับ 

 ผูเรียนถายทอดองคความรูดานการตลาด

ดิจิทัล และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ

ผูประกอบการ 

 ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ และมีความพรอม

ในการทํางานดานการตลาดดิจิทลั 

 

 

กํากับ ดูแล และติดตามผล (กลไกการควบคุม) 

สนับสนุนการเรียนรู ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ ติดตามความกาวหนาและผลลัพธของงาน ติดตามผลการเรียนรู สรางสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูประกอบการ 

ภาพที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานและการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 

  

ภาพที่ 3 การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลจากผูประกอบการ  

ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ขอมูลปอนกลับ) 

ประเมินผลการดําเนินงาน (ตัวปอน กระบวนการ และผลผลิต) และปรับปรุงสภาพจริง  
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ภาพที่ 4 นักศกึษานําเสนอความกาวหนาของงานใหกับผูประกอบการและอาจารยผูสอน 

  

ภาพที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของนักศึกษาในรายวิชา 

2. ผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานตอการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน 

จากการสัมภาษณนักศึกษาแตละกลุมตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามทฤษฎีการเรียนรูของ 

Bloom et al. (1956) ซึ่งจําแนกจุดมุงหมายการเรียนรู เปน 3 ดาน ประกอบดวย 

1) ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

ผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงของตนเองจากการปฏิบัติงานในสภาพจริง โดยนําความรู ความ

เขาใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการตลาดดิจิทัลไปประยุกตใชในการแกปญหาใหกับหนวยงาน

ภายนอก สามารถวิเคราะหปญหา คนหาแนวทางแกไขปญหา ปรับปรุงแผนและการดําเนินงานใหสําเร็จตาม

เปาหมายทางการตลาดที่วางไว 

2) ดานจิตพิสัย (Affective Domain) 

พฤติกรรมดานน้ีเก่ียวเน่ืองกับคานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ ความสนใจ ความรูสึกและคุณธรรม ซึ่งอาจ

ไมสามารถเกิดขึ้นในไดทันที ผูสอนจึงจัดสภาพแวดลอมการเรียนที่เหมาะสม สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

ของการทํางานในองคกร ผานการทํางานเปนกลุม เพ่ือใหผูเรียนมีจิตสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบทั้งตอ

ตนเองและผูอ่ืน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยาง

เหมาะสม เคารพในสิทธิและความเปนมนุษยของผูอ่ืน ปรับตัวและจัดการกับความขัดแยงทางคานิยมได  

3) ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

ผูเรียนไดฝกทักษะและความสามารถดานการตลาดดิจิทัล ทั้งโดยการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง และจากขอเสนอแนะของเพ่ือนรวมช้ัน ผูประกอบการและอาจารย มีการฝกฝนอยางตอเน่ือง และ
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ทําซ้ําจนเกิดความชํานาญ 

จากผลการประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามผลการเรียนรูระดับรายวิชา (Course 

Leaning Outcome: CLO) พบวา อยูในเกณฑดีมาก ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินเพ่ือทวนสอบผลการเรยีนรูของนักศึกษา  

รายการ �̅�𝑥 S.D. Meaning 

CLO 1 วางแผนกลยุทธทางการตลาดดิจิทัลใหเหมาะสมกบัรูปแบบของ

ธุรกิจได 

4.40 0.49 มากที่สุด 

CLO 2 ประยุกตใชเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลใหสอดคลองกับกล

ยุทธทางการตลาดได 

4.40 0.49 มากที่สุด 

CLO 3 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนได 4.60 0.49 มากที่สุด 

CLO 4 มีความรับผิดชอบ มวิีนัย ซื่อสัตยในการเรียนและการทํางาน 4.40 0.49 มากที่สุด 

CLO 5 สื่อสารความรูดานการตลาดดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน

บริบทปากเปลาและลายลักษณอักษร 

4.20 0.75 มากที่สุด 

 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน และการบูรณาการ

แบบสหวิทยาการ 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน และการบูรณา

การแบบสหวิทยาการ ในรายวิชาการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีรวมสมัยของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ

ธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอรายวิชา  

รายการ �̅�𝑥 S.D. Meaning 

ดานที่ 1 ความรูและทักษะดานการตลาดดิจิทัลกอนและหลังเรียน 

1) ความรูและทักษะดานการตลาดดิจิทัล "กอน" เรียน 2.82 0.60 ปานกลาง 

2)  ความรูและทักษะดานการตลาดดิจิทัล "หลัง" เรียน 4.18 0.60 มาก 

ดานที่ 2 ประโยชนและการนําไปประยุกตใช 

3) ประโยชนทีนั่กศึกษาไดรับจากการเรียนวิชาน้ี 4.45 0.82 มากที่สุด 

4) การนําไปประยุกตใชเพ่ือการทํางานหรือประกอบอาชีพใน

อนาคต 

4.73 0.65 มากที่สุด 

ดานที่ 3 ประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

5) การเรียนรูผานการฝกปฏิบัติจริงดวยตนเอง 4.73 0.47 มากที่สุด 
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รายการ �̅�𝑥 S.D. Meaning 

6) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ ในช้ันเรียน 4.64 0.50 มากที่สุด 

7) การทํางานเปนทีม 4.73 0.47 มากที่สุด 

8) การจัดการขอขัดแยงจากการทํางานรวมกัน 4.18 0.60 มาก 

9) ทักษะการเปนผูนําหรือผูตามเพ่ือใหการทํางานราบรื่น 4.45 0.69 มากที่สุด 

10) ความรับผดิชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 4.55 0.69 มากที่สุด 

11) การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.82 0.40 มากที่สุด 

12) การแกปญหาเฉพาะหนา 4.64 0.50 มากที่สุด 

13) ความกลาแสดงออกทางความคิด 4.45 0.82 มากที่สุด 

14) ทักษะการนําเสนอผลงาน 4.36 1.03 มากที่สุด 

15) การพัฒนาความคิดสรางสรรค 4.73 0.47 มากที่สุด 

16) ทักษะการสื่อสารทั้งดานการพูดและการเขียน 4.55 0.52 มากที่สุด 

ดานที่ 4 ประโยชนของการเรียนแบบบูรณาการการแบบสหวิทยาการ 

17) เห็นความสอดคลองและสัมพันธกันของรายวิชา 4.27 0.65 มากที่สุด 

18) ไดประยุกตใชความรูจากหลายวิชากับการทํางานจริง 4.45 0.69 มากที่สุด 

19) ไดใชความสามารถและทกัษะตาง ๆ อยางหลากหลายใน

การทํางาน 

4.45 0.82 มากที่สุด 

20) ชวยลดภาระงานของนักศึกษา 3.73 0.90 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษามีความรูดานการตลาดดิจิทัลกอนเรียนในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.82, 

SD = 0.60) และเมื่อสิ้นสุดการเรียน พบวา นักศึกษามีความรูดานการตลาดดิจิทัลหลังเรียนในระดับมาก (�̅�𝑥 = 

4.18, SD = 0.60) 

ดานประโยชนและการนําไปประยุกตใช พบวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวาโครงการน้ีสามารถนําไป

ประยุกตใชเพ่ือการทํางานหรือประกอบอาชีพในอนาคตได  (�̅�𝑥 = 4.73, SD = 0.65) และเห็นวารายวิชาน้ีเปน

ประโยชนตอนักศึกษา (�̅�𝑥 = 4.45, SD = 0.82) 

ประเด็นที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา พบวา นักศึกษาประเมินวาการจัดการ

เรียนการสอนโดยการฝกปฏิบัติกับสถานประกอบการจริง ชวยใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมากที่สุด  

(�̅�𝑥 = 4.82, SD = 0.40) รองลงมาคือ การเรียนรูผานการฝกปฏิบัติจริงดวยตนเอง การทํางานเปนทีม และการ

พัฒนาความคิดสรางสรรค (�̅�𝑥 = 4.73, SD = 0.47) และนักศึกษาเห็นวาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ดังกลาวชวยเพ่ิมทักษะดานการจัดการขอขัดแยงจากการทํางานรวมกัน (�̅�𝑥 = 4.18, SD = 0.60) 

ดานประโยชนของการเรียนแบบบูรณาการการแบบสหวิทยาการ พบวา นักศึกษาเห็นวาการบูรณา
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การแบบสหวิทยาการชวยใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูจากหลายวิชากับการทํางานจริง และไดใช

ความสามารถและทักษะตาง ๆ อยางหลากหลายในการทํางานมากที่สุด  (�̅�𝑥 = 4.45, SD = 0.69 และ 0.82 

ตามลําดับ) ถัดมาคือ เห็นความสอดคลองและสัมพันธกันของรายวิชา (�̅�𝑥 = 4.27, SD = 0.65) และชวยลด

ภาระงานของนักศึกษา (�̅�𝑥 = 4.27, SD = 0.90) 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานโดยใชการเรียนรู

จากประสบการณ ชวยใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูและสรางองคความรูดานการทําการตลาดดิจิทัล 

ควบคูกับการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการทํางานไดเปนอยางดี สอดคลองกับผลการวิจัยของ Prasarn and 

Kunmaneelert (2021) ซึ่งการเรียนรูจากประสบการณจะชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาทั้งความรูและสมรรถนะที่

สําคัญ รวมถึงการสรางองคความรูที่เกิดจากการคนพบดวยตนเอง อีกทั้งยังชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค เพ่ิม

ทักษะในการทํางาน พัฒนาความสามารถและการจัดการอารมณ การมีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมี

ทัศนคติที่ดีและเห็นคุณคาของการทํางาน (Musikthong, Puwarawuttipanit, & Udomphanthurak, 2017; 

Ponkhum, 2016; Ritcharoon, Thaneerat, Klaichun, & Putinart, 2016) 

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการตอการดําเนินงานของนักศึกษา 

ผูวิจัยประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการตอผลการดําเนินงานของนักศึกษา เพ่ือนํามาใช

ปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งถัดไป ผลการประเมินดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการตอการปฏิบัติงานและผลงานของนักศึกษา  

รายการ �̅�𝑥 S.D. Meaning 

ดานที่ 1 ผลสําเร็จของงาน 3.60 0.97 มาก 

1) ปริมาณงาน 3.60 0.89 มาก 

2) คุณภาพของงาน 3.60 1.14 มาก 

ดานที่ 2 ความรูความสามารถของนักศึกษา 3.67 1.11 มาก 

3) ความรูความสามารถทางวิชาการ 3.60 0.55 มาก 

4) ความสามารถในการประยุกตความรูทางวิชาการ 3.60 1.14 มาก 

5) ความคิดสรางสรรค 3.80 1.64 มาก 

ดานที่ 3 ความรับผิดชอบตอหนาที่  4.00 1.07 มาก 

6) ความสนใจและอุตสาหะในการทํางาน   4.20 0.84 มาก 

7) ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสอดคลองกับความตองการของ

ผูประกอบการ 

4.20 1.30 มาก 

ดานที่ 4 คณุลกัษณะสวนบุคคล 4.10 0.74 มาก 

8) บุคลิกภาพและการวางตัว 4.00 0.71 มาก 
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รายการ �̅�𝑥 S.D. Meaning 

9) มีวุฒิภาวะทางอารมณ 4.20 0.84 มาก 

ดานที่ 5 ทกัษะเพ่ือการปฏิบัติงานในองคกร 3.87 0.74 มาก 

10) ทักษะการทํางานเปนทีม 4.00 1.22 มาก 

11) ทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน 3.80 0.45 มาก 

12) ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา 3.80 0.45 มาก 

ดานที่ 6 ผลการดําเนินงาน 3.75 0.55 มาก 

13) ธุรกิจเปนที่รูจักมากขึ้น 4.00 0.00 มาก 

14) รายไดของธุรกิจเพ่ิมขึ้น 3.25 0.50 ปานกลาง 

15) จํานวนลูกคาใหมเพ่ิมขึ้น 3.75 0.50 มาก 

16) ลูกคาเกากลับมาซื้อซ้ําเพ่ิมขึน้ 3.75 0.50 มาก 

17) มีชองทางการจัดจําหนายสินคาเพ่ิมขึ้น 4.00 0.82 มาก 

ความพึงพอใจของผูประกอบการโดยภาพรวม 4.20 1.30 มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูประกอบการ พบวา มีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 4.20, SD = 1.30) โดยรายละเอียดแตละดาน มีดังน้ี 

ความพึงพอใจตอผลสําเร็จของงานอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.60, SD = 0.97) โดยมีความพึงพอใจดาน

ปริมาณงานและคุณภาพของงานเทากัน (�̅�𝑥 = 3.60, SD = 0.89 และ 1.14 ตามลําดับ) 

ความพึงพอใจตอความรูความสามารถของนักศึกษาอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 3.67, SD = 1.11) โดยพึง

พอใจตอการมีความคิดสรางสรรคของนักศึกษามากที่สุด (�̅�𝑥 = 3.80, SD = 1.64) รองลงมาคือ ความรู

ความสามารถทางวิชาการ และความสามารถในการประยุกตความรูทางวิชาการ (�̅�𝑥 = 3.60, SD = 0.55 และ 

1.14 ตามลําดับ) 

ความพึงพอใจตอความรับผิดชอบตอหนาที่อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.00, SD = 1.07) โดยมีความพึง

พอใจดานความสนใจและอุตสาหะในการทํางานและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสอดคลองกับความ

ตองการของผูประกอบการในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.20, SD = 0.84 และ 1.30 ตามลําดับ) รองลงมาคือ 

นักศึกษาเก็บรวบรวมความตองการดานการตลาดของผูประกอบการกอนลงมือปฏิบัติงาน (�̅�𝑥 = 3.60, SD = 

1.14) 

ความพึงพอใจตอคุณลักษณะสวนบุคคลอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 4.10, SD = 0.74) โดยพึงพอใจตอการ

วุฒิภาวะทางอารมณมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.20, SD = 0.84) รองลงมาคือดานบุคลิกภาพและการวางตัว (�̅�𝑥 = 

4.00, SD = 0.71) 
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ความพึงพอใจตอทักษะเพ่ือการปฏิบัติงานในองคกรอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD = 

0.74) โดยพึงพอใจตอทักษะการทํางานเปนทีมมากที่สุด  (�̅�𝑥 = 4.00, SD = 1.22) รองลงมาคือทักษะการ

สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน และทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา (�̅�𝑥 = 3.80, SD = 0.45) 

ความพึงพอใจของผูประกอบการตอผลการดําเนินงานของนักศึกษาอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 3.75, SD = 

0.55) โดยเห็นวาการดําเนินงานโครงการชวยทําใหธุรกิจเปนที่รูจักมากขึ้น และทําใหมีชองทางการจัดจําหนาย

สินคาเพ่ิมขึ้นมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.00, SD = 0.00 และ 0.82 ตามลําดับ) รองลงมาคือ ทําใหมีจํานวนลูกคาใหม

เพ่ิมขึ้น และมีลูกคาเกากลับมาซื้อซ้ําเพ่ิมขึ้น (�̅�𝑥 = 3.75, SD = 0.50) และชวยใหรายไดของธุรกิจเพ่ิมขึ้น มี

ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.25, SD = 0.50) 

นอกจากน้ี จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันของผูสอนโดยการสังเกตจากการนําเสนอ

ความกาวหนาของงานรายสัปดาห พบวา การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานผานการเรียนรู

จากประสบการณชวยใหนักศึกษาคนพบองคความรูดานการตลาดดิจิทัลผานการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และ

พัฒนาสมรรถนะในการทํางานไดคอนขางดี มีการปรับปรุงผลงานตามขอเสนอแนะ ทั้งจากผูสอน 

ผูประกอบการ และเพ่ือนรวมช้ันอยางตอเน่ือง กลาแสดงออกทางความคิดและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น สามารถ

จัดการกับปญหาไดอยางเปนระบบมากขึ้น  

 

สรุปและอภปิรายผล 

 งานวิจัยน้ีมี วัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ช้ันปที่ 3 ในรายวิชาการตลาดดิจิทัลและ

เทคโนโลยีรวมสมัยผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน และการบูรณาการแบบสห

วิทยาการ พบวา การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการดังกลาว ชวยพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนไดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรในระดับมากถึง

มากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

1.1 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําผลการวิจัยไปใชกําหนดนโยบายดานแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตองการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติและสราง

องคความรูใหม ๆ จากประสบการณตรงของตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต 
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1.2 สําหรับผูสอนในรายวิชาที่เปนวิชาชีพ ควรสงเสริมใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในสถานการณจริง และ

เรียนรูจากประสบการณตรงของตนเอง เพ่ือสรางความเขาใจและพัฒนาเปนองคความรูที่ไดจากการฝกปฏิบัติ

ดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะสามารถนําองคกรความรูดังกลาวไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ สําหรับการ

ปฏิบัติงานในอนาคตได 

1.3 ผูสอนควรกระตุนใหนักศึกษาไดสะทอนคิดสิ่งที่ไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือสรุปเปน

องคความรูที่ไดรับจากประสบการณตรงของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับเพ่ือนรวมช้ัน รวมถึงการ

วิพากษผลงานของเพ่ือนรวมช้ัน เพ่ือฝกใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็นและมีความเช่ือมั่นในตนเองมากขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรขยายผลการวิจัยในเชิงลึกโดยศึกษาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานโดย

ใชนวัตกรรมหรือการจัดการเรียนรูรูปแบบอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบกับการเรียนรูจากประสบการณ เพ่ือเปนขอมูล

ในการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป  

2.2 ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานในรายวิชาอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยที่มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะผานลงมือปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณตรงของตนเอง 

โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนใหสอดคลองกับบริบทของรายวิชาและผูเรียน 

3. ขอจํากัดของการนําผลการวิจัยไปใช 

งานวิจัยน้ีมีขอจํากัดดานความเที่ยงและความตรงของแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียน เน่ืองจากไมมี

การประเมินความตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ และไมมีการหาความเที่ยงของเครื่องมือกอนนําไปใชเก็บขอมูล 
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การท าวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

The Students’ s Satisfaction with the Flipped Classroom Activity of Research 
on Public Policy Studies subject, Faculty of Political Science, Prince of 
Songkla University; Pattani Campus. 
 
สุธิรัส  ชูช่ืน 1*, และ ซูไรดา  สะนิ2  
Suthirus Choochuenr1*, and Suraida  Sani2 
 
1 อาจารย์แขนงนโยบายสาธารณะ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
1 Lecturer of Public Policy Department, Faculty of Political Science, Prince of Songkla University; Pattani Campus   
2 ผู้ช่วยนักวิจัย 
2 Research assistant 
* Corresponding author e-mail: suthirus.c@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ

ห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะการท าวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งหมด 7 คน กลุ่มที่ศึกษาได้รับ
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ และ          
4) การสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 3 ด้าน ดังนี้ คือ ด้านผู้สอน 
ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและการประเมินผล  ส่วนนักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก คือ ด้านวิธีการสอน 
ด้านสื่อ และด้านทักษะการวิจัย ตามล าดับ ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา คือ  นักศึกษาบางคนมีระดับ
ความสามารถที่แตกต่างกัน และไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในเวลาที่ก าหนด ควรกระตุ้นให้
นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมตามวิธีที่ถนัด เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ; ทักษะการวิจัย; กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน 
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Abstract 
The purpose of this study was to find out how satisfied Political Science students 

were with the Flipped Classroom's research skills in the Public Policy Studies subject. The 

study's sample group consists of seven students enrolled in a Public Policy course in 

semester two of the academic year 2021. Within 12 hours, the flipped classroom tasks were 

completed. Data collection options include learning management, in-depth interviews, 

satisfaction questionnaires, focus groups, as well as content analysis. The study found that 

all students were extremely satisfied with the Flipped Classroom activities in three 

dimensions: lecturer, content, and measurement and evaluation. Also, high satisfaction in 

three dimensions: instructional approach, media, and research ability. According to the 

development guidelines, some pupils are unable to reach their learning objectives and 

complete them on time due to varying levels of learning ability. Throughout the course, 

students should pay more attention to how they might improve their learning proficiency. 

Keywords: Satisfaction; Research skills; Flipped Classroom activities 
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บทน า  

 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลต่อประชากรโลก  
อย่างกว้างขวาง โดยมีจ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากในระยะเวลารวดเร็ว องค์การ
อนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ในวันที่ 11 
มีนาคม 2563 (WHO, 2020) สถานศึกษาจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการ เรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและสถานการณ์ความปลอดภัยของพ้ืนที่  ซึ่งระบบการศึกษาในปี 2020 องค์การสหประชาชาติ
รายงานว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อนักเรียนจ านวน 1.6 พันล้านคน จาก 190 
ประเทศ สถานศึกษาทั่วโลกคิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์ ต้องหยุดการเรียนการสอนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ขณะที่การแพร่ระบาดในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต
ประจ าวัน และการศึกษาทุกระดับชั้น โดยรัฐบาลไทยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร 
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ส่งผลให้โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาทุกประเภทหยุดกิจกรรมการเรียนการสอน (Panto, 2020). การเรียนการสอน (Pedagogy) 
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและทันสมัยกับผู้เรียนในยุคโควิด-19 และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่
เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ครูผู้สอนจึงต้องกระตุ้นและเพ่ิมเติมทักษะต่างๆ 
ให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น Hard skill หรือ Soft skill ต่างๆ รวมไปถึงการใช้สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีอย่าง
ทันสมัยเน้นการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยใน
นโยบายสาธารณะ พบว่า รายวิชานี้ยังไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ชัดเจนในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่ง
นักศึกษาต้องเรียนด้วยระบบออนไลน์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชานี้
ต้องการให้นักศึกษาควรมีทั้งองค์ความรู้เชิงทฤษฏี และมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติ ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจริง จึง
ท าให้เกิดความสมบูรณ์ในการเรียนการสอน ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้รูปแบบห้องเรียนแบบกลับด้าน (Flipped 
Classroom) จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ เพราะเป็นวิธีการเรียนแบบเน้น
ศึกษาด้วยตนเองก่อน แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้อง ร่วมคิด ร่วมอภิปราย กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน
เสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ คือ โปรแกรม  Zoom  meeting คือ โปรแกรม
ส าหรับการประชุมออนไลน์ (Video Conference ) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ McLaughlin et al.(2017) 
ที่ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ในแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) มาใช้ในการเรียนการสอนวิชา
เภสัชกรรม โดยให้นักศึกษาท าการศึกษาบทเรียนด้วยตนเองผ่านวิดีโอ จากนั้นในห้องเรียนจะเน้นไปที่การท า
กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ ทบทวนความเข้าใจ โดยกิจกรรมต่างๆ จะประกอบไปด้วย 
การถามตอบ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ การออกมาน าเสนอ อภิปราย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะการท าวิจัยในรายวิชาการ
ปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะ

การท าวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ที่มีต่อ
ทักษะการท าวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะมีความพึงพอใจระดับมาก 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อ
ทั ก ษ ะ ก า รท า วิ จั ย ใน ร าย วิ ช าก า รป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ใน น โย บ าย ส าธ า รณ ะ  ค ณ ะรั ฐ ศ าส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทางผู้วิจัยได้มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 ภาพกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
     
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ เป็นค านามของกิริยาที่บ่งบอกให้รู้ถึงสภาวะของความรู้สึกพอใจโดยค าว่า พอใจ 
หมายถึง การได้บรรลุความต้องการ ความคาดหวัง ความปรารถนา ความอยากของบุคคล การได้บรรลุหรือ
การได้ตอบสนองบาง สิ่งที่เรียกร้องหรือเป็นข้อแม้ การยอมตาม การมีอิสระจากความสงสัยอย่างเพียงพอ หรือ
ท าให้คล้อยตาม (Royal Academy, 1999). 

ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ หรือความรู้สึกทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด การที่บุคคลมีการ
ปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนอง ความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืน และ
สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์ และความคาดหวังกับสิ่ งที่จะได้รับแตกต่างกันไป 
เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังเอาไว้ เมื่อนั้นจะเกิดความพึงพอใจ แต่หากไม่ได้รับการ
ตอบสนองตามความคาดหวังที่มีอยู่ ก็จะกลายเป็นความไม่พอใจ นั่นคือ ระดับความพึงพอใจจะขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกของบุคคล ซึ่งมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังของ
ผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ (Nawapratheep, 2010). 

รูปแบบการเรียนรู้ในแบบห้องเรียนกลับด้าน 

(Flipped Classroom) 

 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
(Satisfaction) 
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 ความหมายของความพึงพอใจในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการผลักดันให้บุคคล
ท างานส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนอง ต่อแรงจูงใจ
หรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่ประสงค์ซึ่งในเรื่องความพึงพอใจนี้ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้
หลายท่าน ดังนี้  

Strauss & Sayles (1960, as cited in Bun A-nan, 1998) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ
ท างานไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ท าเมื่องานนั้น ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้าน วัตถุและ
ด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของเขาได้  

Schmidt (1975, as cited in Bun A-nan, 1998) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจใน  การ
ท างานว่าเป็นผลรวมทางจิตวิทยา สรีรวิทยา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้ผู้ท างานในหน่วยงานนั้น พูดได้อย่าง
จริงใจว่าเขาพอใจในการท างาน  

Yoder (1958, as cited in Bun A-nan, 1998) ให้ความหมายของความพึงพอใจ ของความรู้สึกของ
คนงานคนใดคนหนึ่งว่าชอบหรือไม่ชอบต่อสภาพต่างๆ ในการท างานของเขาและมีระดับมากน้อยเพียงใด  

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลหรือสภาพการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน กล่าวคือ หากความรู้สึกโน้มเอียงไปใน
ทางบวก การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพสูง แต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติ งานจะมี 
ประสิทธิภาพต ่า โดยสามารถวัดได้จากองค์ประกอบต่างๆ ที่เข้ามาเก่ียวข้อง 

แนวคิดทักษะการวิจัย (Research Skills)  

ทักษะการวิจัยมีนักวิชาการให้ความหมายของการวิจัยไว้มากมาย ดังนี้  

Pohpruksanan (2008) กล่าวว่า การวิจัยหมายถึงกระบวนการศึกษาค้นคว้า ความจริง ความรู้ที่เรา
สงสัย เพ่ือหาค าตอบหรือข้อเท็จจริงจริงที่ด าเนินไปอย่างมีระเบียบและเป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการด้วย
วิธีการที่เชื่อถือไดเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้องต่อปัญหาที่ตั้งไว้   

Ruekklang (2010) กล่าวว่า การวิจัยเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงเพ่ืออธิบายปัญหาข้อข้อง
ใจปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีระเบียบ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ค าตอบที่น่าเชื่อถือและใช้อ้างอิง
ทั่วไป 

Lapiratnakul (2003) กล่าวว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาความจริงภายในขอบเขตที่
ก าหนดไว้อย่างมีระบบตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) เพ่ือประโยชน์ในการอธิบาย
หรือคาดการณล์่วงหน้า (explanation or prediction)  
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Nilpan (2011) การวิจัย คือ กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้  โดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบค าถามการวิจัย ผลที่ไดสามารถน าไปแก้ไข พัฒนาองค์ความรู 

สรุปได้ว่า การวิจัย หมายถึง การแสดงหาความรู้อย่างเป็นระบบ อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงน าไปใช้ได้โดยทั่วไป  

ประเภทของการวิจัย  

ประเภทของการวิจัยไดมีนักวิชาการแบ่งได้หลากหลายประเภท โดยสรุป ดังนี้  

การจ าแนกตามข้อมูล  

1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นลักษณะการวิจัยที่เน้นการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างในลักษณะตัวเลข มีการวิเคราะห์เหตุผลตามหลักการทางสถิติ 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นลักษณะการวิจัยที่เน้นศึกษาความรู้สึกนึกคิด
ตามบริบทต่างๆ ที่ข้อมูลตัวเลขไม่สามารถอธิบายได้   

การจ าแนกตามระเบียบวิธี  

1) การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการศึกษา ข้อเท็จจริง เรื่องราวที่ผ่านมา 
แล้วในอดีต (Past) โดยการศึกษาจากเอกสารร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

2) การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการศึกษาสภาพข้อเท็จจริงในสภาพปัจจุบัน 
(Present) ตามปรากฏการณ์เหตุการณ์ที่เป็นจริงโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรหรือสถานการณ์   

3) การวิจัยเชิ งทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่ แสวงหาข้อเท็จจริง จาก
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล (Cause-Effect Relationship) โดยมีการควบคุมตัวแปรหรือสถานการณ์ตามที่
ก าหนดไว้ (Nilpan,2011)  

ขั้นตอนของการท าวิจัย Pimonsin (2008) ได้แบ่งขั้นตอนของการท าวิจัยออกเป็น 8 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1.การก าหนดปัญหาของการวิจัย 2. การทบทวนเอกสาร บทความ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
3. การตั้งสมมติฐานของการวิจัย 4. การออกแบบการวิจัย 5. การรวบรวมข้อมูล 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 7. 
การตีความหมายข้อมูล และ 8. การเขียนรายงานการวิจัย 

 ทักษะการท าวิจัย Polsreelerd (2012) ได้สรุปทักษะการท าวิจัยที่ส าคัญไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
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1. Documentary ทักษะการสืบค้น หาข้อมูล จากเอกสาร งานวรรณกรรม 
ในกระบวนการท างานวิจัย ต้องท าการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน ไม่ว่าจะ

เป็นงานวิจัยในอดีตที่ได้มีผู้ซึ่งเคยท าการศึกษาไว้แล้ว หรือต ารา เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของเรื่องที่
ผู้วิจัยก าลังให้ความสนใจ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ หลายคนที่ไม่สามารถสกัดตัวแปร (Variable) ออกมาได้
จากงานวรรณกรรมที่ก าลังทบทวน ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ว่างานวรรณกรรมที่ก าลังทบทวนนั้น มีประเด็น
อะไรที่ผู้วิจัยเจ้าของเรื่องต้องการบอกให้ผู้อ่านได้รับรู้ ไม่สามารถมองเห็นช่องว่างของงานวิจัย (Research 
Gap) ที่สามารถเป็นประโยชน์ให้เราต่อยอด หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้  

เนื่องจากเอกสารงานวรรณกรรมที่ผู้วิจัยต้องอ่าน ศึกษา ไม่ได้มีเพียง 2-3 เล่ม การทบทวน
วรรณกรรมที่ดี บางครั้งเราต้องขุดลึกลงไปถึงรากเหง้าที่มาของทฤษฎี หรือแนวคิดนั้นๆ ว่า ใครเป็นคนต้นเรื่อง 
และมีใครที่วิพากษ์ วิจารณ์ความเห็นของคนต้นเรื่องนั้นๆ อย่างไร เป็นมาโดยล าดับจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
จ าเป็นต้องอ่านเอกสารงานวรรณกรรมเยอะมาก บางครั้งอาจต้องอ่านเป็น สองสามร้อยเรื่อง  ทักษะที่
จ าเป็นต้องฝึกฝนในการทบทวนวรรณกรรม 2 ทักษะในการอ่าน และ 1 ทักษะการจัดการข้อมูล คือ  

ทักษะการอ่านแบบ Skim Data คือ อ่านแบบผ่านๆ จับประเด็นเร็วๆ คัดกรองก่อนว่า เอกสารฉบับ
นี้ มีความน่าสนใจ และมีประเด็นที่อยู่ในของเขตท่ีท่านสนใจศึกษาหรือไม่  

ทักษะการอ่านแบบ Scan Data คือ เมื่อได้คัดแยกเอกสารที่ได้สืบค้นมาเบื้องต้นแล้วว่าอะไรที่ใช่ 
อะไรที่ไม่ใช่ ต้องท าการอ่านโดยละเอียด เพ่ือท าความเข้าใจ และสังเคราะห์ให้ได้ว่า มีประเด็นส าคัญอะไรที่
สามารถน ามาใช้ในงานวิจัยของได้บ้าง โดยเฉพาะการสกัดหาตัวแปรที่จะใช้ในการวิจัย จ าเป็นต้องเขียนหมาย
เหตุไว้ในเอกสารว่า เอกสารฉบับนี้ เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร  

จัดหมวดหมู่เอกสารข้อมูล Set Data ที่ได้ท าการศึกษามาแล้ว เข้าแฟ้ม หรือจัดหมวดหมู่ตามที่ได้
ออกแบบไว้ เพ่ือให้สะดวกต่อการน าข้อมูลมาใช้ในภายหลังได้อย่างทันที และไม่ท าให้ต้องเสียเวลาในการอ่าน
ทวนซ ้า 

2. Observation ทักษะการสังเกต นักวิจัยชั้นน าของโลกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ค้นพบทฤษฎีผ่าน
การสังเกต ทั้งสิ้น เซอร์ ไอแซก นิวตั้น สังเกตุลูกแอปเปิ้ลที่ตกลงมาจากต้น จนเกิดเป็นค าถามการวิจัย ที่เขา
ต้องค้นหาค าตอบ ถามว่า คนอื่นไม่เห็น ลูกแอปเปิ้ลตกลงมาหรือ ทุกคนเห็น แต่ไม่มีใครใส่ใจที่จะสังเกต     

การฝึกทักษะการสังเกตท าได้ ด้วยการตั้งค าถามว่า ท าไม ท าไม ท าไม …… Why and Why and 
Why….ไม่ใช่ถามเพ่ือกวนคนอ่ืน แต่เป็นค าถามที่เราต้องค้นหาค าตอบ ท าไมมันถึงเป็นอย่างนั้น ท าไมมันถึง
เป็นอย่างนี้  

ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตถือเป็นกระบวนการวิจัยที่ต้องใช้ ผู้วิจัยต้องท าการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือที่จะท าวิเคราะห์ว่า ค าพูดที่บอกเล่าให้เราฟังนั้น มีความน่าเชื่อถือมากน้อย
เพียงไร มีอะไรที่เราจ าเป็นต้องท าการสืบสาวล้วงลึกลงไปอีกหรือไม่ มีอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจที่ผู้ถูกวิจัยมีความ
กังวลใจไม่กล้าเปิดเผย เราอาจต้องท าการสังเกต แบบไม่ให้รู้ตัว หรืออาจต้องบอกให้รู้ตัว เพ่ือลดความกังวล 
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สังเกตแล้วก็ต้องบันทึก จะด้วยวีดีโอ ซึ่งต้องขออนุญาตก่อน รวมถึงการจดบันทึกในสิ่งที่เราสังเกตเห็นด้วย 
นอกจากการสังเกต ผู้ถูกวิจัยแล้ว นักวิจัยต้องสังเกตสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 

ส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่เราอาจบอกว่าเราใช้สถิติในการตรวจสอบ และทดสอบ เราต้องสังเกต
ด้วยหรือไม่ เวลาที่เราให้กลุ่มตัวอย่างท าการกรอกแบบสอบถาม ท่านเชื่อได้อย่างไรว่า เขาก าลังตั้งใจตอบ
แบบสอบถามของท่านจริงๆ ไม่ได้ก าลังมองผ่านๆ ตาไป แล้วก็ท าเครื่องหมายลงในแบบสอบถามเลยโดยไม่ได้
อ่านอย่างละเอียด การสังเกตจะท าให้ท่านรู้ว่า ท่านควรท าอย่างไร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด 
แม้งานวิจัยการตลาดที่ท า Focus Group ก็ยังจ าเป็นต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เราเชิญ
มาร่วมวิจัย 

3. Interview ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการสัมภาษณ์เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฟัง และ การถาม 
มากกว่าการพูด การสัมภาษณ์ที่ดี คือ การฟังที่ดี ฟังเพ่ือจับประเด็น และใส่ใจในสิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ก าลังพูด 
ท าอย่างไรให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกไว้วางใจเรา รู้สึกว่าเราให้ความส าคัญต่อสิ่งที่เขาก าลังพูด และถ้ าเราพลาดใน
ประเด็นที่เขาก าลังพูด ด้วยคิดว่า เดี๋ยวค่อยกลับมาถอดเทปฟังเอาทีหลัง จะพบว่า เราจะพลาดแผนที่ลายแทง
ขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลไปเลยทีเดียว เพราะว่า ประเด็นที่ท่านพลาดในการฟังไป เพราะก าลังมัวไปคิดเรื่องอ่ืน
อยู่ มัวไปคิดว่าจะสัมภาษณ์อะไรต่อไป อาจเป็นประเด็นส าคัญที่อาจช่วยให้ท่านพบหนทางที่จะไปสู่การค้นพบ
ที่ยิ่งใหญ่ และลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไปก็ได้ เราต้องเข้าใจว่า การสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการข้อมูลเชิงลึก 
ความในใจ  เพ่ือต้องการมุมมองที่หลากหลาย และเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมา ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม ่

กล่าวโดยสรุป ทักษะส าคัญในการท าวิจัย คือ การทบทวนวรรณกรรม การสังเกต และการสัมภาษณ์  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และสามารถน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทดลอง พิสูจน์ ท าซ ้า จนในที่สุด ผล
การทดลองหรือผลการวิจัยมีค่าออกมา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการท าวิจั ย และสามารถน าไปผลไปใช้
โดยทั่วไป หรือไปต่อยอดได้ในอนาคต  

 
รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

Flipped Classroom เป็นวิธีการสอนที่ใช้มานานหลายปีแล้ว เช่น ในหนังสือ Effective Grading 
ของ Walvoord and Anderson (1998) ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนได้รับเนื้อหาก่อนที่จะ
มี การเรียนในชั้นเรียน วิธีการที่คล้ายกันที่เรียกว่า Inverted classroom เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนกับสื่อ การ
เรียนต่างๆเช่น การเรียนนอกห้อง การอ่านหนังสือ วิดีโอและ PowerPoint ที่มีเสียงก่อนการเข้า ชั้นเรียน 
เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนได้เตรียมความพร้อมโดยการดูสื่อต่างๆ เมื่อเข้าห้องเรียนกิจกรรมใน  เวลาเรียน 
นักเรียนจะอภิปรายกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนที่จะ  ตอบสนองต่อ
วิธีการนี้อย่างดีและสังเกตว่านักเรียนมีแรงจูงใจมากขึ้นกว่าการสอนในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่ง  สอดคล้องกับ 
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Pahea. (2016). ได้กล่าวไว้ว่า“ห้องเรียนกลับด้าน” จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมอง หนึ่งของตัวอย่างจาก
ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู้
ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ “รู้จริง (Mastery Learning)” และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับและคุณค่าแห่งวิชาชีพครูที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้  อีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีที่
น ามาใช้  

สี่ เสาหลักของ F-L-I-P จากเว็บไซด์http://flippedlearning.org ได้อธิบาย การเรียนรู้Flipped 
Classroom มุ่งเน้นไปที่การเรียนของนักเรียนเป็นการเรียนรู้รายบุคคล สี่เสาหลักของ F-L-I-P จะช่วย ให้
อธิบายให้ครูหรือผู้ที่ จะน า Flipped classroomไปใช้นั้นได้ เข้าในถึงการเรียนการสอนแบบ  Flipped 
Classroom ว่ามีหัวใจหลักท่ีแท้จริงอย่างไร (Burapapichitpai, 2016) 

F – Flexible Environment ต้องการความยืดหยุนของสภาพแวดล้อม เช่น รูปแบบของการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการท างานของกลุ่ม การศึกษาอิสระ การวิจัย ผลการด าเนินงานและการ
ประเมินผล นักเรียนจะเลือกสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่าง เวลา และสถานที่ที่ต้องการเรียน นอกจากนี้ครูที่
จะต้องมีความยืดหยุ่นในกับการคาดหวังด้วยระยะเวลาในการ เรียนรู้ของนักเรียน หรือวิธีการประเมิน  

L – Learning Culture การยกระดับจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการสร้าง
ความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในเรียนและประเมินผล ในทางทฤษฎีนักเรียนสามารถเลือกการเรียนรู้ของพวกเขา
โดยการหาเนื้อหาที่อยู่นอกเหนือจะเนื้อหาภายในห้อง หรือเนื้อหาที่ ก าหนดไว้ และครูสามารถเพ่ิมปฏิสัมพันธ์
ในห้องเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและ แนะน าสื่อต่างๆ ให้นักเรียน 

I – Intentional Content ความตั้งใจในศึกษาเนื้อหา รวมถึงการวางแผนด้วยว่าจะใช้สื่อใด ๆ ในการ
สอนเนื้ อหานั้น ครูจะใช้วิธีการสอนแบบในห้องเช่น active learning strategies, peer instruction, 
problem-based learning, or mastery หรือ Socratic methods ขึ้นอยู่กับระดับชั้น และหัวข้อเรื่องที่ครู
ต้องการสอน ครูจะต้องเข้าใจและศึกษาในเรื่องที่ต้องการจะสอนจริงๆ เพ่ือเป็นการวางแผนการเรียนในคาบ
นั้น เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์กับนักเรียนสูงสุด  

P – Professional Educator Flipped Classroom ต้องการทักษะด้านการศึกษามืออาชีพที่จะมี
ความส าคัญกับครูมาก ขึ้นกว่าเดิม ไปเป็นการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและการเพ่ิมเวลาการพบปะระหว่างครู
และนักเรียนมาก ขึ้น มีการสังเกตนักเรียนในช่วงที่ท ากิจกรรม ช่วยให้การประเมินนักเรียนเป็นไปแบบ
รายบุคคลจริงๆ 

ดังนั้นการน าห้องเรียนกลับด้านมาประยุกต์ใช้ต่อทักษะการวิจัย ในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยใน
นโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการสอนแบบเดิม คือ การบรรยายไปสู่
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แนวคิดใหม่ เพ่ือจัดรูปแบบให้ครอบคลุม ทันสมัย รวมทั้งเข้าถึงลักษณะของนักศึกษาและรายวิชาใน
สถานการณ์โควิด-19 ด้วย  

 

วิธีการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อ
ทั ก ษ ะ ก า รท า วิ จั ย ใน ร าย วิ ช าก า รป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ใน น โย บ าย ส าธ า รณ ะ  ค ณ ะรั ฐ ศ าส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กลุ่มเป้าหมาย คือ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชานโยบายสาธารณะ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกนักศึกษาที่จับฉลากแบ่งกลุ่มในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยใน
นโยบายสาธารณะกับผู้วิจัยเท่านั้น มีจ านวน 7 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ (1) ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้ในแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
(2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวม 12 ชั่วโมง (ตารางที่ 1)  

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) รวม 12 ชั่วโมง (ตารางท่ี 1)  

2)  เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้ าน (Flipped 
Classroom) คือ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความพึงพอใจ และสนทนากลุ่ม 

การสร้างและวัดคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท าความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) และความพึงพอใจ จากนั้นน าเครื่องมือดังกล่าวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจแก้ไขความถูกต้อง ความครอบคลุม  ความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้ และให้
ข้อเสนอแนะ  น าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไข และน าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความตรง ความถูกต้องเหมาะสมและข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะต่างๆ จากนั้นมา
ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัย

นัดหมายนักศึกษาฯ วัน เวลาที่สะดวก และท าการสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าวผ่าน Zoom หรือ ช่องทาง
อ่ืนๆ ที่นักศึกษาฯสะดวก ในประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) ที่มีต่อทักษะการท าวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะ ของนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยผู้วิจัยอธิบายส่วนต่างๆ ก่อนจะให้นักศึกษาฯ 
ตอบ ทั้งนี้อธิบายในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วย 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยใช้ Google form และส่งลิงค์ให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามดังกล่าว 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะร่วม และลักษณะเฉพาะ และจัดกลุ่มข้อมูลแต่

ละกลุ่มตามหลักการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และการตีความ (Inter) โดยมีแนวคิดเชิงทฤษฏีการ
วิจัยแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) เพ่ือตีความหมายของปรากฏการณ์ที่ศึกษาจากประสบการณ์
ของนักศึกษาฯ ในสถานการณ์โควิด-19 เป็นการท าความเข้าใจโลกทัศน์และการกระท าและความสัมพันธ์ของ
ทั้งสอง โดยน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนา ประมวลผลร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตารางที่ 1 แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  รวม 12 ชั่วโมง 

สัปดาห์
ที/่3

ชั่วโมง 

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล 

1 บรรยายทบทวนระเบียบ
วิธีวิจัย 

1.แนะน าบทเรียน/แผนการสอน/แนะน าวิธีการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน/ เกณฑ์
การวัดการประเมินผล

2.เปิ ดFacebook กลุ่ มรายวิ ชา 196-344 และ
แนะน า Website ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา และ
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ส่งงานทาง E-mail 

3.บรรยายด้วยPower point

4.มอบหมายให้ไปศึกษาวิดีโอเกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัย เพ่ือมาน าเสนอและพูดคุยครั้งถัดไป

-ก า ร เ ข้ า ชั้ น
เรียนออนไลน์ 

-ความสนใจและ
การมีส่วนร่วม
ในการถามตอบ
อภิปรายในชั้น
เรียน

2 2.1 ทักษะการออกแบบ นศ.แต่ละคน หางานวิจัยมาคนละ 15 เรื่อง -ชิ้นงาน
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สัปดาห์
ที/่3

ชั่วโมง 

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล 

และการวางแผนการวิจัย 

-การ เขี ย น อ้ าง อิ ง /การ
เขียนบรรณานุกรม 

2.2 ทั ก ษ ะ ก า ร ส ร้ า ง
เครื่องมือและการเก็บรวม
รวมข้อมูล 

-การสร้างเครื่องมือและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

-ร่วมกันอภิปรายงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และฝึก
ทักษะการเขียนบรรณานุกรม  ส่งท้ายชั่วโมง  

- ให้นศ. ศึกษาวิดีโอเรื่องการสร้างเครื่องมือ/การ
เก็บรวบรวมข้อมูล-น าเสนอ อภิปรายร่วมกัน  

- ให้นศ.ศึกษาวิดีโอ การเลือกใช้สถิติส าหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ 

-ก า ร เ ข้ า ชั้ น
เรียนออนไลน์  

-ความสนใจและ
การมีส่วนร่วม
ในการถามตอบ 
อภิปรายในชั้น
เรียน 

 3.1 ลงพื้นที่ท าวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

3.3 การสรุป การอภิปราย
ผล การเขียนข้อเสนอแนะ 

1.ให้นศ. เข้าไปเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม 
Microsoft แบบอาทิ  Microsoft Word, 
Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint 
จาก โครงการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ด าเนินงานโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย 
เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MICROSOFTTHAILAND: POWERPOINT01 
POWERPOINT 
เรียนได้ที ่https://bit.ly/30HGi5y  
MICROSOFTTHAILAND: 
MICROSOFTWORD01 MICROSOFT WORD 
เรียนได้ที ่https://bit.ly/3Fpfm9k  
MICROSOFTTHAILAND: 

MICROSOFTEXCEL01 MICROSOFT EXCEL 

เรียนได้ที ่https://bit.ly/3HEU2yO  

2.ให้นศ. เข้าไปทบทวนการใช้โปรแกรม SPSS 
ด้วยสื่อต่างๆ อาทิ Youtube, CMMU library 
เป็นต้น 

-นศ . ราย งาน
การลงพ้ืนที่วิจัย
ท างFacebook 
กลุ่ม  

 

 

 

 

 

-ก า ร เ ข้ า ชั้ น
เรียนออนไลน์ 

 

-ความสนใจและ
การมีส่ วนร่วม
ในการถามตอบ 
อภิปรายในชั้น
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สัปดาห์
ที/่3

ชั่วโมง 

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล 

1.ให้นศ. ไปศึกษาวิดีโอ การสรุปผล การอภิปรายผล 
การเสนอแนะ  

2..นศ. น าเสนอข้อมูลที่เก็บได้จากพ้ืนที ่
3.นศ. วิเคราะห์ผลการวิจัยตามรูปแบบที่ ได้
ออกแบบการวิจัย 

4.นศ. น าเสนอ ข้อสรุปผลการวิจัย , อภิปรายผล, 
ข้อเสนอแนะ  
5.ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยน ซักถาม 

เรียน 

4 4.1 ก า ร เขี ย น ร าย งาน
ผลการวิจัย 
-องค์ ป ระกอบของการ
เขียนรายงานการวิจัย 
-ก า ร น า เส น อ ใน เว ที
วิชาการ  

4.2 การน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

-Infograhpic 

1.นศ. ไปศึกษาวิดีโอการเขียนรายงานผลการวิจัย 
และบทคัดย่อ 
2.นศ. น าเสนอความก้าวหน้างานวิจัย  
3.นศ. ฝึกทักษะการเขียนบทคัดย่อ  
4.ก าหนดให้ นศ. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  
5.นศ. น าเสนองานวิจัย ในรูปแบบ Infographic  
และแลกเปลี่ยน ซักถาม  
6.ท าแบบสอบถาม หลังการเรียน 

-ก า ร เ ข้ า ชั้ น
เรียนออนไลน์  

-ความสนใจและ
การมีส่วนร่วม
ในการถามตอบ 
อภิปรายในชั้น
เรียน 

สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อ
ทั ก ษ ะ ก า รท า วิ จั ย ใน ร าย วิ ช าก า รป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ใน น โย บ าย ส าธ า รณ ะ  ค ณ ะรั ฐ ศ าส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 
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1) ผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะการวิจัยในรายวิชา 

การปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์   
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจต่อรูปแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะการวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการ
วิจัยในนโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์   

ด้าน รายการประเมินความพึงพอใจ Mean SD 
แปล

ความหมาย 
ทักษะการ
วิจัย 

มีทักษะในการเขียนบทน าส าหรับงานวิจัย 
4.42 0.78 มาก 

 ได้รับทักษะในการสืบค้น  ค้นคว้า เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.57 0.53 มากทีสุ่ด 

 สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยได้ถูกต้อง  เลือกสถิติที่
เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆ ได้ 

4.14 0.69 มาก 

 สามารถอ่านค่าสถิติ แปรผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย
ได้  

3.71 0.95 ปานกลาง 

 สามารถอภิปราย และให้ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยได้ 4 0.81 มาก 

การวัดและ
ประเมินผล 

นักศึกษาทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า 
4.71 0.48 มากที่สุด 

 นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน 4.85 0.37 มากที่สุด 

 ผู้สอนแจ้งคะแนนเก็บเมื่อสอนครบจ านวน 12 ชั่วโมง   4.14 0.69 มาก 

 ผู้สอนประเมินผลอย่างยุติธรรม 4.85 0.37 มากที่สุด 

 ผู้สอนแจ้งเรื่องเกณฑ์การร้องเรียน หรือการอุทธรณ์ กรณี
ไม่พอใจต่อผลการวัดและประเมินผล 

4.71 0.48 มากที่สุด 

สื่อ ผู้สอนใช้วิธีการสอนและใช้สื่ออย่างหลากหลาย 4 0 มาก 

ผู้สอนใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย 4.14 0.37 มาก 

ผู้สอนใช้สื่อจากหลายหลายแหล่งที่มา  เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ และครอบคลุมเนื้อหา 

4.28 0.48 มาก 
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ด้าน รายการประเมินความพึงพอใจ Mean SD 
แปล

ความหมาย 

ผู้สอนให้อิสระในการเลือกสื่อมาน าเสนอ แลกเปลี่ยนใน
ห้องเรียนออนไลน์ 

4.42 0.53 มาก 

ผู้สอนมีช่องทางการติดต่อ สื่อสารกับนักศึกษาที่หลากหลาย 
สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง 

4.42 0.53 มากที่สุด 

วิธีการสอน ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด 
อินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆก่อนการเข้าเรียนทุก
ครั้ง 

4.42 0.78 มาก 

ผู้สอนตั้งใจสอน ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวกแก่นักศึกษาในการท ากิจกรรม 

5 0 มากที่สุด 

ผู้สอนให้ความสนใจแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงขณะสอน 5 0 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนการสอน 

4.42 0.53 มาก 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สนุกและ
น่าสนใจ 

4.28 0.48 
มาก 

เนื้อหา ผู้สอนมีการแจ้งแผนการเรียนและเนื้อหาที่จะสอนก่อน
ล่วงหน้า  

5 0 มากที่สุด 

เนื้อหาที่สอนทันสมัยน าไปใช้ได้จริง 4.71 0.48 มากที่สุด 

เนื้อหาที่สอนมีรายละเอียด ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การ
เรียนการสอน 

4.71 0.48 มากที่สุด 

ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาแต่ละบทอย่างชัดเจน สามารถ
อธิบาย และยกตัวอย่างได้ 

4.71 0.48 มากที่สุด 

ผู้สอนแบ่งเนื้อหาในแต่ละบทได้อย่างเหมาะสมกับเวลา
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 

4.42 0.53 มาก 

ผู้สอน 1. ผู้สอนมีการเตรียมการสอน 4.71 0.48 มากที่สุด 

2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 4.71 0.48 มากที่สุด 

3. ผู้สอนส่งเสริมให้นักศึกษาท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และ 4.57 0.53 มากที่สุด 
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ด้าน รายการประเมินความพึงพอใจ Mean SD 
แปล

ความหมาย 

รายบุคคล  
 4. ผู้สอนส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และร่วมกันอภิปราย 
4.57 0.53 มากที่สุด 

5. ผู้สอนให้โอกาสนักศึกษาซักถามปัญหาและยอมรับ
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

4.85 0.37 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คือ ด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา และด้าน
การวัดและการประเมินผล  ส่วนมีความพึงพอใจระดับมาก คือ ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อและด้านทักษะการ
วิจัย ตามล าดับ 

2) ผลการสัมภาษณ์  
นักศึกษาทุกคนมีความเห็นตรงกัน คือ นักศึกษาประทับใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ

ห้องเรียนกลับด้าน สิ่งที่ได้จากการเรียนในรูปแบบนี้ คือ  (1) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้
นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน ท าให้เวลาเรียนสามารถปรับตัวท าความเข้าใจกับเนื้อหาได้เร็ว 
(2) มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการเตรียมตัวเรียน อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้นแม้ว่ า
บางครั้งเราอาจไม่ได้ฟังเนื้อหาทั้งหมดในช่วงการเรียนออนไลน์ อาจเนื่องด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่
ไม่เอ้ืออ านวย หรือแม้กระทั่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี แต่เมื่อได้อ่านเนื้อหาก่อนเรียนแล้วก็ช่วยให้นักศึกษา
เข้าใจเนื้อหาการเรียนการสอนมากขึ้น (3) อาจารย์สอนเนื้อหาแต่ละบทให้เข้าใจอย่างละเอียด และนักศึกษา
ได้ให้ลงมือเขียนงานวิจัยของตนเอง เมื่อได้ลงมือเขียนงานวิจัยเองและได้ส่งให้อาจารย์ตรวจความถูกต้อง 
อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นและการแนะน าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยของเรา ท าให้เรามีความเข้าใจใน
งานวิจัยมากขึ้น แม้จะมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่ก็ถือว่านักศึกษาสามารถที่จะแก้ไขและพัฒนางานของตัวเองให้ดี
ขึ้น โดยรับฟังค าแนะน าต่างๆ จากอาจารย์ (4) อาจารย์มีความใส่ใจดูแลทั่วถึงและเป็นกันเองกับนักศึกษาถือ
ว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  
 ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)  สรุปได้
ดังนี้  คือ  (1) การแบ่งเวลาของนักศึกษาในการเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนเรียน เวลาในการเรียน ในคาบ และ
การท าการบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างจ ากัด ซึ่งนักศึกษามีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อ
คะแนนผลการเรียน (2) ปัจจัยภายนอกที่นักศึกษาไม่สามารถควบคุมได้ ถือว่าเป็นข้อจ ากัดของการเรียนรู้ใน
รูปแบบนี้ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต สภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ  ส่วนเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ นักศึกษาทุกคนมีความเห็นตรงกัน คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในตอนนี้ แต่มีนักศึกษาบางคนรู้สึกว่ากิจกรรมการเรียนรู้มีน้อยควรจะมีกิจกรรม
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียนมากกว่านี้ 
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 3) ผลการสนทนากลุ่ม 
 สรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน เพราะก่อนเรี ยน
อาจารย์จะโพสต์ไฟล์เนื้อหาที่ใช้ในเรียนในคาบให้นักศึกษาได้อ่านก่อนเข้าเรียน ส่งผลให้เวลาเรียนนักศึกษามี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้เร็ว รวมถึงอาจารย์สอนอธิบายเข้าใจง่าย แต่นักศึกษายังคงชอบการเรียนในชั้น
เรียนด้วย เหตุผลคือเรียนในชั้นเรียนรู้สึกว่าตัวเองมีความตั้งใจเรียนมากกว่าเรียนออนไลน์ 
 โดยให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า มีความเห็นตรงกัน คือ สื่อการสอนมีความเหมาะสม มีความหลากหลาย เช่น 
ไฟล์เอกสาร วิดีโอ และพาวเวอร์พ้อยท์ เนื้อหามีความละเอียด ทันสมัย ท าให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการอ่าน
เนื้อหาก่อนเข้าเรียน ช่วยเสริมความเข้าใจได้มากขึ้นหลังจากได้ฟังการอธิบายเพ่ิมเติมจากอาจารย์ รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับนักศึกษา ท าให้ได้เตรียมตัวอ่านเนื้อหา
ก่อนเข้าเรียน และจดค าถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ เพ่ือถามอาจารย์ในคาบเรียน ในส่วนนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจให้
นักศึกษาได้มากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะการท าวิจัยในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์
อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ด้าน โดยเรียงดังนี้ คือ ด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและการ
ประเมินผล ส่วนนักศึกษามีความมีความพึงพอใจระดับมาก คือ ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อและด้านทักษะการ
วิจัย ตามล าดับ 

1) ด้านผู้สอน นักศึกษาพึงพอใจมาก โดยกล่าวว่าผู้สอนส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ร่วมกันอภิปรายและเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามปัญหาและยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา สอดคล้อง
กับงานของ Bonk, et al.(2005) ที่กล่าวถึงการเรียนแบบผสมผสานว่าเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
ช่วยเพ่ิมความสะดวกและยืดหยุ่นในการท างาน สามารถท าได้ตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถสอบถาม หรือ ขอ
ความช่วยเหลือจากครูผู้สอนผ่านระบบเครือข่าย สื่อออนไลน์ได้แบบทันที  ลดเวลาเรียนในชั้นเรียนให้น้อยลง 
ต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน  

2) ด้านเนื้อหา นักศึกษาพึงพอใจมาก โดยกล่าวว่า มีการแบ่งเนื้อหาแต่ละบทเหมาะสมกับเวลา และสื่อ
เทคโนโลยีต่ างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  สอดคล้องกับงานของ  Sirinuphong and 
Sirinuphong (2020) ที่กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน ในส่วน
ของการแบ่งเนื้อหา และสื่อที่ใช้ในการสอนว่า นักศึกษาได้มีการทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนจริงหรือได้เรียนรู้
เบื้องต้นผ่านสื่อวิดีโอ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนแนะน า และเมื่อเข้าสู่ชั้นเรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติการเรียนรู้จากการลงพื้นที่ศึกษาส ารวจตัวอย่างที่จะน ามาใช้ศึกษา ทราบขั้นตอน
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การเก็บตัวอย่างจริง ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นส่วนช่วยส่งเสริมผลักดันให้นักศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการมากขึ้น 
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาซึ่งไม่ได้มาจากการท่องจ า แต่เป็นการเรียนรู้ที่ฝังลึกเข้าไปอยู่ในตัวนักศึกษา  

3) ด้านการวัดและประเมินผล นักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยสามารถมีส่วนร่วมในการ 
ก าหนดเกณฑ์วัดและประเมินผล อีกทั้งสามารถร้องเรียนหรืออุทธรณ์ได้รู้สึกได้รับความเป็นธรรม โดยนักศึกษา
เสนอให้คะแนนจากชิ้นงานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว อีกทั้งเสนอให้ดูพัฒนาการ พฤติกรรม และการเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Phodapon (2019)  ที่กล่าวเกี่ยวกับการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ใช้
การวัดประเมินตามสภาพจริง จากการเข้าเรียนและท างานในแต่ละสัปดาห์ ทั้งจากการงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
รวมทั้งการจัดงานสัมมนาวิชาการในการน าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้ศึกษามาทั้งภาคการเรียน ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเน้นนักศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท าให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะการท างาน มีความรู้คู่คุณธรรม ท างานกับคนอ่ืนได้  การวัดประเมินผลจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนจากการทดสอบความรู้เพียงอย่างเดียว และสอดคล้องกับ Sareeruk (2008); Sakornjit (2004) ที่
กล่าวว่า การประเมินผล ต้องประเมินตามสภาพความเป็นจริง วิธีหลัก คือ การสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน 
และดูพัฒนาการ พฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ด้วย  

4) ด้านวิธีการสอน นักศึกษาพึงพอใจมากการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน  มีกิจกรรมที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สนุกและน่าสนใจ และฝึกปฏิบัติการท าวิจัยจริง อีกทั้งมีการน าเสนอในชั้น
เรียนออนไลน์ ท าให้ได้มีการแลกเปลี่ยน ซักถาม และอภิปรายร่วมกัน สอดคล้องกับงานของงานของ 
Phodapon (2019) ที่กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มีทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติตามรายละเอียดรายวิชาที่ก าหนดไว้ มีการถ่ายทอดสาระการเรียนรู้ในภาคทฤษฏี แล้วให้ปฏิบัติใน
ทุกชั่วโมง โดยเนื้อหาสาระเน้นขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียนที่ปฏิบัติจริงทุกสัปดาห์ต่อเนื่องทั้งการเรียนรู้แบบ
งานกลุ่มในระยะแรกและงานเดี่ยว เพ่ือพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง ทั้งกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เขียนอภิปราย วิพากษ์ แล้วน าเสนอในการจัดงานสัมมนาวิชาการเป็นการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

5) ด้านสื่อ นักศึกษามีความพึงพอใจ โดยกล่าวว่า มีสื่อการสอนที่ทันสมัย และมาจากหลากหลาย
แหล่ง ท าให้เกิดความเข้าใจ และมีอิสระในการเลือกสื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  สอดคล้องกับงานของ 
Sawat-uea et al. (2014) ที่ว่าบทเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาประกอบด้วย
ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียงและมัลติมีเดียอ่ืนๆ ซึ่งน่าสนใจ เร้าความสนใจได้ดี นักเรียนกล้าแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น สามารถสืบค้นข้อมูลได้กว้างขวางข้ึน  
 6) ด้านทักษะการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด โดยนักศึกษาเข้าใจในกระบวนการวิธีวิจัย  
สามารถอธิบาย ตอบข้อซักถามได้ถูกต้องและน าไปปรับใช้ ในการท าวิจัยของตนเองได  นอกจานี้นักศึกษาให้
ข้อมูลเสริมว่าการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านนั้น สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีเวลาทบทวนจากสื่อที่ผู้สอน
โพสต์ไว้ในเฟสบุ๊คกลุ่ม อีกทั้งสามารถสอบถามกับผู้สอนได้โดยตรงในชั้นเรียนออนไลน์ด้วย ท าให้เกิดความ
เข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Suepsom and Mheeplud (2017) ที่กล่าวว่า ผู้เรียน
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สามารถรังสรรค์ชิ้นงานผ่านวิธีการเรียนรู้แบบโครงการ รวมทั้งสามารถพูดคุยหรือสอบถามครูผู้สอนได้เมื่อมี
ปัญหาในการเรียน  

ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน คือ พ้ืน
ฐานความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของนักศึกษาที่มีแต่งต่างกัน ท าให้ไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในเวลาที่ก าหนด  อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ท าให้นักศึกษาบางรายไม่สบาย 
และเป็นผู้มีภาวะเสี่ยง ต้องกักตัว และพักฟ้ืนร่างกาย ท าให้ไม่สามารถศึกษา ค้นคว้าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

อีกทั้งวิธีการที่ให้ในแต่ละสัปดาห์  ตลอดทั้ง 4 สัปดาห์  บางวิธีการนักศึกษาบางราย ไม่ถนัดใน
การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยวิธีการนั้นๆ ท าให้ผลการปฏิบัติตามโจทย์ที่ได้รับ ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  ซึ่ง
นักศึกษาก็ให้ข้อเสนอแนะมาว่า ควรให้ศึกษาจากช่องทาง หรือ วิธีการที่ตนเองถนัด  จะท าให้ได้ชิ้นงานที่ดีกว่า 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 1.1 สามารถน ากิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ ได้ 
 1.2 ศึกษาเปรียบเทียบกับรายวิชาอ่ืน กรณีท่ีต้องสอนเชิงปฏิบัติการและสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้านระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบอ่ืนๆ  เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่หลากหลาย และเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทแต่ละสถานการณ์ 
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Abstract 
We will introduce our research on the effect of classroom racial composition and 

sexual (straight, LGBT, etc.) identities in business schools across Taiwan, Thailand and India. 
We will show how exposure to Asian classmates correlates with a lower dropout risk for black 
students, while exposure to White students usually leads to a higher dropout for multi-ethic 
and aborigine students. Recent theoretical trends on gender, race and sexuality have benefited 
LGBT communities and racial minorities - from “Me Too” to “Black Lives Matter” and the 
“Woke” movement. We examine in this study how such trends in higher education change in-
class dynamics. Based on this analysis, we will present five innovative scenarios for the future 
of higher education in key categories (research, teaching, and organisation). Grounded in the 
pedagogical literature from a variety of disciplines, we will clarify what we mean by “creativity” 
or “entrepreneurship”, as such skills determine success. Students and teachers from India, 
Thailand and Taiwan will provide their insight and help us design what we like to call the 
“University of Tomorrow” - a University that changes the profile of business programmes, 
increases interdisciplinarity and enhances employability. We therefore hope that our paper 
will benefit policymakers as well as researchers in the field of education. 
 
Keywords: multi-racial classroom; sexual identity; creativity; entrepreneurship; business 
school. 
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Introduction 
Recent theoretical trends on gender, race and sexuality have benefited LGBT 

communities and racial minorities - from “Me Too” to “Black Lives Matter” and the “Woke” 
movement. We examine in this study how such trends in higher education change in-class 
dynamics, using a qualitative methodology. The literature review explores theories about race, 
sexuality, woke and creativity in the context of higher education. Participants from India, 
Taiwan and Thailand were interviewed and their responses inspired key directions that we 
offer as recommendations. 

Objectives 
We will assess in this study the impact of recent racial and sexual identity movements 

in business education. In other words, how do egalitarian forms of activism affect MBA, HRM , 
etc. classes? In what ways should such ideas be encouraged or repressed? 

Literature Review 
2.1. Race 

Race is a controversial area of inquiry, and racial studies in the classroom raise 
methodological and ethical debates we had to face without “losing face” in Asian fieldworks. 
How to measure, for example, racial composition in a multiracial society? What to do when 
there are large numbers of students representing multiple races? Kurlaender and Yun (2007) 
cleverly use two specifications of school racial composition to illustrate the strengths, 
weaknesses, and challenges of each approach. Their data shows that race is a highly contested 
territory in urban schools, especially when researchers work with people of a racial group 
different from their own. 

What Hallinan and Smith (1985) did was revolutionary at the time. They contrasted 
two views of interracial sociability. The first suggests that minorities make more cross-race 
friendship choices than students in the majority. The second argues that the racial minority, 
threatened by the majority, isolates itself from the dominant race. Their study shows that 
belonging to a racial minority diminishes interracial friendliness. An earlier study in six schools 
confirms that blacks showed a stronger tendency than whites to segregate racially in the 
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selection of friends. Segregation by whites decreased over the year while black segregation 
remained constant, while blacks were found to be friendlier toward both races than whites 
(Hallinan 1982). Further, it was found that math teachers in classrooms with a minority racial 
composition spend more time on instructions than tasks than teachers in classrooms with a 
white majority. This suggests that students in classrooms with minority racial compositions 
have different learning opportunities compared to those of their peers (Minor, 2015). 

A recent study of 526 children from 35 public elementary classrooms (Rucinski, Sutton, 

Carlton, Downer, & Brown, 2021) revealed that classroom diversity was positively related to 
teachers’ reports of child social competence and teacher-child closeness. This suggests that 
racial diversity in elementary schools enhances feelings of safety and belonging. And indeed 
schools that are more balanced in the distribution of black and white students promote 
positive peer relationships, as Barth et al. (2013) found out in a study of 872 fifth-grade 
students (48% male, 48% Black) in classrooms that ranged from nearly all black to nearly all 
white students. However, opportunities to be liked and be perceived as a leader are greater 
in schools where the child belongs to the racial majority. 

For educational experts like Packard (2011), black students are much more likely than 
their white counterparts to find connections between course material and daily life. The racial 
and socio-economic compositions of classrooms represent potentially important and 
independent components of school quality. Most measures of classroom composition are 
reliable predictors of classroom performance, even with the inclusion of a measure of 
instructional quality. The findings have important policy implications for countries that seek 
to expand access to high-quality education. 
 
2.2. Sexuality 

How is the word “gay” perceived in schools? Postic and Prough (2014) have duly noted 
that the use of the word as a synonym for dumb or stupid has become prevalent in American 
culture in recent years. Many individuals do not consider the word to be a slur and are not 
offended by its use. They discovered that those students who report having more gay friends 
are more likely to take offense at the use of the word gay as a slur. Contrary to expectations, 
frequent attenders to religious services are also more likely to express offense at the use of 
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gay as a slur. This study indicated that a majority of college students do not perceive the word 
to be a slur. Page (2017) conducted an enlightening survey that describes what happens when 
language arts teachers integrate literature with lesbian, gay, bisexual, or transgender (LGBT) 
themes into their curricula. Although younger teachers had higher comfort levels with LGBT 
texts, they displayed lower resource awareness levels. In addition, implementation of LGBT 
curriculum materials were correlated with teacher location and with strength of religious 
belief, with rural teachers and strongly religious teachers displaying lower implementation 
levels. 

For Flores (2014), many teachers are interested in having a more inclusive education 
that includes LGBT themes and gay-themed children's literature; unfortunately, research has 
found that many teachers do not implement these themes for fear of criticism from parents 
and administrators, lack of professional training, and their own negative attitudes. The most 
common topic that surfaces during teacher discussions are concerns over parental objections. 
Furrow’s (2012) research on 37 LGBT students and 11 LGBT teachers in college writing 
classrooms stressed concerns about their overall campus experiences, safety, and identity. 
LGBT people are not happy about course content and structure, faculty connections and 
issues specific to writing. They offered suggestions for faculty: educate yourself about the 
issues LGBT students face; set a positive climate; establish rapport; demonstrate acceptance; 
confront conflict; come out as LGBT or ally; consider course content in terms of bias and 
inclusion; and address writing concerns specific to LGBT students. Is it too much asking? 

Cárdenas’s (2012) approach allows us to understand why such LGBT feelings emerge 
with regard to education. Based on a revolutionary FPDA (Feminist Post-Structuralist Discourse 
Analysis) methodology and through the analysis of six short range narratives, the author 
documented the way LGBT students draw on different discourses to adapt, negotiate, resist, 
and reproduce heteronormativity. Participants constantly shifted positions and performed 
their gender assuming simultaneously powerful and powerless stances in the EFL classroom. 
Cárdenas could in this way categorize the emancipatory discourse as a way to resist, the 
discourse of vulnerability as a way to cope with marginalization, and the homophobic 
discourse as a way to position LGBT people as abnormal. His paper allows us to understand 
how LGBT students mitigate their oral skills and constrain their participation in class to avoid 
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accidental disclosure of their sexual identity. In the same vein, Shieble (2012) explores what 
happens to a children's literature course when LGBT subjects are introduced. Classroom 
teachers who lead discussions about race, gender, class, sexuality and inequality are 
encouraged to create and maintain a safe environment for dialogue. Applying the tools of 
critical discourse analysis, she demonstrates how normative constructions of sexuality are 
often left unexamined in classroom discussions of sexuality. Even more interestingly, LGBT 
students develop successful rhetorical strategies for dealing with the conflicts that education 
imposes on them. This is why Peters and Swanson (2004) explored how LGBT students deal 
with conflicts online by: (a) challenging one another, (b) interrogating course plans and 
materials, and (c) collaborating responses to homophobic discourse. LGBT students more 
readily construct rhetorical strategies, because they feel free to represent their sexualities 
without the complications or inhibitions that in-person conversation imposes. However, these 
strategies are not as productive if students don’t also get the opportunity to discuss and 
critique their online activity face-to-face. 

2.3. Woke 
All the above mean that black textualities can reimagine a classroom designed to 

cultivate critically conscious students. As Cherry-McDaniel (2017) argues, a critically conscious 
classroom engages students in self-determination, citizenship formation, and strategic activism. 
Indeed, the political context of schooling requires that teachers acknowledge the ways 
experiences are shaped by intersections of racism, classism, sexism, heterosexism, and other 
discriminatory factors. This is especially true during times of unrest around race and gender, 
in the aftermath of the #metoo, #blacklives matter# and the “woke” and “cancel culture” 
trends.  

Thus Edmondson, Edmondson and Perry (2019) view the “Black Lives Matter” 
movement as a way to improve student capacity to examine arguments; enhance their ability 
to self-reflect; improve their ability to engage in civil discourse; take a position on a social 
justice issue based on research and recursive communications; and make connections to 
learners and social activists who share their perspectives. Developing the critical voice is 
beneficial, irrespective of the cause or whether the learner will actively engage with “Black 
Lives Matter” or other social justice efforts. We must take into account student positions and 
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experiences, and match them with learners with similar perspectives. Learners and instructors 
from various backgrounds can expand their understanding of how others perceive differences 
in our society, and communicate more effectively about inequalities in social, economic, and 
political power. A “woke” instructor contributes not only to the learners’ overall success in 
learning to communicate effectively, but also to their cultural development.  

For example, Ashlee, Zamora and Karikari (2017) have followed female students of 
colour (Asian American, Latina, and African American) who resist intersectional racism and 
sexism in higher education. “Woke” cultivates for them a community of “sista” scholars, 
integral to their wokeness and persistence in an oppressive educational system. Johnson 
(2017) goes through a series of racial stories to illustrate the familial knowledge, racial 
hauntings, and educational experiences that forged the beginning and the continuing of his 
racial identity as a black male. He uses racial storytelling as a pedagogical tool to assist him in 
a deep excavation of his past, present, and future selves and to illuminate the literacies that 
his black male body brings to the classroom. He shows how educators can employ racial 
storytelling as a pedagogical and methodological practice, and how language and literacy 
scholars of colour use radical imagination to face their racial ghosts in language and literacy 
education. Relatedly, Babulski (2020) reminds us that the role education plays in society has 
been contested in the United States. Historically this contention has produced a delicate 
balance between promoting the social justice concerns of educating citizens and the 
disciplinary concerns of intellectual development. In the past several decades the rise of 
neoliberalism in American politics has shifted the balance away from equity, diversity, and 
inclusivity. Babulski reports on the lived experiences of teacher candidates with the 
phenomena of being and becoming “woke” within an educational programme that reflects 
neoliberal values but maintains a stated commitment to social justice. 

Such movements result from pervasive and persistent injustice experienced by 
minorities. To engage students in pedagogy that connects with their lived experiences and 
that equips them to critically examine inequities, Caldera (2018) advocates that teachers refute 
colour-blind pedagogy in favour of woke pedagogy. Woke pedagogy, like critical multicultural 
education, is defined by teaching practices that integrate critiques of justice-related issues with 
academic content in a learning environment that encourages introspection, interrogation, and 
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insurgence. Woke pedagogy outlines a wide range of knowledge and dispositions that equip 
teachers to promote critical thinking about complex issues. Grounded in black feminist 
ideology and LGBT culture, woke pedagogy distinguishes itself from critical multicultural 
education in three major ways: 1) both teachers and students view their lived experiences as 
sources of knowledge and tools for knowledge creation, 2) teachers and students analyse 
injustice from an intersectional perspective, and 3) teachers exhibit activist care.  

It is with these pearls of wisdom in mind that we turn to the issue of creativity, and 
what normally follows when students graduate from business schools: entrepreneurship. 
Whiting (1988) confirmed that a closer tie between these two human phenomena, creativity 
and entrepreneurship, exist. He saw entrepreneurship as a special case of creativity operating 
within its own environment. 
 
2.4. Creativity and entrepreneurship 

One of the most influential texts about creativity and entrepreneurship is Belitski and 
Desai’s (2016) analysis of the “black box of creativity”. They have decoded for us the 
mechanisms through which creativity influences economic development. Like the knowledge 
spillover theory of entrepreneurship, creativity spillovers occur and can be slowed by a 
creativity filter. Using data on 187 cities in 15 European countries for the period 1999–2009, 
they provide evidence on the existence and dynamics of such a filter. We do not have the 
space to go through filter theory in detail here, but it was determinant in our development of 
a 21st-century approach to critical multicultural education. As Ward (2004) tells us, cognitive 
approaches to creativity relate to an important task of entrepreneurs: generating novel and 
useful ideas for business ventures. The role of knowledge is paradoxical is that it may either 
enhance or inhibit creativity. 

After many years teaching in various business schools, we have long recognised that 
talent and knowledge are fundamental. Yet the question remains: what types of talent are 
needed in a growing twenty-first-century economy? Human capital, creativity and innovation, 
or entrepreneurship? We would like to define the latter broadly, following Faggian, Partridge 
and Malecki (2017), to include any type of risk taking. The literature does not clearly point to 
one factor as being the most essential. Education is considerably more conducive to 
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employment growth than the share of creative occupations. Likewise, the share of small and 
medium businesses is also very conducive to local growth. We suggest with them that 
enhancing small business development and increasing educational attainment are the two 
strategies that are most likely to succeed. 

As a result, Anjum, Farrukh, Heidler, and Tautiva (2021) have recently studied the 
impact of perceived creativity disposition on entrepreneurial attitude and intentions, based 
on the theory of planned behaviour. A sample of 330 students was selected from eight 
universities in Pakistan. It was found that perceived creativity disposition and attitude toward 
entrepreneurship has a positive influence on entrepreneurial intention. Besides, the 
perception of university support moderates the relationship between perceived creativity 
disposition and entrepreneurial intention. We should then ensure that students with an 
innovative entrepreneurial environment and well-built perception of university support are 
supported through different channels. Of even more relevance to us is Yar Hamidi, Wennberg 
and Berglund (2008)’s paper, which uses social cognitive theory to investigate entrepreneurial 
intent among participants in graduate entrepreneurship programmes. The authors ask whether 
students' creative potential is related to their intention to engage in entrepreneurship. They 
discover that high scores on a creativity test and prior entrepreneurial experiences are 
positively associated with entrepreneurial intentions, whereas perception of risks has a 
negative influence. In practice, this means that exercises in creativity can be used to raise the 
entrepreneurial intentions of students in entrepreneurship classes in business schools. 

 

Research Methodology 
A qualitative methodology is adopted in our study. Our aim is not to prove theories or 

hypotheses. Instead, following an inductive approach, meanings are generated from the 
collected data in order to identify patterns and relationships. The epistemological position of 
this study is interpretivist. It is assumed that access to reality (given or socially constructed) is 
only through social constructions such as language, consciousness, shared meanings, and 
instruments. The ways individuals interpret their social worlds will be explored. The aim is to 
have a better and deeper understanding about what employees think and do, what kind of 
problems they are confronted with, and how they deal with those problems. In qualitative 
interviewing, there is greater interest in the individual interviewee’s point of view. Interviews 
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can also provide other clues like facial expressions and gestures, which help the researcher 
obtain more details from participants.  

To examine how the trends we have described above affect in-class dynamics in higher 
education, we have interviewed students and teachers from India, Thailand and Taiwan in our 
respective institutions (convenience sampling). Focus groups are not an easy method of 
collecting data, since issues of validity and the relationship between focus group data and 
other data require careful consideration. A focus group is a group interview or discussion with 
a small group of individuals, usually numbering between six and ten people, who meet 
together to express their views about a particular topic defined by the researcher. A facilitator, 
or moderator, leads the group and guides the discussion between the participants. In general, 
a focus group lasts one and a half to two hours and an audio recording is made of it. 
Sometimes a video is made as well. The audio recording can be transcribed for the purpose 
of analysis. This description of a focus group implies that both participants and facilitator will 
be physically co-present for the discussion. 

Prior to the start of the focus group, we provided each participant with a consent form. 
All participants consented. We then collected the forms and proceeded with the protocol. 
The consent form noted that individual responses would not be reported and that 
participants’ input would be aggregated into larger thematic statements. 

 

Results  
 For reasons of confidentiality, we did not ask students or teachers anything related to 
their own sexual preferences. However, in our conversations with them, they were clearly 
animated and even passionate about how gender and race dynamics shape the atmosphere 
and teaching methods in the classroom. As Owen puts it, 

I have strong emotional attachment toward the LGBT case, I have siblings and friends 
who are gay. And I think our department is good, it gives us a voice, so that in the end 
students feel confient about expressing their sexual or racial choices of partners. 
 

When asked about race, Owen was just as relaxed: 
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Our department treats black exchange students really well. I wish all universities were 
like ours. I don’t feel there’s any discrimination. I always think from the perspective that I 
‘hold’ the school. Of course I’m not the real one making decisions here, but in my heart, I 
treat it as ‘mine’. Actually, I don’t need to provide my suggestion for everything, but me and 
the school are closely related. 
 

Suzie’s opinion is in the same direction: 

I have a good relationship with classmates. And the openness the school gives us... if 
you have some ideas, the administrators will give you a room for discussion. So basically I’m 
not afraid of speaking up. I observed if the school is open for suggestions, then actions soon 
follow. 
 

She also comments about the atmosphere in the classroom: 

My teachers are open-minded. In this school, everyone is straightforward and not 
afraid to speak. The atmosphere here is strongly related to the organisational environment. 
attitude. One of my teachers told us: “if you have anything want to say, be transparent. We 
don’t have hierarchy here.” That’s why I dare to challenge educators. 

 

Tony believes that racial and sexual issues are freely talked about, and there is no 
discrimination in his daily interaction, but he’s more reserved about free speech in general: 

When I challenge teachers, it’s always been...not a very good relationship. They don’t 
give positive feedback to me. I avoid conflict. It’s part of the Ru Jia [Confucius] thinking. I 
knew if I do something against teachers, they will lose face, I know well about that, that’s 
why I’m very aware of that. 
 

A problem that Bryan returns to, while Suzie nods in agreement: 
 

Basically, I discuss everything I want to say with my classmates and teachers. But 
sometimes it’s… I feel I can offend them. So I control what I say. I need to think about the 
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opinions of others. At least, to confirm if there’s any problem with my ideas. If my colleague 
said this is not worth mentioned, then I won’t speak up. The opinions of the majority are 
more objective, so if I’m the only one who think about this, I probably would choose to 
withhold it. 
 

Tony finds it appropriate to complete Bryan’s analysis with this view: 

I don’t obey to Chinese culture, I really hate to maintain the harmony and keep 
silent. So in this case, I don’t care how other people judge me. 
 

Asked about LGBT sexualities, Suzie tells us: 

I think LGBT movements affect my thoughts but didn’t affect my behaviour [she 
laughes]. Sometimes my behaviours are beyond my thoughts. If LGBT students want to feel 
more included in the programmes, I don’t think it’s wrong is wrong, but maybe I’ll choose 
another way or method to express that it’s questionable. 
 

Bryan jumps in: 

I agree with Suzie. I don’t like their cogitations and their ways. We share different 
values, okay? And then what? People don’t have to be everyone the same. So I don’t think 
there is so called match between us. But I think my challenge is more related to myself, I 
want to grow, and it’s not related to the whole department. 
 

The teacher who was present in the focus group added, by way of conclusion: 

I really agree with them, I want to make teacher better around here. But we cannot 
focus only on people’s colours or sexual choices. We just need to let them know that we 
tolerate all kinds of races and behaviour, but we shouldn’t take such differences into account 
when we listen to their presentations or read their writing. So, well, I said I agree with them, 
but maybe not everything. 

Another teacher chimed in: 
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We must be open to all these differences but we don’t have to change the rules 
because of them. You are different, maybe, but that doesn’t make you necessarily a victim. 
Stand up to your rights, maybe, but you don’t have to remind us every day that you are 
proud to be who you are. I agree with Tony, Suzie and the rest of you guys. I have one 
keyword to remind you of: “Peace”. If more people cared about peace we wouldn’t have 
to spend so much time arguing and, worse, hating each other or go to war. So let’s focus on 
what’s important and forget about minor differences. Yes we’re different, but that doesn’t 
mean we can’t cooperate or even appreciate each other. 
 

Most students nodded and the discussion went on (the integrality of which cannot 
be transcribed here, for reasons of space). 
 

Conclusion 
We now have enough material to provide our insight and design the bases of what we 

like to call the “University of Tomorrow” - a University that changes the profile of business 
programmes, increases interdisciplinarity and enhances employability. There is clearly no 
single solution to the problem of education and inclusivity. It seems to us that four alternatives 
are available. The first is to simply shrug our shoulders, accepting that the world is imperfect 
and that, for better or worse, we should continue doing what we have been doing. It is not a 
perfect tent, but at least it is a tent. A second option is to walk out of the tent, which is 
perhaps the most honest course of action if we cannot stand the status quo and if it is unlikely 
to change. A third option is to stay in the tent but to change our pursuits and priorities, such 
as ignoring the pressure to produce academic publications and instead to engage much more 
directly with practice. A final option is to stay in the tent, but to put our effort into changing 
the systems that are perceived to ensnare race and sexuality in education. Not all of these 
options are mutually exclusive, and their merits will depend on our individual situation and 
prospects. 
 

Race, gender, and sexuality are rich topics for any classroom. No longer are these 
concepts explored only in social science, for they now extend to curricula in the humanities, 
business, and even engineering. The issues that arise around these topics speak to how we 
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identify ourselves, and how we interact with each other. Those who teach such challenging 
themes often produce exciting, and ultimately transformative results. They deal with 
questions such as “what impact do categories of difference have on our lives? How does the 
social construction of difference lead to inequalities? What role do norms play in perpetuating 
inequalities?” And the like. 
 

Recommendations  
Let us inform students from the outset that we can do something about inequalities. 

It is critical to our young people understanding the problems. Many were already exposed to 
race-related protests and controversies surrounding gender identity and sexual orientation on 
television and social media, but do not expect the subject matter to appear in their textbooks. 
Some conservative students feel like their political beliefs are not welcomed on campuses. 
Meanwhile, teachers are watching as attempts to foster inclusivity in their classrooms go 
punished. Culturally responsive teaching uses students’ characteristics and perspectives as 
tools for better instruction. It involves contextualising issues within race and gender, thereby 
empowering them to critique and analyse societal inequities. 

 Any attempt to change education will necessarily be long and tiring. In such a context, 
we suggest that cancel culture and the woke spirit should be made durable. LGBT tastes must 
be respected and developed, just as that of racial minorities. We are overlooking something 
of significance if we talk about education without bringing in racial and sexual issues. We hope 
that politicians will hear our call, and expect further research in this direction. 
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Abstract 
 More recently, there is a global body activism movement towards empowering 
youths to have a positive body image, such as #RealSizeBeauty, #BeautyAtEverySize, 
#LoseHateNotWeight.  The movement encourages youths to accept themselves as unique 
individuals who are attractive as themselves in their own style. 

 However in reality, this movement seems to exist at the philosophical level, and is 
still not widely accepted in practice.  Asian women continue to feel insecure about their 
bodies, and many seek cosmetic surgery as a solution.  The constant feeling one is never 
slim enough, and various facial features can still be improved, all lead to a level of 
insecurity.  In turn, the diminished self-confidence from having a negative self-image could 
hold back women from excelling in other aspects of life.  

 This research examines the extent to which positive body image exists among the 
digital age generation, given the impact of global social media on promoting the acceptance 
of diversity.  To understand empowerment through diversity, this research interviewed 
experts and activists of positive body movement and gender equality, and collected data 
from youths of the digital age about what they want in life, by means of vision boards. After 
listening to a lecture on diversity, students were asked to draw a personal vision board to 
describe what they desire to be and have in the future.  In other words, to see if learning 
about diversity would have any effect on their idea of factors that determines self-worth 
and success. 

 Interestingly, findings from this study suggest that today’s youths desire wealth as a 
source of happiness and success, far and above the desire to have a certain physical  
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appearance.  This is supports the empowering influence of the positive body image 
movement on the confidence of today’s youths. 

 

Keywords: diversity; empowerment; self-confidence; happiness and success; body activism 

 

Introduction 

 The concept of beauty has been evolving. In the past modern society, fashion 
magazines, runways and beauty pageants promoted slimness as the ideal beauty to strive 
for. More recently, there is a global body activism movement towards empowering youths 
to have a positive body image, such as #RealSizeBeauty, #BeautyAtEverySize, 
#LoseHateNotWeight. The movement encourages youths to accept themselves as unique 
individuals who are attractive as themselves in their own style, cultivating a positive body 
image, and freeing young women in particular, to appreciate themselves and develop their 
self-worth in other areas beyond their physical appearance. 
 However in reality, this movement sometimes seems to exist at the philosophical 
level, and is still not widely accepted in practice. Asian women continue to feel insecure 
about their bodies, and many seek cosmetic surgery as a solution. The constant feeling one 
is never slim enough, and various facial features can still be improved, all lead to a level of 
insecurity. In turn, the diminished self-confidence from having a negative self-image could 
hold back women from excelling in other aspects of life. 
 

Objectives 

 This research looks at the aspirations of young Asians to find out what success and 
happiness in life means to them today. What aspects of life matter most to the good life 
that young people of the digital age? 
 
Literature Review  

 How social media may cultivate unattainable beauty standards 
  The role that social media and the Internet of Things play in affecting beauty 
trends, body image and self-esteem concerns cannot be overstated. Social media affect 
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individuals negatively, in pushing them to engage in life threatening beauty trends that may 
lead to depression, anxiety and the fear of social rejection (Henriques & Patnaik, 2020).  
 Thus in one study Chua and Chang (2016) secondary school girls ’self-presentation 
on social media where they posted “selfies” and collected feedback (“likes” or “followers”, 
as well as comments) reveal a gap between their self-beliefs and perceived peer standards 
of beauty. Feelings of low self-esteem underpinned their efforts in editing their self-
presentation to get peer recognition. Peers played multiple roles that included imaginary 
judges, vicarious learning sources, and comparison targets. Wolf (2019) agrees in her thesis 
that social media normalizes harmful ideas and creates unrealistic expectations on the 
female body. These platforms idealize beauty standards, a surveillance culture, self-
measuring, and the creation of a fake self. They tend to cause harmful effects on a woman’s 
body, mental health, and relationships with other females. 
 Social media turned out to progress into setting beauty standards, and has started to 
impact people’s self-esteem, as well as their tendencies to anxiety because of body image 
dissatisfaction. The brain treats information about oneself as a reward, and everyone is 
sensitive to social image. We consider this information as an assessment of our social rank 
and reputation. 
  
 How social media may also resist beauty standards 
  Certain words such as “fat” is now considered offensive, and new terms such 
as “body shaming” is seen as a form of abuse and discrimination. Blogs over the world have 
become a popular space for fat women and their allies to further develop discursive 
strategies to contest the gendered anti-fat rants perpetuated by the media, governments 
and the fields of public health. Currently, popular discourses targeting fat women tend to 
range from larger bodies implicating a “moral deficit” to a “risky behaviour”. These 
messages in positioning the thin body as the ideal body emphasize personal responsibility 
and sometimes foster punishing regimens of strict diets, thereby perpetuating an image of 
responsible citizenship. Bloggers import elements from LBGTQ movements to extend 
dominant discursive strategies and address the economic marginalization of fat women. 
They use online spaces to move beyond the binary of fat as a lifestyle choice, and body 
size as biologically or genetically determined (Afful & Ricciardelli ,2015). 
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Positive body image, beauty at all sizes, real beauty are terms that are increasingly in the 
mainstream, with more research in this area (Tylka & Wood-Barcalow 2015; Tylka 2018). By 
“positive body image” we refer to women’s ability to conceptualise beauty - to perceive a 
diversity of looks and body shapes and sizes as inherently beautiful. Tylka and Iannantuono 
(2016) even developed an astounding Broad Conceptualization of Beauty Scale (BCBS), 
which measures female self-perceptions of beauty. Over the years, we have used the BCBS 
to understand how pretty women think they are, and how beautiful (or graceful, or 
charming) they see others. 
 In addition, the relationship between beauty, femininity and feminism is now well 
documented in the literature. Beauty has become a vital component of femininity: working 
towards achieving beauty standards in terms of skin type and complexion, body shape and 
appearance, are part of what makes women who they are. A second wave of feminism, has 
criticised normative beauty practices dictated by the beauty industry as oppressive upon 
women. As Lazar (2011) brilliantly analyses, the beauty industry has been targeted for 
upholding narrow definitions of beauty, for reinforcing the burden of “lookism” upon 
women, and for promoting unhealthy body image obsessions. Think of what happens on 
Instagram, for example, where young nymphets promote their physical attributes as if they 
competed for the rank of “goddess”. We have seen so many goddesses before they show 
up on filtered photographs circulating on social media! As Shania Twain once said, “that 
don’t impress me much”. Yet other feminists (let’s categorise them into a “third wave") 
have reclaimed beauty practices as enjoyable, self-chosen and skilled feminine pursuits. 
Thus the Body Positivity Movement is an online feminist movement which contests 
dominant bodily norms and beauty ideals. It uses social network sites such as Instagram, 
Twitter and Youtube as platforms for online activism (Hage, 2018). 
 
 Implications for the beauty industry 
  Thanks to this wider acceptance of diversity, advertisements can now be said 
to have an ethical obligation and social responsibility to feature models with different ethnic 
appearances, and different sizes and body shapes. From the marketing perspective, this is 
more practical since the average customers feel more comfortable with product and 
services when they see PR materials that feature a model with whom they can personally 
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relate to. A classic example is the Dove Campaign for Real Beauty (CFRB), which many years 
ago promoted social change in female beauty. CFRB and its brand extensions reveal a 
message that encompasses appearance and behaviour. It positions Dove as a brilliant 
corporation that encourages the global spread of postfeminist citizenship via becoming a 
“real beauty” who self-brands her identity in the name of empowerment (Murray, 2013). 
 Social media has also helped to promote this movement, as people of all physical 
shapes, sizes, appearances and heritage can now go online, taking photos and creating clips 
of themselves, and posting them through various online hosts (e.g. Facebook, Youtube, 
Tiktok, Instagram etc.), and can become popular globally by being themselves (Rodgers et 
al., 2021; Karsay et al., 2021). In other words, the Internet of Things and social media 
influences positive body image and appreciation of diversity not just physically, but also 
mentally and intellectually (Jarman et al., 2022). The role of fashion and beauty 
photography shared in the digital world contribute to a critique of traditional politics of 
representation of the body and, therefore, to sociocultural change toward diversity. We 
could even argue, with Pompa (2021), that the rise of social media put aesthetic standards 
into crisis. Fashion magazines and websites have felt the need, in recent years, to increase 
the representation of minorities and “unconventional” beauties. 

 

Research Methodology 

 To understand empowerment through diversity, this research interviewed experts 
and activists of positive body movement and gender equality, and collected data from 
youths of the digital age about priorities in life from Asian youths by asking them to draw a 
vision board of the life that they desire for themselves in the future. The goal is to find out 
the extent to which shape diversity is accepted by youths, namely what values and goals 
shape success and happiness in life? Is having certain desired physical features a 
requirement and part of the desired life? Are there aspects of life that matters far more, and 
separately from, being slim and having certain desired physical features. 
 A total of four experts with extensive experience in the beauty business were 
interviewed in Bangkok (Thailand) and Kaohsiung (Taiwan). In addition, one of the authors 
designed a creative in-class assignment that would deliver crucial clues as to perceptions of 
beauty, grace, charm and a panoply of expressions of femininity. Humbly labelled “KMITL 
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Global Citizenship 21st Century” and and available on the Zoom platform, students had to 
draw their own vision board. 
 

Results  

 Interviews with experts 
  In Bangkok, two anonymous experts working in a plastic surgery clinic (Dr. 
Cindy) and for a famous brand of cosmetics in a department store (Purn) elaborated on 
beauty secrets and customer desires, down to some of the most safely guarded and hidden 
truths. Purn, a lovely career woman with “feminist sympathies”, has always been interested 
in beauty since she was a child. She loves make-up and pampering herself with all the 
creams she could find in the bathroom. She grew up in the countryside, with a dad who 
took walks in the forest as often a he could, and she developed a strong connection with 
nature. She specialised in “face yoga” and calls herself a “face yoga therapist” after training 
for ten years in Hatha Yoga, Yin Yoga, Face Gym, Face yoga, Face Ayurvedic Massage and the 
like. She told the researcher that caring about our emotions is extremely important for the 
skin: she is quite a sensitive person, and if she neglects her emotions they end up showing 
on her face, with a dull skin, wrinkles, and a sad face. “Get it right. Emotion control is key to 
preserving your natural beauty”, she insisted. Asked about what youngsters value in beauty 
and how she guides them, she was adamant that they believe in perfect standards and 
genetic luck, often missing the point: 
  “The beauty of the skin and hair lies in their good health. You do not have to be 
born a beauty. You can acquire it, because beauty internal good health and external 
beauty are closely related. A beautiful woman has a vitality that comes from sheer good 
health. Unless she is healthy from the inside, she cannot reflect true beauty. For a flawless 
skin, shiny hair and a slim figure, good health must be on top of the list. A healthy woman 
is also better equipped to deal with the stresses and strains of day to day life. A nutritious 
diet, daily exercise, adequate sleep, relaxation, freedom from stress and appropriate 
external care form the foundation of beauty.” 
 
 Dr. Cindy, from the plastic surgery clinic located not far from Purn’s place, echoed: 
  “The marketing of cosmetics is a big business, and there is a ton of misinformation 
out there. Companies have misled consumers into believing certain things about personal 

184 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

care products by spending millions of dollars on advertising in the hopes of making their 
products seem especially appealing in the eyes of young consumers. To that end, ads can 
use exaggerating claims and superlative subjective terms such as dermatologist-approved, 
clinically-tested, patented technology, and age-defying to name a few. But cosmetic surgery 
untangles the way that these things work together. Plastic surgeons benefit from movies, 
social networks and the marketing that promote a sort of thin ideal of beauty. More and 
more people across the world are overweight and a demand for a more slender figure is 
something they’re helping create right off the bat.” 
 So what are young people really after and what makes them cross the line between 
simple, daily make-up and more radical body modifications such as nose job, a boob job or 
silicone lips? Dr. Cindy’s answer could surprise many of our readers: 
 “Look, my friends and even the [Thai] media ask me this question all the time and 
there’s an easy answer. But please don’t get me wrong. I’ll try and clear and candid to 
you. Everyone is born with natural beauty. But, due to life circumstances such as 
childbearing, ageing or losing a significant amount of weight that leaves you with sagging 
and drooping skin, some people feel that their natural beauty has faded. Hello, here we 
are, this is where plastic surgery fits in. With the ability to accentuate their best features 
and turn them up a notch, good plastic surgery can help people look better than ever 
before, while still keeping all the unique aspects of themselves that make them beautiful.” 
 As the researcher nodded in agreement, another query came up: what about young 
people? Are students already losing confidence about their appearance, even without 
wrinkles or white hair? 
  “I know what you mean. But hey, we’re responding to increasing demand, as in, 
like, the market is growing. What are we for, if we can’t even satisfy customers? The 
customer is king, right? That’s what you guys teach in business. More and more of this 
young generation are turning to cosmetic surgery to fit the mould of what’s considered 
beautiful - big butts, big lips, big tits, superb hair, long eyelashes, you name it. I make them 
beautiful and they’re usually very grateful. We need to adapt to beauty standards.” 
 Purn, in the department story, had a similar opinion: 
  “I’m here to give them confidence. And it works, follow me every day, listen to my 
conversations and you’ll understand. Let’s be honest with this — most beauty diets that 
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maintain a “natural” look are anything but. Most people spend a lot of time, energy, and 
money (hair colour treatments, youth-boosting facials, injectable cosmetics, even plastic 
surgery) with the goal of looking like we haven’t done anything at all. And the more 
popular the idea of looking “naturally beautiful” becomes, the harder and more secretly 
we all work to attain it here in [company X].” 
 Indeed, as experts remind us, the ambition to look natural can be associated with 
artificial beauty practices. As Purn continues: 
  “See that cream over there? No, behind, that small tube on the shelf. Yes, grab it, 
I’ll tell you what it does. (…) See? What we do here is to create a discourse that will make 
people happy and willing to buy the stuff. Because it works, right? Yes, you can apply it. 
See how your skin looks now? See the difference? What this product does, among others, is 
construct an appearance of naturalness. Like you made little to no effort in appearing this 
way. Now if treatments like balayage and Botox will boost your confidence in a meaningful 
way, then, I say… just book those appointments, lady! Think about it. If the only way to 
appreciate your face and body was to refrain from all beauty practices, we’d be in big 
trouble. I believe it’s just not fair to ask women to live in a culture where they are 
evaluated according to beauty ideals but then ask them to opt out if they don’t like it." 
 At the clinic, Dr. Cindy confirms that many women are angry about “the games” they 
need to play when it comes to beauty ideals; but they have learned to hold that anger 
while still playing. However, the TikTok trend of peeling back unrealistic filters (“no filters”) 
or being transparent about our changes or “cheats" can help us all have more realistic 
beauty expectations. 
 In Kaohsiung (Taiwan), a beauty consultant (Rain) and a beauty therapist (Sophie) 
were interviewed. Many conclusions they reached were comparable to that of our Thai 
informants. Rain provides online guidance on her blog and on Instagram, where you can also 
book physical appointments with her. When one of the authors met her, she had a stunning 
hairstyle with blue reflections and a particularly subtle make-up shades of marine blue and 
emerald green that made her look like a mermaid who had barely come ashore from the 
ocean: 
  “This is who I am. Wanna change me? Try if you dare! [Laughs]… Seriously, beauty 
is my job. A job, okay? Something I do for a living, and I’m pretty good at it. You know what 
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I want? I want more women to get to a place where they are making choices around 
beauty practices with honesty and awareness”. 
 All smiles, she’s willing to answer our questions with utmost sincerity. What are 
students after?, one of us enquires matter-of-factly in reaction to her debonair attitude. 
  “Students need lips that appear full, but not too full. Some of them seek plump, 
hydrated pouts, but they also want to avoid “duck lip”… So it’s kind of a balance they’re 
trying to reach. The eternal question of harmony, isn’t it? The golden ration, the perfect 
proportions, the yin and yang of looks, yes? So that means cheeks and jawlines, smooth, 
line-free skin that doesn’t appear frozen, and a radiant complexion that appears packed 
with hydration. They don’t want to have a tired appearance, the kind of stuff under-eye 
bags or dark circles give you, or sunken cheeks, wrinkles and all that jazz. Many of the 
students who consult me need a more contoured body, like bigger butts or hips and flatter 
stomachs. But… and it’s a big but… The young generation want to look natural [she fakes a 
yawn] and maintain their authenticity. This usually means that most won’t go for a surgical 
or overdone result”. 
 Sophie’s experience is consistent. Her office is located near the airport, where one of 
us booked an appointment. It’s a trendy place with paintings of celebrities on the wall and 
designer furniture scattered around the two-floored areas, complete with a retro pinball, 
bamboo-made coffee tables covered with fashion magazines and a cocktail bar. One of us 
was fortunate enough to enjoy the facilities, tea-time and snacks for over two hours 
(Sophie’s iPhone displayed 5:18pm when it was time to part, not without a last round of 
drinks). “Young people are looking for the optimal combination of procedures… That’s when 
they come looking for us”, she says. What kind of combination? 
  “Mmh, it depends on their goals. Botox temporarily softens frown lines, crow’s feet, 
and forehead lines. Filler is also commonly used to create fuller lips. A popular trend is 
getting subtle lip enhancements. We tell them that a treatment plan using Botox and fillers 
can deliver rejuvenating, fresh-faced results. Laser treatments enhance the texture of the 
skin. Did you know? A laser treatment creates hundreds of thousands of microscopic 
treatment zones in the skin’s upper layers. That’s what replaces damaged skin with 
healthy-looking tissue. Now if the surface level of the skin is brightened, if its texture is 
improved, makeup will apply better and the skin will glow.” 
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 The researcher takes this opportunity to probe into surgical issues: 
 “Some common procedures are rhinoplasty, facelift, and breast augmentation. On 
average we tell them it can range from 150000NTD to 450000NTD (US$5,000 to US$15,000). 
They also have to be aware that it often takes two to four weeks for the recovery, and 
three to six months to see the final result.” 
 
 Here we come to understand that when the beauty industry promotes natural 
beauty, it’s often a toxic twist on an already harmful set of standards. Young generations 
need to focus on the way they are taking care of themselves. Indeed, their life experiences 
show up physically. Lack of sleep, nutrition, dehydration, and stress often cause the very 
phenomenons they are trying to hide. It would be such a pity if they got expensive and 
time-consuming treatments to cover up looking tired when all they need is some rest. 
 
Vision board 
 Last March, one of us designed an assignment on inclusivity and diversity, so that 
student perceptions could be compared and contrasted with our empirical findings on the 
Thai and Taiwanese professional fields. The Facebook page read: 
 •You are a unique individual! Consider yourself in the future…. 
 •How would you like to be in the future? 
 •What are the things that make you happy? 
 •What defines your success? 
 •What matters to you in life? 
 ==> DRAW A VISION BOARD 
 Put all these things above in a vision board of your unique self! 
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Figure 1 shows a few (anonymised) examples of the work submitted online 
 
 Both a cursory glance at, and a deeper analysis of, vision boards suggested an 
important conclusion, in line with what experts told us. It became clear that for these 
students, “natural beauty” isn’t a “me on my best day” appearance; it’s a specific look: 
large lips, prominent cheekbones, a slim-but-strong nose, gorgeous hair. And to our despair, 
we understood that such a look is not inclusive enough of the natural beauty of non-
Eurocentric identities. While such aesthetic choices are classified as natural, Asia is frowning 
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upon certain looks that fail to conform to Eurocentric standards. And while there has been 
some progress in eliminating discrimination within schools and the workplace, it is important 
that the beauty industry begin to reject Eurocentric standards for the face. Only then will we 
maintain positive outcomes when it comes to self-care and supporting a positive self-image. 
 If we continue to encourage individuals to accept their natural beauty, society can 
become more tolerant of different cultures and will no longer place unrealistic expectations 
for one to conform to beauty ideals. 
 

Conclusion 

 In this ground-breaking investigation of young beauty standards that draws on beauty 
influencers and student opinions, we have drawn conclusions for a sound, confident and 
life-changing teaching of body aesthetics. It is now time for us to offer clear 
recommendations for the classroom. We suggest that students should take time to consider, 
when they head to their beautician, dermatologist or surgeon, the real goal of their 
appointment. They should ponder what they love about themselves, and ask themselves 
whether their decision to undergo treatment is coming from a place of self-love. If it has 
more to do with self-doubt, we urge them to remember that no one looks like an Instagram 
filter, and that our imperfections”are what make us unique and beautiful. If they persevere 
in their desire for fuller lips, smoother skin, or more ample curves, so be it, but… They ought 
not to forget that the original model is worthy of the same self-respect.  
 Methodologically speaking, this conclusion implies that self-improvement, self-help 
and positive psychology activities are highly recommended in the classroom. The “vision 
board” illustrates the ability of such activities to encourage self reflection, introspection, and 
a healthy form of narcissism. Other activities should be implemented in a similar spirit of Do-
it-Yourself (DIY), such as designing posters that illustrate the student’s growth mindset and 
goal setting, asking them to model their own thoughts on a diagram, sketching meaningful 
aspects of their life on campus or at home, scripting and editing a “reflection vlog” 
(youngsters love shooting selfies and video-clips), writing a an interactive diary with 
multimedia content on social networks such as Instagram and TikTok, and so forth. We 
sincerely hope that the outcomes of our research will benefit scholarly research on 
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education and, most importantly, our young minds with an appetite for self-discovery that 
shouldn’t turn to self-destructive behaviour. 
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บทคัดย่อ 
 ในสภาวะการณ์ที่ทั่วโลกเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนและการ

จัดการเรียนการสอนโดยต้องมีการพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้

มาตรฐานและระบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและถาวร ถือเป็นความเสี่ยงต่อสถาบันการศึกษาทั่ว

โลก ที่ต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการปรับตัวในระยะยาว เพ่ือให้สถาบันมีความยั่งยืนและอยู่รอด รวมถึง

ต้องป้องกันไม่ให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดนี้ด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเอง มี

หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 9 หลักสูตร และหลักสูตรหรือรายวิชาในระดับปริญญาตรีและ

วิชาชีพ อีก 3 หลักสูตร นับมีผลกระทบอย่างมากต่อจ านวนนักศึกษาและวิธีจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนเป็นชาวต่างประเทศที่ประสบปัญหาอุปสรรคหลักในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 

การศึกษานี้จึงได้ท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการบริหารความเสี่ยงในด้านการศึกษาของคณะฯ ซึ่งมี

การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์โรคระบาดในแต่ละระลอก ทั้งนี้จ าแนกเป็นแผนการป้องกันการ

ติดเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร และแผนการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การรับนักศึกษา 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและให้สามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยวัดผลจากจ านวนนักศึกษา

และบุคลากรด้านการศึกษาที่มีการติดเชื้อ ผลการตรวจคัดกรองตามแผนปฏิบัติการ จ านวนนักศึกษารับใหม่
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และส าเร็จการศึกษา การประเมินความเครียดนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา 2 ปีตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ

โรคติดต่อร้ายแรง คณะฯ มีนักศึกษาและบุคลากรที่มีการติดเชื้อจ านวนทั้งสิ้น 5 คน (นักศึกษา 5 คน บุคลากร

ด้านการศึกษา 0 คน) โดยทุกคนติดเชื้อจากครอบครัวหรือจากกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดจากการเรียนการสอน และ

ไม่มีกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนร่วมกัน จ านวนนักศึกษารับใหม่ในปีการศึกษา 2563 และ 2564 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 10  มีระบบการตรวจคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรที่มาเข้าร่วมการเรียน

การสอน/กิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันโดยมีระบบแจ้งเตือนกรณีมีผู้มีความเสี่ยงที่ต้องการมาเข้า

ร่วมกิจกรรม โดยระบบนี้ได้น าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นในคณะฯ ด้วย 

ค าส าคัญ: การบริหารความเสี่ยง; COVID-19; ระบบคัดกรอง  

Abstract  
 In the face of the COVID-19 pandemic affecting the behaviors, including teaching, and 

learning behavior which involved in inevitable modern technology. This leads to permanent 

disruption of the old-fashion teaching and learning techniques and put worldwide academic 

institutes at risk. It is essential to possess a risk management plan for long-term adjustment 

for the sustainability and survival of the institute on the other hands protecting the students 

and our workforce from the diseases. Faculty of Tropical Medicine holds 9 international 

postgraduate programmes and travelling during COVID19 pandemic becomes the obstacle. 

This study is to evaluate the efficiency of the risk management plans of the Faculty in response 

to this situation. The plans not only to prevent from the infection, but also to set up a new 

pedagogical system and maintain the number of students, both Thai and international ones. 

There were 5 students got COVID19 infections and zero of academic and support staff. All of 

them got infections from family or other activities but not from classroom or academic 

activities. The number of new recruitment students in the academic year 2020 and 2021 has 

increased steadily by more than 10 percent. We developed the effective and up-to-date 

screening measure with alert system to detect a high-risk person accessing to the classrooms 

or activities. The system is also rolled out to be used and benefit to other units in the Faculty 

too.  
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บทน า 
 ตั้งแต่ปลายปี 2562 เมื่อเริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลกระทบ 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านด้วยกัน ได้แก่  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอน เป็นต้น ผลกระทบในด้านการเรียนการสอนนั้น ท าให้สถาบันการเรียนการสอนต้อง
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น เช่น จ ากัดการเข้าเรียน การสลับวันเรียน 
หรือเปลี ่ยนรูปแบบการสอนเป็นการสอนแบบออนไลน์ สถานการณ์นี ้มีความรุนแรงและยืดเยื ้อและส่ง
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและความมั่งคงขององค์กร คณะเวชศาสตร์เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล  มีแผน
บริหารความเสี่ยงซึ่งได้บรรจุเรื ่องสถานการณ์โรคระบาดในแผนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และเมื่อเกิด
สถานการณ์ขึ้น จึงพบว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี ยังไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้โดยเฉพาะเมื่อ
สถานการณ์มีความต่อเนื่องยาวนาน และส่งผลเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมและไม่ย้อนกลับ จึงได้มีการปรับปรุง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคระบาดมาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ครอบคลุมและเข้ากับสถานการณ์ที่มี
ความอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ได้น าไปใช้กับกระบวนการท างาน บุคลากร นักศึกษาและผู้มา
ใช้บริการอ่ืน ๆ โดยในบทความนี้ จะมุ่งเน้นกับแผนบริหารจัดความความเสี่ยง และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ใน
พันธกิจการศึกษา ซึ่งมีส านักงานบริหารการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการน าไปปฏิบัติ และมีการติดตามผล
การด าเนินงานและการประเมินร่วมกันกับส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานทรัพยากรบุคคล งานควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อเป็นป้องกันความเสียหาย หรือลดความรุนแรงที่จะเกิดความ
เสียหายต่อชีวิต สุขภาพและการท างานของบุคลากร ก็จะเสียหายน้อยกว่าหรือไม่เสียหายเลย และเพื่อสร้าง
ความเชื ่อมั ่นให้ก ับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและราบรื่น 

  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา และผลการด าเนินงาน ในการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคระบาดของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนที่มีการปรับเปลี่ยน
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง ใน 3 ช่วง ตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2565 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
 การระบาดของเชื้อไวรสโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจาย ไปทั่วโลกนั้น 
ปัจจุบันมีผู ้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 396,558,014 ราย และเสียชีวิตจ านวน 5,745,032 ราย จาก

195 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

รายงานวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีภูมิภาคที่มีผู ้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับ คือ ยุโรป อเมริกา และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับประเทศไทยนั้น พบผู้ติดเชื้อสะสม จ านวน 2,531,862 ราย และเสียชีวิตจ านวน 
22,344 ราย (World Health Organization [WHO], 2022) ซึ่งพบว่า จังหวัดที่มีผู ้ติดเชื้อสูงสุด 3 จังหวัด
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และภูเก็ต ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายมิติและ
เป็นผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่ระดับบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค ประเทศ และลุกลามไป
ทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาคุกคามด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจและชีวิตแล้ว ยั งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ของเด็ก นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ การท างาน เศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่ ทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงรวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ เนื่องจากวิถีการด ารงชีวิต การเรียนรู้ การท างาน
ในอดีตไม่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติได้ในยามที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด และเนื่องจากสถานการณ์มีความ
ยาวนาน จึงต้องเกิดกระบวนการใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตอบรับกับสถานการณ์อย่างก้าว
กระโดด เพื่อให้วิถีการด ารงชีวิตมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้ หรือที่ได้ยินกันบ่อย ๆในปัจจุบันว่า วิถีใหม่  
หรอื New Normal (Royal Society, 2020) นั้นคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต และ
กระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคม และวิถีใหม่นั้นเกิดขึ้นหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
การปรับตัวเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นกับองค์กรสถาบันต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน ในภาวะปกติทุกองค์กรจะมีแผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการปิดช่องโหว่และคาดการณ์สถานการณ์เลวร้าย
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กร ให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผน
ยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้านั้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Wilson and Tingle (1999) ได้อธิบายวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงว่า สามารถ
ลดการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พ่ึงประสงค์ ป้องกันความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน โดยมีองค์ประกอบ 4 
ประการ 1) ค้นหา 2) วิเคราะห์ 3) จัดการ 4) ประเมินผล ซึ ่งองค์ประกอบนี ้ จะส่งผลต่อการจัดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบท างานภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี 

โควิด-19 (WHO, 2021) คือ โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด เป็นไวรัสและ
โรคอุบัติใหม่ที่ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคม 2562 โรคโค
วิด-19 (Wae, 2020) มีการแพร่เชื้อระหว่างคนในลักษณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่โดยผ่านการติดเชื้อจากละออง
เสมหะ การไอ จามจากคนหนึ่งแพร่สู่คนอ่ืน ระยะเวลาระหว่างการสัมผัสเชื้อและเริ่มมีอาการ โดยทั่วไปอยู่ที่ 5 
วัน โดยเฉลี่ย 2-14 วัน โดยอาการที่พบบ่อยได้แก่ ไข้ ไอ หายใจล าบาก จมูกไม่ได้กลิ่น อาจมีภาวะแทรกซ้อน
จากปอดอักเสบ และมีกลุ่มอาการหายใจล าบากเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome) โดย
ในระยะแรกที่เริ่มมีการระบาด ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับอนุญาต หรือยาต้านไวรัสจ าเพาะ การรักษาในระยะแรกท่ี
เป็นการระบาดในระลอกที่ 1 และ 2 จึงเป็นความพยายามมุ่งเป้าไปที่การจัดการรักษาตามอาการและการ
รักษาแบบประคับประคอง มาตรการที่ส าคัญในการควบคุมโรคอยู่ที่การปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการรักษา
ระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกไปข้างนอก ล้างมือบ่อย ๆ องค์กรและสถานที่ต่าง ๆ ต้อง

196 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

ปิดท าการตามประกาศมาตรการสูงสุดในการควบคุมโรคระบาด ซึ่งส่งผลให้คณะฯ ต้องปรับระบบการท างาน
อย่างกะทันหัน เพ่ือให้พันธกิจหลักโดยเฉพาะด้านการศึกษา และการให้บริการสุขภาพยังคงด าเนินต่อไปได้โดย
ไม่ชะงักงัน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากการระบาดในระลอกที่ 3 
และ 4 ซึ่งในขณะนั้น มาตรการที่ส าคัญในการควบคุมโรค ยังคงมาตรการเดิม และมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้าง
ภูมิต้านทานของประชากรด้วยการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากหลักฐานต่าง ๆ ให้การ
สนับสนุนว่าน่าจะเป็นหนทางที่น ามาสู่การควบคุมจ านวนผู้ติดเชื้อ และลดความรุนแรงของการติดเชื้อและการ
สูญเสียชีวิตได้ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตของประชากรกลับมาสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
ที่สุด คณะฯ ก็มีการปรับแผนและการบริหารจัดการเพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้มารับบริการผู้ป่วยของ
โรงพยาบาล ได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคเช่นกัน 

ช่วงหลังมีข่าวคราวทั้งจากองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยจะปรับลด
ระดับความรุนแรงการระบาดของไวรัสโควิด-19 จากการระบาดใหญ่ (ทั่วโลก) หรือ Pandemic ที่เป็นระดับ
สูงสุดของการระบาด มาเป็นระดับต ่าสุดของการระบาด ที่เรียกว่าการระบาดประจ าถิ่นหรือ Endemic (ระดับ 
1 ของการระบาด) ซึ่งการระบาดประจ าถิ่นนี้ Mahanonda (2022) หมายถึงการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าในพ้ืนที่ ที่มีอัตราป่วยคงที่และสามารถคาดการณ์และควบคุมได้ ขอบเขตของพ้ืนที่การเกิดโรคอาจเป็น
เมืองหรือภูมิภาค เช่นโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ส าหรับการระบาดของโรคไวรัสทางเดินหายใจเช่น
ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดธรรมดานั้นในประเทศไทยมักเกิดเป็นฤดูกาลในช่วงฤดูฝนหรือฤดูฝนต่อหนาว และมี
การระบาดตามฤดูกาลอย่างสม ่าเสมอและคาดการณ์ได้ แต่ในประเทศเขตร้อนเช่นประเทศไทยอาจจะมีการ
ระบาดเพ่ิมอีกเล็กน้อยหลังจากที่เด็กนักเรียนเปิดเรียนและแพร่กระจายต่อในผู้ใหญ่ โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศว่า (Visanuyothin, 2022) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จะปรับโควิด-19 เป็นโรคประจ าถิ่น และจะ
มีมาตรการขึ้นมา 4 ด้านรองรับ คือ ด้านสาธารณสุข ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมายและสังคม และด้านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ 

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ที่คณะฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงได้เป็น 3 ระยะ งานบทวิเคราะห์นี้ มุ ่งที่จะศึกษาผลลัพธ์การ
ด าเนินงานของพันธกิจด้านการศึกษา ที่ตอบสนองต่อแผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจในระยะต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแนวทางตัวอย่างที่จะได้น ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในอนาคตต่อ ๆ ไป 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กลวิธีที่เป็นเหตุเป็นผลที่น ามาใช้ในการบ่งชี้ 
วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน/ฝ่ายงาน หรือ
กระบวนการด าเนินงานขององค์กร  เพื่อช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและ
เพิ่มโอกาสแก่องค์กรมากที่สุด การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร  กระบวนการ  และวัฒนธรรม
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องค์กร โดยทั้งหมดต้องผสมผสาน และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพราะเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
ไปสู่ การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเป็นที่
พอใจของผู้มีผลประโยชน์ร่วม ควรสอดคล้องกับแผนการด า เนินงานต่าง ๆ ขององค์กร และพิจารณาความ
เสี่ยงทั้งหมดโดย ครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของ
ผู้มีผลประโยชน์ร่วม (Nupanan, n.d.) 
 ความเสี่ยง  (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หรือ
เสียหาย ได้แก่ การบาดเจ็บ ความเสียหาย เหตุร้าย การเกิดอันตราย สูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียชื่อเสียง ภาพ
ลบขององค์การ และบุคลากร เกิดความไม่แน่นอน การไม่พิทักษ์สิทธิหรือศักดิ์ศรีหรือเกิดความสูญเสียจนต้อง
มีการชดใช้ค่าเสียหาย 

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) มี 6 หลักด้วยกันประกอบด้วย 
1. การสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

การที่เขาจะท าอะไรไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งขั้นตอนแรกในการสร้างความรู้สึกมีส่วน
ร่วม คือ จะต้องมีการออกเป็นหนังสือ เป็นนโยบายว่าเราจะท าการบริหารความเสี่ยงเพื่ออะไร ใครรับผิดชอบ 
มีข้อดีข้อเสียอย่างไรในการท าหรือวัตถุประสงค์ในการท าของเราว่าเราท าเพื่ออะไร หลักๆ ก็คือการมีการร่าง
นโยบาย (Policy statement) ออกมาก่อน ซึ่งก็คือระดับผู้บริหารที่เป็นคนวางนโยบายว่า เราคิดจะบริหาร
ความเสี่ยงและมีเรื่องส าคัญอะไรบ้างที่ต้องก าหนดไว้ในนโยบาย 

2. การค้นหาความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง ต้องอาศัยการศึกษาร่วมกัน เพราะคนที่อยู่ในองค์กรเอง
เป็นคนที่รู้มากที่สุดว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างในองค์กร ต้องมีการศึกษาร่วมกันช่วยกันมองในแต่ละเรื่อง ในแต่
ละประเด็น ผู้บริหารทุก ๆ ฝ่ายต้องมีตัวแทนเข้ามาดู เข้ามาประชุมร่วมกันว่ามันมีด้านไหนบ้างที่ต้องมา
พิจารณา และต้องระบุออกไปว่าเป็นความเสี่ยงขององค์กรระบุให้ได้ว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้างในองค์กร ระบุมา
เป็นรายการว่าอันไหนมีล าดับความส าคัญมากที่สุด แล้วอันที่เราจะเลือกจัดการบริหารความเสี่ยงกับมัน 

3. การประเมินมูลค่าความเสี่ยง บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะมองข้ามไป แต่หารู้ไม่ว่านั้นคือความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นและท าให้ต้องสูญเสียมูลค่า เช่น กรณีพนักงานขับรถยนต์ไปรับอาจารย์ผู้สอน ณ จุดนัดหมายไม่ตรง
เวลา ท าให้อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าห้องเรียนสาย ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็คือนิสิตนักศึกษา ได้รับการสอนที่ไม่
เต็มเวลา หากค านวณเป็นจ านวนเงินก็จะเห็นมูลค่าของการสูญเสียมาก  

4. เลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง เมื่อเราสามารถรู้ได้ว่าความสูญเสียและความเสี่ยงมีอะไรบ้าง เรา
จะมาเลือกวิธีการที่คุ้มที่สุดและที่ส าคัญ คือ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสภาวะแวดล้อมขององค์กรของเรา
และสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมด้วย  

5. การประเมินผลการก ากับดูแล (Performance monitoring) เมื่อได้ Implement ไปแล้ว มีปัญหา
อะไรเกิดขึ้น ต้องมีการปรับ (Fine tune) ปรับแก้ ที่เราเลือกใช้หรือไม่ เราอาจจะเลือกวิธีการนี้ไปแล้วปรากฏ
ว่าพอลองใช้ไปแล้วไม่สอดคล้องกับสังคมเรา กับวัฒนธรรมองค์กรเรา เช่นนั้นก็ใช้ไม่ได้ จึงต้องมาปรับแก้ต่าง ๆ 
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เหล่านี้เป็นต้น ในขั้นตอนของการประเมินต้องใช้หลักทางสถิติ โดยอ้างอิงหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ ดูว่า
ความสูญเสียมีการแจกแจงอย่างไร ถ้าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ข้ึนกับกรณีที่ก าลังพิจารณา มันจะมีการแจกแจงที่เรา
สามารถจะดูได้ว่ามีลักษณะอย่างไร ลักษณะตัวอย่างของการแจกแจง เช่น ความสูญเสียอาจจะเกิดหรือไม่เกิด 
โดยมีโอกาสจะเกิดขึ้น 40%  

6. การจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ควรประกอบไปด้วย 
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหาร ความเสี่ยง / ระบบการติดตามงาน/การรายงาน

ผลการบริหารความเสี่ยง 
6.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการด าเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมในการ

ด าเนินการ รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
6.3 การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีความเสี่ ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน

กิจการขององค์กร 
6.4 การระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท 
6.5 การก าหนด / คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ใน (Kochapakdee, W. C., 

n.d.) 
กรอบแนวคิด  

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่อง ในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาด 
ครอบคลุม 3 ประเด็น 
การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร  การปรับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง การวางแผนรับนักศึกษาใหม่เพ่ือคงจ านวนนักศึกษา  

 

ครั้งที่ 1 
การระบาดในระลอกท่ี 1-2 

ครั้งที ่2 
การระบาดในระลอกท่ี 3 

ครั้งที ่3 
ก่อนการระบาด omicron 

   

การจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิเคราะห์เรื ่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน” ในครั้งนี้ มี
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
 จากที่กล่าวในบทน า สามารถสรุปได้ว่า คณะฯได้มีการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง ในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาด ที่ตอบสนองต่อพันธกิจการศึกษา 3 ครั้ง ดังนี้ 
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ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดในระลอกที่ 1 -2 รายละเอียด
ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที ่2 แนวทางการปฏิบัติตัวของนักศึกษา/บุคลากร เมื่อเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคฯ 
ที่มา: แผนปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคระบาดของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน, 2563 
 
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดในระลอกท่ี 3 
ครั ้งที ่ 3 ช่วงเดือน ตุลาคม 2564 ซึ ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของเชื ้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ ์ใหม่ 
(omicron) ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแผนการจัดการการเรียนการสอน  

มาตรการ ครั้งที่ 1 
การระบาดในระลอกท่ี 1-2 

ครั้งที ่2 
การระบาดในระลอกท่ี 3 

ครั้งที ่3 
ก่อนการระบาด omicron 

การป ้องกัน
การติดเชื้อใน
กลุ่มนักศึกษา
และบุคลากร 

1. WFH 60:40 
2. เหลื่อมเวลาท างาน 
3. จัดช่องทางการสื่อสารผ่าน 
line tromped covid 
tracker 
 
 
 

1.  WFH แบ่งบุคลากรเป็น 
2 ทีม 
2. เหลื่อมเวลาท างาน 
3. วัดไข้ก่อนเข้าเรียน 
4 . ใช ้  app We Mahidol 
ในการเข ้าสถานที ่  เ พ่ือ
ติดตาม 
5. Social Distancing 
6. Mask Wearing 
7. Hand Washing 

1.  WFH แบ่งบุคลากรเป็น 
2 ทีม 
2. วัดไข้ก่อนเข้าเรียน 
3. ใช้ app We Mahidol ใน
การเข้าสถานที่ เพ่ือติดตาม 
4. Social Distancing 
5. Mask Wearing 
6. Hand Washing 
7. จ  า ก ั ด ก า ร เ ข ้ า ร ่ ว ม
กิจกรรมไม่เกิน 50 คน 
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มาตรการ ครั้งที่ 1 
การระบาดในระลอกท่ี 1-2 

ครั้งที ่2 
การระบาดในระลอกท่ี 3 

ครั้งที ่3 
ก่อนการระบาด omicron 

9 . จ  า ก ั ดกา ร เ ข ้ า ร ่ ว ม
กิจกรรมไม่เกิน 50 คน 
10 . งดเด ินทางไปพื ้นที่
แพร่ระบาด 
11. งดกิจกรรมที่เสี ่ยงต่อ
กับแพร่ระบายภายในพ้ืนที่
คณะฯ 

8. งดเดินทางไปพื้นที ่แพร่
ระบาด 
9. งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อกับ
แพร ่ระบายภายในพ ื ้นที่
คณะฯ 
10. เมื่อติดเชื้อให้ Isolate 
11. ตรวจ ATK ทุกวันจันทร์ 
12. รายงานผลการตรวจ 
ATK ผ่านแอพพิเคชัน 

การจ ั ดการ
เรียนการสอน 

1. งดการเรียน onsite 
2. ให้ความรู้การใช้เครื่องมือ 
online  
3. ปรับรูปแบบการรับสมัคร
นักศึกษาในรูปแบบ online 
4. เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม
นักศึกษาเรียน online 
5. จัดท าคู่มือการใช้ Webex 
6. จัดท าคู่มือการใช้ Zoom 
7. จัดการเรียน online ด้วย 
Webex 
8. ร ะ บ บ  e-learning 
(https://mu-
informatics.org/)  

1. จ ัดการเร ียน online 
ด้วย Zoom 
2. อบรมการใช้ Zoom 
3. ร ะ บ บ  e-learning 
(https://mu-
informatics.org/ แ ล ะ 
https://tm-online.org/) 

1. จัดการเรียน hybrid 
2. อบรมการใช้ OBE 
 
 
 
 
 
 
 

ว า งแผนรั บ
นักศึกษาใหม ่

1. Online Application 
2. Online Open House 
3. MOU and Scholarships: 
DAAD, Sylvia Meek 

1. Online Application 
2. Online Open House 
3. Virtual Alumni 
Meeting: Nepal 
3. MOU and 
Scholarships: 

1. Online Application 
2. Online Open House 
Activities 
3. MOU and 
Scholarships: 

201 

https://mu-informatics.org/
https://mu-informatics.org/
https://mu-informatics.org/
https://mu-informatics.org/
https://tm-online.org/


 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

มาตรการ ครั้งที่ 1 
การระบาดในระลอกท่ี 1-2 

ครั้งที ่2 
การระบาดในระลอกท่ี 3 

ครั้งที ่3 
ก่อนการระบาด omicron 

Philippines, Nepal, 
Sylvia Meek 

Philippines, Nepal, 
Kenya, Sylvia Meek 
 

 
การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แผนติดตามสถานการณ์โรคระบาด 
 แผนติดตามสถานการณ์โรคระบาดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคในคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีประธานคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคระบาด 
และรายงานให้ทีมผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ 
 2. แผนการป้องกัน 
 แผนการป้องกัน เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ
ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีมาตรการป้องกัน ดังต่อไปนี้  
 2.1 มาตรการล้างมอื 
 รณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา และผู ้รับบริการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ล้างมือบ่อย ๆ ตาม 
https://www.youtube.com/watch?v=utydAScQAmQ ที่คณะฯ ได้จัดท าขึ้น 
 2.2 ติดต้ังเจลแอลกอฮอล์ 
 ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ที่ลิฟต์ทุกอาคารภายในคณะฯ 
 2.3 ท าความสะอาด 

- จัดพนักงานท าความสะอาดทุก 30 นาที และในห้องน ้าทุก 1 ชั่วโมง 
- มีถังขยะสีแดงเพื่อรองรับการทิ้งหน้ากากอนามัยทุกอาคาร 

3. การคัดกรอง 
วัดไข้ และอาการเสี่ยง ก่อนเข้าอาคาร พร้อมสังเกตอาการไข้ ไอ มีน ้ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก 
รายละเอียดตามภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนรายงานผลตรวจ ATK 
ที่มา: แนวทางการรายงานผลการตรวจ ATK ส านักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, 2565 

4. สวมหน้ากากอนามัย 
ให้บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการสวมหน้ากากทุกครั้งที่อยู่ในบริเวณคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
5. เว้นระยะห่าง  
 คณะฯ จัดโต๊ะท างาน และโต๊ะอาหารตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข   
6. ลดแออัด 
 จัดให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home)  
7 เพ่ิมทักษะ 
จัดอบรมบุคลากรและอาจารย์ ใช้โปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Webex หรือ Zoom เป็นต้น เพ่ือ
รับรองการประชุม และการเรียนการสอนออนไลน์ 

รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาย้อนหลังในครั ้งนี ้ใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี ่ยงและ

แผนปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคระบาดของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์โรค
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ระบาด  ขณะเกิดเหตุการณ์โรคระบาด และหลังเกิดเหตุการณ์โรคระบาด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจา ก
เอกสาร (documentary data) ผลการด าเนินงานและรายงานผลการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก
ฐานข้อมูลการประสานงาน กรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีที่มีข้อ
สงสัยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรด้านการศึกษา และ นักศึกษา คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 645 ราย แบ่งเป็น บุคลากรด้านการศึกษาจ านวน 256 ราย 
และนักศึกษา 389 ราย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้เป็นรายงานผลการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน และรวบรวมไว้ที่ฐานข้อมูลการประสานงาน กรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และกรณีที่มีข้อสงสัยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงเนื้อหาประกอบด้วย 
  3.1.1 วันที่รับเรื่อง 
  3.1.2 ข้อมูลผู้แจ้ง 
  3.1.3 ข้อมูลผู้ป่วย (นักศึกษา / บุคลากร) 
  3.1.4 ผลจากห้องปฏิบัติการ 
 3.2 แผนปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคระบาดของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
  3.2.1 ก่อนเกิดเหตุการณ์โรคระบาด 

3.2.2 ขณะเกิดเหตุการณ์โรคระบาด 
3.2.3 หลังเกิดเหตุการณ์โรคระบาด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่อง ในเรื่องของสถานการณ์

โรคระบาดแผนการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร และแผนการปรับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ตามข้ันตอนและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย  
1. ก่อนเกิดเหตุการณ์โรคระบาด 
 คณะฯ และส านักงานบริหารการศึกษา มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติ และจัดหาอุปกรณ์ได้ตรงตาม
แผนที่วางไว้ และมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคระบาด โดยรายงานในทีมผู้บริหารเป็นระยะ  ออก
สื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักรู้ 
2. ขณะเกิดเหตุการณ์โรคระบาด 
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 มีการใช้แผนป้องกันเหตุโรคระบาดและลดการสูญเสียด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา
ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังกล่าว และรายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านการศึกษา โดยมีข้อสรุปดังนี้ 
ตารางที่ 2 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษา 

หัวข้อ จ านวน (คน) จ านวนติดเชื้อ (คน) ร้อยละ 

1. จ านวนนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ภายในคณะฯ 

389 0 100 

2. จ านวนนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ภายนอกคณะฯ 

389 5 1.29 

3. จ านวนบุคลากรด้านการศึกษา ที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายในคณะฯ 

256 0 100 

4. จ านวนบุคลากรด้านการศึกษา ที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายนอกคณะฯ 

256 2 0.31 

 จากตารางที่ 2 พบว่าจ านวนนักศึกษาและบุคลลากรด้านการศึกษาไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายในคณะฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายนอกคณะฯ พบว่านักศึกษาติดเชื้อ
คิดเป็นร้อยละ 1.29 และบุคลากรด้านการศึกษาติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 0.31 
ตารางที่ 3 รายงานผลการตรวจ ATK 

หัวข้อ จ านวน (ครั้ง) ผลการตรวจ ร้อยละ 

Negative Positive Invalid 

นักศึกษา 357 357 0 0 100 
บ ุคลากรด ้ าน
การศึกษา 

365 365 0 0 100 

 จากตารางที่ 3 รายงานผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนหรือท างานทุกเช้าวันจันทร์ พบว่าจ านวน
นักศึกษาและบุคลลากรด้านการศึกษาที่ติด ATK มีผล Negative คิดเป็นร้อยละ 100 
ตารางที่ 4 จ านวนนักศึกษารับใหม่ปีการศึกษา 2563 - 2564 

หัวข้อ ปีการศึกษา ร้อยละ 
2563 2564 

จ านวนนักศึกษาสมัคร 88 108 +22.72 

จ านวนการรับเข้าศึกษา 55 61 +10.91 
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ภาพที่ 4 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีการศึกษา 2560-2564 
ที่มา: ส านักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, 2565 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื ้อในบุคลากรและนักศึกษานั ้น จะเห็นได้ว่าคณะฯ 
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบการติดเชื้อที่เป็นกลุ่มก้อน และมีความรุนแรงจนถึงชีวิต 
ทั้งนี้บุคลากรยังสามารถด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง 
 ในการปฏิบัติการตามแผน คณะฯ ได้พัฒนาระบบการจัดเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ส่งผลให้ไม่เกิดการชะงักงันในการให้การศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบัน และยังคงมีนักศึกษาใหมเ่พ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ต่อปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีสุดท้ายมีจ านวนนักศึกษายื่นความจ านงสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.72 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะฯ และส านักงานบริหารการศึกษา ได้ด าเนินการสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง
กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด-
19 ซึ ่งมีเป้าหมายคือ ลดการติดเชื ้อ ลดการ ป่วย และลดการตายจากโควิด 19 (Patcharanarumol & 
Sumalee, 2020) และแนวทางการบริหารจัดการการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในคณะฯ นั้น สามารถ
บริหารจัดการและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ได้ ร้อยละ100 

 
ข้อเสนอแนะ  

ในสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมา คณะฯได้เรียนรู้ว่า คณะฯ ต้องพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
ความท้าทายและอุปสรรคที่มาจากภายนอกให้ได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการทบทวนแผนต่าง ๆ ไม่เฉพาะแผน
บริหารความเสี ่ยงหรือแผนบริหารความต่อเนื ่องทางธุรกิจเท่านั ้น แต่ระบบการท างาน กา รปฏิบัติการ 

34 21 26
36

36

35

36
19

22 25

80

50
60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2560 2561 2562 2563 2564

จ า
นว

น 
น.

ศ.
 (ค

น)

น.ศ.ไทย น.ศ.ตปท. Goal

206 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

สมรรถนะของบุคลากรก็ต้องสามารถปรับได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน (Agility and Resilience) เพ่ือความต่อเนื่อง
และม่ันคงขององค์การ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาและสังเคราะหตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมฯ 

2) การพัฒนาตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมฯ และ 3) การตรวจสอบยืนยันความเปนไปไดตัวบงช้ี

สมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต 

โดยใชระเบียบวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา โดยใชวิธีแบบผสมผสานระหวางวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ 

สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือหาฉันทามติ จากกลุมผูเช่ียวชาญ 17 คน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา 

เทควันโดในจังหวัดชายแดนใต ประกอบดวย มาตรฐานองคประกอบ 4 ดาน 34 ตัวบงช้ี ไดแก 1) มาตราฐาน

ดานความรู 2) มาตราฐานดานทักษะ 3) มาตราฐานดานคุณสมบัติ และ 4) มาตราฐานดานบุคลิกภาพ  

2) ผลการพัฒนาตัวช้ีวัดและเกณฑสมรรถนะหลักของผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต ดวยเทคนิค

การวิจัยแบบอนาคต พบวา ทุกตัวช้ีวัดและเกณฑสมรรถนะมีคาฉันทามติผานเกณฑ โดยมีคาความเหมาะสม

จากคามัธยฐาน (Md.) ที่ไดมากกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (IR.) นอยกวาหรือเทากับ 1.5 ทุกตัวบงช้ีถือวา

ทุกตัวบงช้ีมีความเหมาะสม และ 3) ผลการตรวจสอบคุณภาพจากกลุมกลุมผูเช่ียวชาญ พบวา ดานความถูก

ตอง ดานความเหมาะสม และดานความเปนประโยชนสามารถนําไปใชไดจริง มีความสอดคลองดานคุณภาพอยู

ในระดับดีมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.60, S.D. = 0.59) 
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Abstract 

 The purposes of this research were to: 1) study and synthesize the study of the Core 

Competency Indicators with Following to Standards Framework of Taekwondo for Trainer in 

the Southernmost Provinces 2) to development of the Core Competency Indicators with 

Following to Standards Framework of Taekwondo for Trainer in the Southernmost Provinces 

3) to study feasibility of Competency Indicators with Following to Standards Framework of 

Taekwondo for Trainer in the Southernmost Provinces. Research and development using 

mixed methods was used in this study. Statistics used in research using mean (𝑥𝑥𝑥), standard 

deviation (S.D.) to investigate Content Validity Index. Then create a competency measure and 

content validity from a group of 17 experts. The results revealed that: 1) Core competency 

indicators with a common component of the Taekwondo Instructor Professional Standards 

Framework in the in the Southernmost Provinces consisted of four components of the 

standard, 34 indicators: 1) knowledge standard 2) skill standard 3) standard in terms of 

qualifications and 4) personality standards 2) The results of the development of indicators and 

main competency criteria of Taekwondo for trainers in the southern border provinces Using 

futuristic research techniques, it was found that all indicators and competency criteria passed 

consensus values. With a median suitability (Md.) greater than 3.5 and a range quartile (IR.) 

less than or equal to 1.5, all indicators were considered appropriate. 3) The results of the 

quality inspection from a group of experts found that the standard of accuracy,standard of 

propriety and standard of utility consistency in quality at a very good level (𝑥𝑥𝑥= 4.60, S.D.= 

0.59) 

Keywords: Core Competency Indicators; Standards Framework; Framework of Taekwondo for 

 Trainer; The Southernmost Provinces 
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บทนํา 

 ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดกําหนดวิสัยทัศนวา อุดมศึกษาไทยเปนแหลงสรางปญญาให

สังคม นําทางไปสูการเปลี่ยนแปลง สรางนวัตกรรม ความรู งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแกปญหา เพ่ือการ

พัฒนาประเทศ และสรางขีดความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว เพ่ือ

การพัฒนาอุดมศึกษาตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) เพ่ือใหการจัดทํารางแผนดังกลาวมีความครอบคลุม

ทุกมิติของปจจัยตาง ๆ ที่จะสงผลกับการอุดมศึกษา สามารถนํามาใชขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหสอดรับกับการปรับชวงเวลาของแผนจากระยะ 15 ป เปน 20 ป เพ่ือให

สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ทั้งน้ี ประเทศไทยได

กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มีหลักการสําคัญ คือการพัฒนา

คน มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู  

มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม และการมี

ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ใ น โ ลก ศ ตว ร ร ษ ที่  21 ( Office of the National Economic and Social 

Development Board, 2 0 1 7 )  ซึ่ ง ส อดค ล อ ง กั บ แ น วท า ง ขอ ง  Office of the Education Council 

Secretariat (2008) ที่ไดนําเสนอไวในงานวิจัยเรื่อง สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตนไววา การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปจจุบันเปนสิ่งทาทายครูยุคใหม ใน

การจัดองคความรูใหบังเกิดผลตอการพัฒนาผูเรียน ดังน้ัน ครูจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะครูให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ัน ทําใหผูที่มีความรู ทักษะสมรรถนะความสามารถ มีคุณคา และมี

ความชํานาญที่จะสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ขณะเดียวกัน McRae (2005) กลาววา

สมรรถนะ ประกอบดวย ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Abilities) คุณคา (Values) 

และความสนใจ (Interests) ที่รวมอยูในตัวคน 

ในดานของการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งไดแก พ้ืนที่จังหวัดสตูล ปตตานี ยะลา 

นาราธิวาส และ 3 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอยน้ัน มีความ

แตกตางจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงสรางของสังคมในพ้ืนที่ดังกลาวมีลักษณะพิเศษคือ

ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ดังน้ัน การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตตองมีความ

สอดคลองกับสภาพวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรมที่ลากหลาย 

(Multicultural) ดานภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและการอยูรวมกันในสังคมที่ยึดหลักปฏิบัติตามหลักศาสนา

อยางเครงครัดเชนกันเดียวกัน ในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาที่สําคัญคือ การ

สงเสริมและพัฒนาครูพลศึกษาใหเปนผูที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนรูทางพลศึกษา โดยเฉพาะ

ผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งการที่จะดําเนินการดังกลาวใหประสบความสําเร็จเปน
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รูปธรรมไดน้ันจําเปน อยางย่ิงที่จะตองระบุถึงสมรรถนะที่สําคัญและจําเปนของผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในเขต

จังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางชัดเจน กลาวคือ ตองมีตัวช้ีวัดที่เหมาะสมมีความไวตอการระบุถึงคุณภาพ  

ขีดความสามารถหรือสมรรถนะของครูและจะตองมีเกณฑสมรรถนะในการเทียบเคียงที่เหมาะสมดวย 

ในฐานะที่ผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานอยูในเขตพ้ืนที่เขตจังหวัดชายแดนภาคใต และมีประสบกรณใน

การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาสุขศึกษาและพลศึกษา แขนงวิชาการพลศึกษา จึงเล็งเห็น

ความสําคัญของสถานการณปญหา ซึ่งปจจุบันยังไมมีตัวช้ีวัดแบบวัดและเกณฑสมรรถนะสําหรับของผูฝกสอน

กีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเขตพ้ืนที่พิเศษ ทําใหไมทราบ

ขอมูลวาครูพลศึกษามีสมรรถนะที่จําเปน อะไรบางและมี สมรรถนะอยูในเกณฑที่เหมาะสมหรือไมสงผลใหยัง

ไมสามารถพัฒนาการศึกษาใหเหมาะสมอยางเห็นไดชัดเจน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนา 

ตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัด

ชายแดนใต เพ่ือใหสอดคลองกับตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใตที่สามารถนํามาใชไดจริง เพ่ือเปนตนแบบใหกับหนวยงาน

รับผิดชอบนําไปใชตรวจสอบคุณภาพตัวบงช้ีสมรรถนะหลักและพัฒนาผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัด

ชายแดนใตมีคุณภาพที่เหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1) ศึกษาและสังเคราะหตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต 

2) การพัฒนาตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา

เทควันโดในจังหวัดชายแดนใต  

3) การตรวจสอบยืนยันความเปนไปไดตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร คือ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก กลุมผูเช่ียวชาญทางดานการเรียนการสอน 

พลศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือผูฝกสอนกีฬา หรือนักกีฬาที่มีประสบการณที่มีความเช่ียวชาญดานการสอน

กีฬาทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และเปนผูมีสวนเก่ียวของ จํานวน 17 คน ซึ่งคัดเลือกกลุมตัวอยาง

ผูเช่ียวชาญแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกผูเช่ียวชาญ ตามแนววิธีการ

เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

2. ขอบเขตของการวิจัย ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

2.1 ขอบเขตดานแหลงขอมูลและตัวแปรที่ศึกษา การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตของ

แหลงขอมูลและตัวแปรที่ศึกษา ออกตามขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้น ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและสังเคราะหตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต 

 

ขั้นตอนที ่1 (R1)  

การวิจัยเอกสาร  

- สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

 (D1)  

- ไดขอมูลประเด็นองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต 

 
ขั้นตอนที่ 2 (R2)  

- สรางองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโด 

 

 (D2)  

- ได (ราง) องคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ        

ผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต 

 
ขั้นตอนที่ 3 (R3)   

- ตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบรวม

ของกรอบมาตรฐานวิชาชีพฯ โดยใชเทคนิค

เดลฟาย (Delphi Technique)  

 

 (D3)   

- ไดองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต 
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ผูวิจัยทําการศึกษาและสังเคราะหเน้ือหาสาระจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ (Document synthesis) ไดแก งานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะและกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา

เทควันโด บริบทของการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตร

และนโยบายการพัฒนาครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 สมรรถนะครูสาย

ผูสอนในกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา บริบททางสังคมและปญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 

2.2 ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ไดแก องคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอน

กีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต 

ผูวิจัยคัดเลือกคุณสมบัติของกลุมผูเช่ียวชาญที่เปนผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ในแบบ

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) รอบที่ 1 และแบบสอบถาม (Questionnaires) รอบที่ 2 โดยการ

ประยุกตวิธีการใชเทคนิควิจัยแบบอนาคต (EDFR) ซึ่งผูวิจัยไดแบงผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ออกเปน 

4 กลุม จํานวน 17 คน ไดแก  

กลุมที่ 1 ผูเช่ียวชาญที่เปนนักกีฬาเทควันโด ไดแก กีฬาเทควันโดทั้งในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ หรือนักกีฬาเทควันโดสายดํา ระดับ 3 ขึ้นไป (3nd Dan) และมีประสบการณในการแขงขันอยาง

นอย 10 ปขึ้นไป จํานวน 5 คน  

กลุมที่ 2 ผูฝกสอนนักกีฬาเทควันโดที่มีความเช่ียวชาญดานการสอนกีฬาเทควันโดทั้งใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และเปนผูมีประสบการณ

ทางดานการจัดการศึกษาไมนอยกวา 7 ป จํานวน 5 คน  

กลุมที่ 3 นักวิชาการ อาจารยระดับอุดมศึกษามีความเช่ียวชาญดานบริบทวัฒนธรรม และ

เปนผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และเปนผูมีประสบการณทางดานการจัดการศึกษาไมนอยกวา  

7 ป และมีผลงานวิจัยตีพิมพดานพหุวัฒนธรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 5 คน  

กลุมที่ 4 นักวิชาการ หรือครูอาจารยผูสอนที่มีความเช่ียวชาญการใชเทคนิควิจัยแบบอนาคต 

(EDFR) และเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และเปนผูมีประสบการณวิจัยทางการศึกษาไมนอย

กวา 7 ป จํานวน 2 คน   

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบยืนยันความเปนไปไดตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวม

ของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต 

ผูวิจัยคัดเลือกกลุมผูเช่ียวชาญแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 5 คน  

ในการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยมีประเด็นที่สําคัญ คือ 

คุณภาพของตัวช้ีวัดเพ่ือรับรององคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัด
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ชายแดนใต ในดานความถูกตอง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety) ความเปนประโยชน (Utility) โดย

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือตามลําดับ ดังน้ี  

3.1) สรางแบบประเมินคุณภาพตัวช้ีวัดองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอน

กีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต ที่มีคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบทดสอบ (IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งผลการตรวจสอบไดสัมประสิทธ์ิความ

สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.80 – 1.00 

3.2) นําแบบประเมินคุณภาพตัวช้ีวัดองคประกอบที่ไดไปทดลองใช (Try out) เพ่ือหา

คุณภาพของเครื่องมือกับนักศึกษาสาขาพลศึกษาที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

3.3) นําผลที่ไดมาตรวจสอบคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยผูวิจัยนําขอสอบที่ผานเกณฑ 

จํานวน 20 ขอ นํามาหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder 

Richardson) ผลการตรวจสอบคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.95 มีความเช่ือมั่นสูง 

(Wongwanich, 2015) 

3.4) จัดพิมพแบบทดสอบที่สมบูรณเพ่ือนําไปจริง เพ่ือสรุปผลการวิจัยตอไปตามลําดับ  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยแบงเครื่องมือวิจัยออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

3.1) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ในรอบที่ 1 เพ่ือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดย

การประยุกตวิธีการใชเทคนิควิจัยแบบอนาคต (EDFR) เพ่ือสัมภาษณกลุมผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน จะเปน

การตอบแบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือเก็บขอมูลเชิงปริมาณ รอบที่ 2 โดยเปนการขอคําแนะนําจาก

กลุมผูทรงคุณวุฒิในดานการแสดงความคิดเห็นฉันทามติเก่ียวกับตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวม

ของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต สอดคลองเห็นดวยกับทุกขอ (Mdn. 

ต้ังแต 3.50 ขึ้นไป และคา IR. ต้ังแต 1.99 ลงมา) 

3.2) แบบประเมินรับรองคุณภาพความเปนไปไดตัวช้ีวัดองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating scale)  

5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยหาความความเที่ยงตรงตามเน้ือหา ปรากฏวาขอคําถามทุกขอผานเกณฑที่มีคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.60-1.00 แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยใชสูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (1990 as cited in Pongsri, 2010) ได

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.898 แลวจึงนําไปใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย โดยให

ผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณา 3 ประเด็น คือ ดานความถูกตอง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety) และ 

ความเปนประโยชน (Utility) ตามลําดับ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
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4.1) การศึกษาตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ

ฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต ดวยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ใน

ประเด็นสําคัญ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะ ดานคุณสมบัติ และดานบุคลิกภาพ  

จํานวน 11 ขอ เพ่ือนําไปสูกระบวนเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต รอบที่ 2 ตามลําดับ 

4.2) การแบบประเมินการรับรองคุณภาพความเปนไปไดของตัวช้ีวัดองคประกอบรวมของ

กรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต  

 ซึ่งผูวิจัยนําแบบประเมินใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ไดทําแบบประเมินการรับรองคุณภาพ

ความเปนไปได โดยใชเกณฑการรับรองคุณภาพความสอดคลองกับมาตรฐานการประเมิน The Joint 

Committee on Standards for Educational Evaluation (1980 as cited in Pongsri, 2010) ไดพิจารณา 

3 ประเด็น คือ ดานความถูกตอง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety) และ ความเปนประโยชน (Utility) 

5. การวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥) คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คามัธยฐาน (Median: Md) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range : 

IR) เพ่ือสรุปผลการวิจัย และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเขาใจ ตามลําดับ  

 

ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูล

และนําเสนอผลการวิจัย โดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาและสังเคราะหตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต  

การวิเคราะหการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

ผูวิจัยไดการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ ทําใหสามารถสกัดขอมูลความรูและสรุปเปนองคประกอบ 

ตัวช้ีวัดสมรรถนะหลักออกเปนขอๆ  ไดองคประกอบ 4 ดาน 34 ตัวบงช้ีสมรรถนะหลัก ไดแก 1) ดานความรู 

จํานวน 7 ขอ 2) ดานทักษะ จํานวน 4 ขอ 3) ดานคุณสมบัติ จํานวน 12 ขอ และดานบุคลิกภาพ  

จํานวน 11 ขอ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

(1) ดานความรู (Knowledge) ประกอบดวย 1) หลักการเปนผูฝกสอนกีฬากีฬาเทควันโด  

2) จิตวิทยาการกีฬา 3) โภชนาการสําหรับนักกีฬา 4) การปฐมพยาบาล 5) การบริหารจัดการในการเปน 

ผูฝกสอนกีฬาเทควันโด 6) ทักษะและวิธีการฝกกีฬาเทควันโด และ 7) กติกาการแขงขันและคําอธิบายกติกา

กีฬาเทควันโด 
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(2) ดานทักษะ (Skill) ประกอบดวย 1) ทักษะกีฬาเทควันโดเพ่ือการแขงขันประเภทตอสู  

2) ทักษะและเทคนิคการฝกซอมในกีฬาเทควันโด 3) ทักษะกีฬาเทควันโดเพ่ือการแขงขันประเภทการรายรํา

และ 4) ทักษะทารําในกีฬาเทควันโดระดับสี 

(3) ดานคุณสมบัติ (Attribute) ประกอบดวย 1) มีความเช่ือมั่นในตนเอง 2) มีอัธยาศัยดี สุภาพ

ออนโยน ถอมตน 3) มีความขยันหมั่นเพียร 4) มีความรับผิดชอบ 5) ตรงตอเวลา 6) มีมนุษยสัมพันธที่ดี  

7) ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 8) มีความคิดสรางสรรค 9) มีจิตใจ เอ้ือเฟอ เผื่อแผ 10) รูจักแพ-ชนะ

และใหอภัย มีนํ้าใจเปนนักกีฬา 11) ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และเห็นแกประโยชนสวนรวม และ 12) ทําตนใหเปน

แบบอยางที่ดีแกนักกีฬาและคนทั่วไป 

(4) ดานบุคลิกภาพ (Personality) ประกอบดวย 1) มีอารมณมั่นคง เช่ือมั่นในตนเอง 2) มีความ

ซื่อตรง 3) เปนผูมีความกลาหาญ 4)กลาแสดงออก 5)ใจคอหนักแนน 6) คลองแคลววองไว 7) มีความสุขุม

รอบคอบ 8) เปนคนจริงจัง 9) อัธยาศัยไมตรีกับคนทั่วไป 10) เปนผูที่รักความยุติธรรม และ 11)ยอมรับความ

คิดเห็นของคนอ่ืน 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอน

กีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต ดวยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR)  

2.1 เทคนิคการวิจัยแบบอนาคตรอบที่ 1 

จากผลของการสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะหองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพ

ผูฝกสอนกีฬาเทควันโด พบวา กลุมผูเช่ียวชาญแตละทานไดใหความเห็นที่มีโอกาสนําไปพัฒนาตัวบงช้ี

สมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดสอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยสามารถแสดงใหเห็นถึงประเด็นในเรื่องขององคประกอบหลักของสมรรถนะ องคประกอบยอย 

และตัวบงช้ี แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานความรู จํานวน 7 ขอ ดานทักษะ จํานวน 4 ขอ และดานคุณสมบัติ 

จํานวน 12 ขอ และดานบุคลิกภาพ จํานวน 11 ขอ เพ่ือนําไปสูกระบวนเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR) 

รอบที่ 2 ตามลําดับ  

2.2 เทคนิคการวิจัยแบบอนาคตรอบที่ 2 

ผูวิจัยนําผล EDFR รอบที่ 1 เพ่ือนํามาทําการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ใน

องคประกอบหลักของสมรรถนะองคประกอบยอย และตัวบงช้ี ทั้ง 4 ดาน ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 (N=5) 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด Md. IR. แปลผล 

1.ความรู 1.1 หลักการเปนผูฝกสอนกีฬากีฬาเทควันโด 4.58 1.29 เหมาะสม 

(Knowledge) 1.2 จิตวิทยาการกีฬา 4.37 1.10 เหมาะสม 

 1.3 โภชนาการสําหรับนักกีฬา 4.58 1.29 เหมาะสม 
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องคประกอบ ตัวช้ีวัด Md. IR. แปลผล 

 1.4 การปฐมพยาบาล 4.65 1.00 เหมาะสม 

 1.5 การบริหารจัดการในการเปนผูฝกสอนกีฬาเทควันโด 4.20 1.24 เหมาะสม 

 1.6 ทักษะและวิธีการฝกกีฬาเทควันโด 4.58 1.29 เหมาะสม 

 1.7 กติกาการแขงขันและคําอธิบายกติกากีฬาเทควันโด 4.03 1.36 เหมาะสม 

2.ทักษะ 2.1 ทักษะกีฬาเทควันโดเพ่ือการแขงขันประเภทตอสู 4.31 1.05 เหมาะสม 

(Skill) 2.2 ทักษะและเทคนิคการฝกซอมในกีฬาเทควันโด 4.58 1.29 เหมาะสม 

 2.3 ทักษะกีฬาเทควันโดการแขงขันประเภทการรายรํา 4.01 1.13 เหมาะสม 

 2.4 ทักษะทารําในกีฬาเทควันโดระดับสี 4.03 1.36 เหมาะสม 

3.คุณสมบัติ 3.1 มีความเช่ือมั่นในตนเอง 4.58 1.29 เหมาะสม 

(Attribute) 3.2 มีอัธยาศัยดี สุภาพออนโยน ถอมตน 4.20 1.24 เหมาะสม 

 3.3 มีความขยันหมั่นเพียร 4.20 1.24 เหมาะสม 

 3.4 มีความรับผิดชอบ 4.37 1.10 เหมาะสม 

 3.5 ตรงตอเวลา 4.45 1.18 เหมาะสม 

 3.6 มีมนุษยสัมพันธที่ดี 4.14 1.10 เหมาะสม 

 3.7 ยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 4.03 1.36 เหมาะสม 

 3.8 มีความคิดสรางสรรค 4.58 1.29 เหมาะสม 

 3.9 มีจิตใจ เอ้ือเฟอ เผื่อแผ 4.03 1.36 เหมาะสม 

 3.10 รูจักแพ-ชนะและใหอภัย มีนํ้าใจเปนนักกีฬา 4.58 1.29 เหมาะสม 

 3.11 ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และเห็นแกประโยชนสวนรวม 4.20 1.24 เหมาะสม 

 3.12 ทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักกีฬาและคนทั่วไป 4.31 1.05 เหมาะสม 

4.บุคลิกภาพ 4.1 มีอารมณมั่นคง เช่ือมั่นในตนเอง  4.14 1.10 เหมาะสม 

(Personality) 4.2 มีความซื่อตรง  4.03 1.36 เหมาะสม 

 4.3 เปนผูมีความกลาหาญ  4.20 1.24 เหมาะสม 

 4.4 กลาแสดงออก  4.58 1.29 เหมาะสม 

 4.5 ใจคอหนักแนน  4.37 1.10 เหมาะสม 

 4.6 คลองแคลววองไว  4.45 1.18 เหมาะสม 

 4.7 มีความสุขุมรอบคอบ  4.16 1.16 เหมาะสม 

 4.8 เปนคนจริงจัง  4.58 1.29 เหมาะสม 

 4.9 อัธยาศัยไมตรีกับคนทั่วไป  4.65 1.00 เหมาะสม 

 4.10 เปนผูที่รักความยุติธรรม 4.20 1.24 เหมาะสม 
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องคประกอบ ตัวช้ีวัด Md. IR. แปลผล 

 4.11 ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 4.58 1.29 เหมาะสม 

 รวม 4.33 1.22 เหมาะสม 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 ในองคประกอบหลักของ

สมรรถนะองคประกอบยอย และตัวบงช้ี ทั้ง 4 ดาน พบวา ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาตัวบงช้ี

สมรรถนะหลักขององคประกอบยอยน้ันสามารถนําไปพัฒนาเปนตัวบงช้ีของสมรรถนะหลักดวยองคประกอบ

รวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต ตามคาความเหมาะสมจาก 

คามัธยฐาน (Md.) ที่ไดมากกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (IR.) นอยกวาหรือเทากับ 1.5 ทุกตัวบงช้ีถือวาทุกตัว

บงช้ีมีความเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบยืนยันความเปนไปไดตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต  

ในขั้นตอนน้ีเปนการตรวจสอบยืนยันความเปนไปได โดยผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นใน  

3 ประเด็น คือ ดานความถูกตอง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety) และ ความเปนประโยชน (Utility) 

ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหตรวจสอบยืนยันความเปนไปไดตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของ

กรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต (N=5) 

รายการประเมิน 𝑥𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

1. ดานความถูกตอง (Accuracy)    

1) ความเปนกลุมสอดคลองกันของตัวช้ีวัดกีฬาเทควันโด 4.67 0.37 มากที่สุด 

2) ความชัดเจนของนิยามตัวช้ีวัดกีฬาเทควันโด 4.87 0.35 มากที่สุด 

3) ความครบถวนของโครงสรางตัวช้ีวัดกีฬาเทควันโด 4.64 0.63 มากที่สุด 

4) ความถูกตองในการสรุปผลเพ่ือการนําไปสูการพัฒนาตอไป 4.24 0.69 มาก 

2. ดานความเหมาะสม (Propriety)     

1) ความเหมาะสมของตัวช้ีวัดกีฬาเทควันโด 4.68 0.75 มากที่สุด 

2) ความเหมาะสมของเกณฑสมรรถนะผูฝกสอนกีฬาเทควันโด 4.76 0.79 มากที่สุด 

3) ความเหมาะสมของผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในการประเมิน 4.24 0.69 มาก 

4) ความเหมาะสมในการสรุปผลเพ่ือการนําไปสูการพัฒนาตอไป 4.83 0.49 มากที่สุด 

3. ดานความเปนประโยชน (Utility)    

1) ความยากงายการวิเคราะหผลการประเมนิตัวช้ีวัดกีฬาเทควันโด 4.65 0.43 มากที่สุด 

2) ความคิดเห็นในการนําแบบประเมนิตัวช้ีวัดไปใชไดจริง 4.72 0.65 มากที่สุด 
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รายการประเมิน 𝑥𝑥𝑥 S.D. แปลผล 

3) ความเปนประโยชนการสรุปผลเพ่ือการนําไปสูการพัฒนาตอไป 4.30 0.71 มาก 

รวม 4.60 0.59 มากที่สุด 

ตารางที่ 2 พบวา ตรวจสอบยืนยันความเปนไปไดตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของ

กรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต ในภาพรวมอยูระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.60, 

S.D. = 0.59) หากพิจารณาเปนรายขอโดยมีขอที่มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดเรียงจากมากไปหา

นอยทั้ง 3 อันดับ คือ องคประกอบดานความถูกตอง (Accuracy) ในตัวบงช้ีของความชัดเจนของนิยามตัวช้ีวัด

กีฬาเทควันโด (𝑥𝑥𝑥 = 4.87, S.D. = 0.35) รองลงมา คือ องคประกอบดานความเหมาะสม (Propriety) จํานวน 

2 ตัวบงช้ี คือ (1) ตัวบงช้ีความเหมาะสมในการสรุปผลเพ่ือการนําไปสูการพัฒนาตอไป (𝑥𝑥𝑥 = 4.83, S.D. = 

0.49) และ (2) ตัวบงช้ีความเหมาะสมของเกณฑสมรรถนะผูฝกสอนกีฬาเทควันโด (𝑥𝑥𝑥 = 4.76, S.D. = 0.79) 

ตามลําดับ  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีความมุงหมายเพ่ือสราง

และพัฒนาตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดใน

จังหวัดชายแดนสามารถสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาและสังเคราะหตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐาน

วิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต  

ผลจากการศึกษาและสังเคราะหตัวบงช้ีสมรรถนะหลักผูฝกสอนกีฬาเทควันโดที่สําคัญๆ ใน  

4 ดาน 34 ตัวบงช้ี ไดแก  1) ดานความรู จํานวน 7 ขอ  2) ดานทักษะ จํานวน 4 ขอ 3) ดานคุณสมบัติ จํานวน 

12 ขอ และดานบุคลิกภาพ จํานวน 11 ขอ สอดคลองกับ Jamrern (2016) ไดศึกษาเรื่องการสรางตัวบงช้ี

ความสามารถพิเศษของนักกีฬาเทควันโดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวาตัวบงช้ีความสามารถ

พิเศษของนักกีฬาเทควันโดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 4 ดาน คือ 1) ความสามารถพิเศษดานสรีรวิทยา 

14 ตัวบงช้ี 2) ความสามารถพิเศษดานทักษะ 8 ตัวบงช้ี 3) ตัวบงช้ีดานความสามารถในการแขงขัน 10 ตัวบงช้ี 

4) ความสามารถพิเศษดานจิตวิทยา 3 ตัวบงช้ี และในการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปไดวาแบบทดสอบตัวบงช้ี

ความสามารถพิเศษของนักกีฬาเทควันโดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 4 ดานเปนแบบทดสอบภาคสนาม 

เพ่ือประเมินความสามารถพิเศษของนักกีฬาเทควันโดระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนเครื่องมือที่มี

คุณภาพสูง ทั้งในดานความตรงเชิงเน้ือหา ดานความเที่ยง ดานความตรงเชิงโครงสรางทฤษฎีที่สามารถจําแนก

นักกีฬาเทควันโดที่มีความสามารถพิเศษกับนักกีฬาเทควันโดปกติทั่วไปได และมีเกณฑคะแนนมาตรฐานของ
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ระดับความสามารถ พรอมดวยคูมือการใช รายละเอียดของการทดสอบสําหรับใชในการทดสอบและคัดเลือก

นักกีฬาเทควันโดที่มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผูวิจัยคิดเห็นวาขอคนพบของ

ผลการวิจัยน้ีจะเปนเครื่องยืนยันไดวา ทักษะสมรรถนะของผูฝกสอนและผูตัดสินเทควันโดน้ันมีความสอดคลอง

สําคัญกับคุณลักษณะของนักกีฬาเทควันโดเปนอยางยิ่ง รวมถึงเปนสิ่งที่นาศึกษาคนควาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะเพ่ือ

นําผลการวิจัยไปใชใหเปนประโยชนตอวงการกีฬาเทควันโดของประเทศไทย เพราะผูวิจัยมองเห็นประโยชน

และความจําเปนที่จะนําความคิดเห็นที่ไดรับการวิจัยครั้งน้ีไปพัฒนาและเพ่ิมสมรรถภาพทั้งทางรางกายและ

จิตใจของนักกีฬาใหสูงขึ้น 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอน

กีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต ดวยเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR)  

ผลของการพัฒนาตัวบงช้ีสมรรถนะดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอน

กีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบอนาคตในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 พบวา 

ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวาตัวบงช้ีสมรรถนะหลักขององคประกอบยอยน้ันสามารถนําไปพัฒนาเปน

ตัวบงช้ีของสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัด

ชายแดนใต ตามคาความเหมาะสมจากคามัธยฐาน (Md.) ที่ไดมากกวา 3.5 และคาพิสัยควอไทล (IR.) นอยกวา

หรือเทากับ 1.5 ทุกตัวบงช้ีถือวาทุกตัวบงช้ีมีความเหมาะสม สอดคลองกับ Stenzel (2005) เรื่องการรายงาน

ผลดวยตนเองเก่ียวกับคุณภาพ และบุคลิกภาพผูฝกสอนกีฬาประเภททีมที่ประสบผลสําเร็จในการแขงขัน 

ดีวีช่ัน 3 ของมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา คุณภาพและบุคลิกภาพของผูที่แสดงบทบาทเปนผูฝกสอนกีฬาที่

ประสบความสําเร็จคือ ความสามารถในการคิดของนักกีฬา ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ

กําหนดและการสื่อสารสิ่งที่คาดหวังตอผูเลนและทีม การมีจริยธรรม มีความสามารถในการคิด จูงใจนักกีฬาให

ฝกหนักมีความอดทนตอความยากลําบาก มีบุคลิกภาพของตน เปนผูประนีประนอม มีความรูความสามารถใน

การสอน ความรูและทักษะกีฬาใหแกนักกีฬาเปนผูที่มีมุมมองทางบวกตอบทบาทของนักกีฬา ซึ่งจะเห็นไดวา 

ขอคนพบดังกลาวบงบอกไดถึงคุณลักษณะที่เปนจริงของผูฝกสอนกีฬาในแตละประเภท โดยเฉพาะผูฝกสอน

นักกีฬาเทควันโด และผูจัดการทีมดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธและดานความสามารถในการตัดสินเปน

สิ่งที่สําคัญ สวนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูฝกสอนนักกีฬาเทควันโดตามทัศนะของนักกีฬา ผูจัดการทีม

และนักกีฬาน้ันทักษะในดานมนุษยสัมพันธและดานความสามารถในการตัดสินกีฬาก็เปนตัวช้ีวัดใน

องคประกอบรวมของกรอบมาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใตเชนกัน สอดคลอง

ตามหลักการทฤษฎีและผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีเกิดจากประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ตาม

ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีในเรื่องสมรรถนะของ Spencer and Spencer 

(1993) ไดเปรียบเทียบคุณลักษณะเสมือนกับภูเขานํ้าแข็ง โดยสรุปวาคุณลักษณะของบุคคลน้ันมีสวนที่ลอยอยู

เหนือนํ้าที่สามารถสังเกตไดงาย ไดแกความรู และทักษะตาง ๆ และสวนที่จมอยูใตนํ้าเปนสวนที่มีปริมาณ
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มากกวาเปนสวนที่ไมอาจสังเกตไดชัดเจนและวัดไดยากกวา นอกจากน้ี McClelland (1973) ไดแบง

องคประกอบของสมรรถนะเปน 5 สวน คือ ดานความรูคือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปน

สาระสําคัญ ดานทักษะ คือ สิ่งที่ตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทักษะเกิดขึ้นมาจากพ้ืนฐานทาง

ความรู และสามารถปฏิบัติไดอยางชํานาญดานความคิดสวนตัว คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณของตนเอง ตามลําดับ 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบยืนยันความเปนไปไดตัวบงช้ีสมรรถนะหลักดวยองคประกอบรวมของกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใต  

ผลของการตรวจสอบยืนยันความเปนไปไดจากตัวบงช้ีสมรรถนะผูฝกสอนกีฬาเทควันโดใน

จังหวัดชายแดนใตทั้ง 3 ประเด็น ไดแก ดานความถูกตอง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety) และ ความ

เปนประโยชน (Utility) ในภาพรวมอยูระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.60, S.D. = 0.59) ทั้งน้ีมีความสอดคลองตาม

เกณฑมาตรฐานการประเมินของ Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1994 

as cited in Hussein & Al-Timimi, 2017) ไดกลาวถึงขั้นตอนพัฒนาระบบวาตองมีการศึกษาความเปนไปได 

เพ่ือเปนการตรวจสอบความเปนไปไดและปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบสมรรถนะ และพิจารณาความ

ตองการของระบบ ซึ่งผูใชจะตองกําหนดจุดประสงค นโยบาย และขอบเขตของงานดวยวิธีเชิงทักษะในการ

ปฏิบัติที่ถูกวิธีในการวิจัยครั้งน้ีไดมีการเชิญผูที่มีสวนไดสวนเสียเขามารวมในการพิจารณาดวยเชนกัน ซึ่งมี

ความสอดคลองกับงานวิจัยของ McRae (2005) ไดศึกษาถึงบุคลิกภาพของการเปนผูฝกสอนกีฬามืออาชีพ ซึ่ง

ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพของการเปนผูฝกสอนกีฬา ประกอบดวย 1) กําหนดและนิยามบทบาทของการ

เปนผูฝกสอนใหชัดเจน 2) มีความเขาใจวากีฬาเปนเพียงเกมการเลนไมใชชีวิตจริง 3) ใหคุณคาของความ

สามัคคีกันในทีม 4) มีวิธีใชภาวะผูนําหลายวิธี 5) ซื่อสัตยตอตนเองและ 6) มีความสัมพันธภาพที่ดีกับนักกีฬา

ซึ่งสิ่งเหลาน้ีผูฝกสอนจะทําใหเปนแบบอยางไดดีและนักกีฬาจะยึดถือปฏิบัติตามผูฝกสอน จะเห็นไดวาขอ

คนพบของงานวิจัยในดานตัวช้ีวัดสมรรถนะผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัดชายแดนใตน้ันลวนเปนกลุม

สมรรถนะที่มีความสําคัญเชนกันเ น่ืองจากเปนความสามารถระดับพ้ืนฐานและเปนมาตรฐานที่ 

ผูฝกสอนกีฬาเทควันโดจะตองมีในทุกคน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักกีฬาทุก

คนน้ันมีทักษะความรู ทักษะเจตคติที่ดีในนดานสุขภาพและรักในการออกกําลังกาย และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ตาง ๆ เชน การฝกสอนกีฬาที่ถูกตองและสม่ําเสมอ การจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา หรือการจัดกิจกรรม

สงเสริมการออกกําลังกายใหเปนไปอยางมีคุณภาพสูงสุด สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ อันจะสงผลตอคุณภาพของนักกีฬาไปพัฒนาประเทศตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ควรมีการศึกษาเชิงลึกในรูปแบบการใชแบบวัดสมรรถนะหลักของผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัด

ชายแดนใตที่นําขอมูลผานระบบออนไลนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ประกอบการพิจารณา เชน เชน ภาพถายคลิปวิดีโอ หรือ การสัมภาษณทางโทรศัพทหรือการนํา

นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกตใชจากบุคคลที่เก่ียวของมารวมพิจารณาดวย เพ่ือการคัดเลือกคลิปที่ดีมา

เผยแพรเปนตัวอยางใหกับเพ่ือนรวมวิชาชีพหรือผูที่สนใจทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ในการเปน

ตนแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนขามศาสตรความรูตาง ๆ ตอไป  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอดานความสุขที่มีอิทธิพลตอการเปนผูฝกสอนกีฬาเทควันโดในจังหวัด

ชายแดนใตในชวงสถานการณโควิด – 19 สําหรับนักศึกษาโดยจัดแยกเปนระดับช้ันปการศึกษา เพ่ือนําผลการ

วิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะสามารถนําผลที่ไดมาเปนขอสรุปและนําไปเปนแนวทางพัฒนาการเรียน

การสอนในอนาคต รวมถึงการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมที่สงผลตอความสุขในการเรียนของนักศึกษาใน

กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) 
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบการใชงานคูมือฝกปฏิบัติงานนําเที่ยว ประชากรและกลุม

ตัวอยางใชการสุมแบบเจาะจง คือ นักศึกษาช้ันปที่ 3 ชายและหญิง จํานวน 38 คนและมัคคุเทศกที่ปรึกษา 

จํานวน 2 คน จําแนกเปนชุดปฏิบัติงานใน 3 เสนทาง ไดแก เสนทางที่ 1 จํานวน 12 คน เสนทางที่ 2 จํานวน 

13 คนและเสนทางที่ 3 จํานวน 13 คน แตละชุดประกอบดวย มัคคุเทศกหลัก ผูประสานงาน ผูนําทางและ

สวัสดิการ ทั้งหมดปฏิบัติงานรวมกันโดยใชคูมือขนาดเล็กที่กําหนดตําแหนงหนาที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การจัดการสถานการณฉุกเฉินแจกจายใหนักศึกษาแตละคน การเก็บขอมูลใชเครื่องมือ คือ 1) แบบสอบถาม

แบบมีโครงสรางกับชุดปฏิบัติงานนําเที่ยว 2) แบบสัมภาษณกับมัคคุเทศกที่ปรึกษา การวิเคราะหขอมูลใช

โปรแกรมคํานวณสถิติพ้ืนฐานเปรียบเทียบโดยวิธีจับคูแบบทดสอบรายขอ (Paired – Samples t test) 

จํานวน 12 ขอ ทั้งกอนและภายหลังการใชคูมือ ผลการศึกษาพบวาชุดปฏิบัติงานนําเที่ยวทั้ง 3 เสนทางและ

มัคคุเทศกที่ปรึกษามีความพึงพอใจตอคูมือปฏิบัติงานโดยทุกขอคําถามมีคาเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้นหลังการใชงานเมื่อ

เปรียบเทียบกันและเห็นวาคูมือดังกลาวชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางความมั่นใจ

แกผูปฏิบัติงานเปนอยางดีมีขอคําถามตรงกันจํานวน 4 ขอระบุวาคูมือดังกลาวชวยใหจดจําขั้นตอนและ

ขอบเขตงานแตละตําแหนงสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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คําสําคัญ: คูมือฝกปฏิบัติงานนําเที่ยว; การฝกปฏิบัติงานนําเที่ยว; การศึกษาเปรียบเทียบการใชคูมือ 

ฝกปฏิบัติงานนําเที่ยว 

Abstract 

This study aims to compare the usage of the tour guide operation manual. The 

population is 38 male and female 3rd year students and 2 consultant guides. The sample 

used a specific random sampling. Divided in 3 operation teams to 3 routes: Route 1, 12 people, 

Route 2, 13 people, and Route 3, 13  people. Each team contains main guide, coordinator, 

navigator and welfare officers all work together. All operate using a small manual that defines 

operator duties, operating procedures and situations emergency management, is distributed 

to each student. Data were collected by using two types of tools: 1) a structured questionnaire 

performed with a group of students working on a tour; 2) an interview form with consultant 

guides. Data analysis uses a basic statistical calculation program and compared by paired test 

method (Paired – Samples t test) number of 12 items, both before and after using the manual. 

The results showed that the students and consultant guides were satisfied with the manual, 

which all questions had an average increase when comparing. The manual helped to work 

effectively and build the confidence in the operators.  There were 4 matching questions 

indicating that the manual helped memorize the procedure and understand the scope of 

work statistically significant at the 0.05. 

Keywords : Guide Operation Manual; Tour conducting Exercise; Comparative Study of Using 

of Guide Operation Manual 

บทนํา 

สาขาวิชาการทองเที่ยวไดดําเนินงานฝกปฏิบัติงานนําเที่ยวในรูปแบบของการปฏิบัติการเสมือนจริง 

ตามเกณฑการจัดการเรียนการสอนของกรมการทองเที่ยวโดยใหนักศึกษาผลัดเปลี่ยนกันเปนมัคคุเทศกและ

นักทองเที่ยวดําเนินงานนําเที่ยวตามเสนทางที่กําหนดไวในรูปแบบชุดปฏิบัติงานขนาดเล็กประกอบดวย 

มัคคุเทศกหลักเปนหัวหนาชุด ผูประสานงาน มัคคุเทศกรายทางและสวัสดิการโดยทุกคนตองบรรยายขอมูล

พ้ืนที่ตลอดการเดินทาง เพ่ือฝกใหนักศึกษามีประสบการณเสมือนจริง ในการปฏิบัติงานดานการนําเที่ยว

ตลอดจนการจัดการปญหาและสถานการณสมมติที่ถูกกําหนดขึ้นโดยในช้ันปที่ 2 นักศึกษาตองทําการนําเที่ยว

ระยะเวลา 1 วัน ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง สวนในช้ันปที่ 3 นักศึกษาตองฝกปฏิบัติใน

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในเสนทางที่มีระยะทางไกลขึ้น 
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จากการปฏิบัติงานที่ผานมาพบวานักศึกษาแตละคนมีทักษะการเรียนรูที่แตกตางกัน จึงไมสามารถ

จดจําขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงานในกลุมที่รับผิดชอบทําใหการปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมมี

ความราบรื่น อาจารยผูควบคุมและมัคคุเทศกที่ปรึกษาประจําเสนทางนําเที่ยวตองใชเวลาอยางมากในการสรุป

ภารกิจประจําวันและใหคําแนะนําเพ่ือประสานการทํางานไปในแนวทางเดียวกัน ผลจากการสัมภาษณอยางไม

เปนทางการนักศึกษาภายหลังจากการทัศนศึกษาเสร็จสิ้นลงพบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สวนมากลดลงและมีทัศนคติที่ไมดีในงานมัคคุเทศก  

ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาถึงการปฏิบัติที่ผานมา วิธีการแกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา

เปนบุคคลและการปฏิบัติงานเปนชุดทํางานขนาดเล็กโดยการใชการจัดการเชิงคุณภาพรวบรวมขั้นตอน

จัดลําดับการปฏิบัติงานนําเที่ยวทั้งหมดและการจัดการสถานการณฉุกเฉิน จัดทําเปนคูมือประจําตัว ทดลองใช

งานโดยศึกษาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานในอดีต เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเปรียบเทียบใชงานคูมือปฏิบัติงานในการฝกนําเที่ยวรายวิชา TR 2193 ทรัพยากรการทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมของโลกและประเทศไทยของชุดปฏิบัติงานนําเที่ยว จํานวน 3 เสนทาง 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด 

Butprayoon (2010) ใหความเห็นวาการปฏิบัติงานรวมกันโดยผูที่มีจํานวนตําแหนงงานและหนาที่

ความรับผิดชอบที่หลากหลายควรนําหลักการปฏิบัติงานทางการทหารซึ่งผานการพัฒนาขั้นตอนตามลําดับ

ความเรงดวนของการปฏิบัติงานตาง ๆ จนนําไปสูขอสรุปของประสิทธิภาพการดําเนินงาน การจัดแบงตําแหนง

งานและความรับผิดภายในเรือสินคาที่ประกอบดวยฝายเดินเรือ ฝายชางกล การกําหนดตําแหนงและขอบเขต

การทํางานการประสานงาน รวมถึงการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน (Merchant Marine Training Center, 

2006) การจัดองคกรตามลักษณะงาน การประชุมวางแผนกําหนดบทบาทการทํางาน การแบงหนาที่ทําใหการ

บริหารงานและการฝกปฏิบั ติขั้นตอนไดอยางมีประสิท ธิภาพ (Pusapakdepob, 1999 ; Srisatit & 

Khampuanbutra, 2 0 1 2 ; Australian Maritime Safety Authority, n.d.; Arjarasirikoon, 

Khampuanbutra, & Najanthong, 2020) มาประยุกตใชโดยจัดทําขั้นตอนเปนเอกสารอธิบายรายละเอียด

การปฏิบัติงานในสถานการณตาง ๆ แจกจายใหผูปฏิบัติงานทราบทั่วกัน 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
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Wannathanom (2004) แบงการดําเนินงานจัดการนําเที่ยวเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การดําเนินการ

กอนรับนักทองเที่ยว 2) การดําเนินการระหวางการทองเที่ยวและ 3) การดําเนินการภายหลังการทองเที่ยว 

โดยมีการเตรียมการในขั้นตอนตาง ๆ สําหรับมัคคุเทศกตองดําเนินการ ดังน้ี  

1. การปฏิบัติกอนการรับนักทองเที่ยว ตรวจรายละเอียดในใบสั่งงาน ตรวจเอกสารในการเดินทางที่

ตองใช เตรียมสมุดจดหมายเลขโทรศัพทที่สําคัญ จัดเตรียมอุปกรณและขนยายมาที่จุดนัดพบกับยานพาหนะ 

จัดอุปกรณลงยานพาหนะ มัคคุเทศกตองตรวจดูความเรียบรอยของยานพาหนะในการขนสง รอรับ

นักทองเที่ยว ตรวจสอบรายช่ือ จัดเก็บสัมภาระและนํานักทองเที่ยวน่ังประจําที่  

2. การปฏิบัติระหวางการเดินทาง ตรวจสอบรายช่ือ จํานวนนักทองเที่ยว จัดที่น่ังใหตามความ

เหมาะสม กลาวตอนรับ แนะนําทีมงาน อธิบายกําหนดการนําเที่ยว เดินนําหนานักทองเที่ยวเสมอ อธิบาย

ขอมูลชัดเจน กระชับ เขาใจงาย บอกขอหามขอควรปฏิบัติในสถานที่แตละแหง สอบถามยืนยันกําหนดการ

มาถึงตอสถานที่ ที่พัก รานอาหาร อํานวยความสะดวก บริการและนําเที่ยวตามรายการอยางเครงครัด 

3. การปฏิบัติงานภายหลังการเดินทาง แจกแบบสอบถามแกนักทองเที่ยวและแจกของที่ระลึกในการ

เดินทาง กลาวขอบคุณและอําลานักทองเที่ยว เตือนใหนักทองเที่ยวอยาลืมสิ่งของมีคาในยานพาหนะ 

ตรวจสอบความเรียบรอยของยานพาหนะอีกครั้ง  

ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีมีสมมติฐาน คือ การใชคูมือฝกปฏิบัติงานนําเที่ยวโดยการกําหนดตําแหนง

ผูปฏิบัติงานตาง ๆ ขอบเขตหนาที่การประสาน อุปกรณประจําตัว ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถานการณฉุกเฉินที่

พบเจอในการทํางานและวิธีการจัดการทําเปนเอกสารแจกจายผูปฏิบัติงานทุกคนใชวางแผนการทํางาน จํานวน 

3 เสนทางภายใตการใหคําปรึกษาและสรุปผลการปฏิบัติงานโดยมัคคุเทศกอาชีพและอาจารยประจําวิชาจะ

สามารถทําใหการฝกปฏิบัติดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ แสดงเปนกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี (ภาพที่ 1) 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

227

The 10th PSU Education Conference 



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

การดําเนินงานเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการศึกษาดวย

วิธีวิจัยแบบภาคสนาม ขอบเขตดานพ้ืนที่ คือ การปฏิบัติงานนําเที่ยวใน 3 เสนทางตามขอบังคับหลักสูตร

ภาคปฏิบัติ คือ เสนทางที ่1 ตราด – จันทบุรี เสนทางที ่2 นครราชสีมา – บุรรีัมยและเสนทางที่ 3 สุโขทัย – 

พิษณุโลก ขอบเขตดานเน้ือหา ศึกษาเปรยีบเทียบการใชงานคูมือฝกปฏิบัติงานนําเที่ยวสําหรับการปฏิบัติงาน

รวมเปนชุดปฏิบัติงานขนาดเล็ก ขอบเขตดานประชากร คือ นักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติที่ศึกษาในวิชา TR 2193 ทรพัยากรการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมของโลกและประเทศไทยในภาคปฏิบัตินําเที่ยวเสนทางละ 3 วัน 2 คืน พรอมทั้งมัคคุเทศกที่ปรึกษา

ประจําเสนทาง เครื่องมือในการเก็บขอมูล ไดแก 1) แบบสอบถามแบบมีโครงสรางรวบรวมขอมูลกับกลุม

นักศึกษาที่ปฏิบัติงานนําเที่ยว 2) แบบสัมภาษณ กระทํากบัมัคคุเทศกทีป่รึกษา 

หลังการใชคูมือปฏิบัติงาน 

ตําแหนง / ความรับผิดชอบ 

- มัคคุเทศกหลัก

- ผูนําทาง/ประสานงาน

- สวัสดิการ

กําหนดอุปกรณผูปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- กอนเดินทาง

- ระหวางเดินทาง

- ภายหลังการเดินทาง

- การสรุปภารกิจประจําวัน

การจัดการสถานการณ

ฉุกเฉิน 

เสนทางที่ 1 

เสนทางที่ 2 

เสนทางที่ 3 

คูมือปฏิบัติงานนําเที่ยว 

- ตําแหนงความรับผิดชอบ

- อุปกรณของผูปฏิบัติงาน

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- สถานการณฉุกเฉิน

กอนการใชคูมือปฏิบัติงาน 

ตําแหนง 

- มัคคุเทศกหลัก

- ผูนําทาง/ประสานงาน

- สวัสดิการ

การปฏิบัติงาน 

- กอนเดินทาง

- ระหวางเดินทาง

- ภายหลังการเดินทาง
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การวิจัยเชิงปริมาณไดทําการศึกษาดวยการแบงกลุมนักศึกษารับบทเปนมัคคุเทศกรับผิดชอบในการ

วางแผนการนําเที่ยวและผลัดเปลี่ยนกันเปนมัคคุเทศกและนักทองเที่ยวใหบริการนําเที่ยวจํานวน 3 ชุด

ปฏิบัติงาน ตามเสนทางที่กําหนดไว ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาช้ันปที่ 3 ที่ลงทะเบียนในภาค

เรียน 1/2561 ศึกษาในรายวิชา TR 2193 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของโลกและของประเทศไทย 

จํานวน 38 คน ซึ่งเปนจํานวนที่เมื่อคํานวณทางสถิติแลวจะไมทําใหคาที่ไดเกิดการเบ่ียงเบน (Ekakul, 2001; 

Naiyapatana, 2008) และมัคคุเทศกที่ปรึกษาประจําเสนทาง จํานวน 2 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีใช

เทคนิคการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากชุดปฏิบัติงานนําเที่ยวทั้ง 3 เสนทาง 

จําแนกเปนชุดปฏิบัติงานเสนทางที่ 1 จํานวน  12 คน (น.ศ.ชาย 4 คน น.ศ.หญิง 8 คน) ชุดปฏิบัติงานเสนทาง

ที่ 2 จํานวน 13 คน (น.ศ.ชาย 2 คน น.ศ.หญิง 11 คน) ชุดปฏิบัติงานเสนทางที่ 3 จํานวน 13 คน (น.ศ.ชาย 

5 คน น.ศ.หญิง 8 คน) แตละเสนทางที่ไดรับมอบหมายจะมีชุดปฏิบัติงานนําเที่ยวประกอบดวย มัคคุเทศกหลกั 

1 คน ทําหนาที่หัวหนาชุด ผูประสานงาน 1 คน ผูนําทาง  1 คนและสวัสดิการตามจํานวนที่เหลือทั้งหมดจะ

ปฏิบัติงานรวมกันในการนําเที่ยวใหกับนักศึกษาในรุนและผลัดเปลี่ยนกันมารับหนาที่ผู นําเที่ยวและ

นักทองเที่ยวตามเสนทางที่รับมอบ (ภาพที่ 2, 3) 

ภาพที่ 2 คูมือปฏิบัติงานนําเที่ยว ภาพที่  3 การปฏิบัติงานของมัคคุ เทศกพรอมอุปกรณ

ประจําตัวบนรถทัศนาจร 

กระบวนการควบคุมใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คือ การมีคูมือในการปฏิบัติงานใหแกนักศึกษา 

โดยคูมือดังกลาวมีลักษณะเปนหนังสือขนาดเล็ก (3 × 4.5 น้ิว) ทําดวยกระดาษสีขาวเคลือบพลาสติกใสปองกัน

ความช้ืน สามารถใชปากกาเคมีเขียนและลบขอความบนสมุดได เย็บขอบดานหน่ึงดวยลวดโลหะกระดูกงู เพ่ือ

สะดวกในการพกพาระหวางปฏิบัติงาน สามารถนําขึ้นมาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ภายใน

คูมือจะบรรจุรายละเอียดตําแหนง (มัคคุเทศกหลัก ผูประสานงาน ผูนําทางและสวัสดิการ) หนาที่ความ

รับผิดชอบประจําตําแหนง อุปกรณประจําตัวผูปฏิบัติงานตําแหนงตาง ๆ หัวขอและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สําคัญโดยสรุป การปฐมพยาบาลและการปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉินระหวางการนําเที่ยวที่มัคคุเทศกควรรู 

แจกจายใหกับนักศึกษาทุกคนที่เปนผูปฏิบัติงานโดยมีการอบรมวิธีการใชงานคูมือการทบทวนขั้นตอนการ
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ปฏิบัติในสถานการณตาง ๆ กอนการปฏิบัติงานจริงและมีการสรุปภารกิจประจําวันโดยอาจารยประจําวิชาและ

มัคคุเทศกที่ปรึกษาประจําเสนทางที่รวมเดินทางไปดวย จากน้ันมอบหมายใหมัคคุเทศกหลักประชุมกับสมาชิก

ในกลุมทําการวางแผนงานในวันตอไปตามหัวขอที่กําหนดไวในคูมือปฏิบัติงานนําเที่ยว (ภาพที่ 4, 5) 

ภาพที่ 4 การนําขามถนนในแหลงทองเที่ยว ภาพที่ 5 การใชคูมือประชุมวางแผนระหวางการนําเที่ยว 

โดยใชอุปกรณความปลอดภัยตามที่กําหนดในคูมือ 

การเก็บขอมูลกระทําโดยใชแบบสอบถามในการประเมินการใชงานคูมือปฏิบัติงานนําเที่ยวโดย

สอบถามความเห็นตอขั้นตอนการปฏิบัติงานนําเที่ยวที่เคยทําในขณะที่ศึกษาอยูช้ันปที่ 2 และภายหลังการใช

คูมือกับกลุมตัวอยางในทุกชุดปฏิบัติงาน การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับจากกลุมตัวอยางใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการคํานวณสถิติทางสังคมศาสตร (SPSS) เปรียบเทียบโดยวิธีจับคูแบบทดสอบรายขอ 

(Paired – Samples t test) จํานวน 12 ขอ กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากน้ันนําขอมูลที่ไดมา

ประเมินรวมกับขอมูลการสัมภาษณมัคคุเทศกที่ปรึกษาประจําเสนทางนําเที่ยวทั้ง 3 ชุดและนําขอมูลที่ได

ทั้งหมดมาเรียบเรียงดวยวิธีการเชิงพรรณนาและสรุปประเด็นที่ไดจากการศึกษาเพ่ือนําเสนอประเด็นที่สําคัญ 

โดยการนําแนวคิดหลักการจัดนําเที่ยวและแนวคิดการจัดองคกรในรูปแบบชุดปฏิบัติงานขนาดเล็กที่กําหนด

ตําแหนง หนาที่ อุปกรณประจําตัวผูปฏิบัติงาน การประสานงานของผูปฏิบัติงานทุกคน ขั้นตอนการปฏิบัติ

เรียงลําดับความสําคัญและการจัดการสถานการณฉุกเฉินจะทําใหการดําเนินงานจัดนําเที่ยวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผลการวจิัย 

ผลการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน แบงเปน 

นักศึกษาที่ปฏิบัติงานนําเที่ยว จํานวน 38 คนและมัคคุเทศกที่ปรึกษา จํานวน 2 คน ไดรับแบบสอบถาม

สมบูรณจํานวน 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ผลการศึกษา พบวา เสนทางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

12 คน เสนทางที่ 2 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 13 คนและเสนทางที่ 3 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 13 คน 

ในสวนของขอมูลเชิงประชากรศาสตร นักศึกษาผูปฏิบัติงานทั้ง 3 เสนทาง เปนผูมีอายุระหวาง 21 – 24 ป 
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เปน เพศ หญิง มากกวาเพศชาย ดานความคิดเห็นระดับคะแนนเฉลี่ยตอการใชงานคูมือปฏิบัติงานนําเที่ยวใน 

3 เสนทาง พบวาสมาชิกของทั้ง 3 ชุดปฏิบัติงานใหระดับความพอใจตอคูมือปฏิบัติงานนําเที่ยวอยูในเกณฑ ดี 

– ดีมาก มีคาเฉลี่ยภายหลังการใชงานคูมือของทุกขอคําถามเพ่ิมสูงขึ้นโดยกําหนด ดังน้ี ระดับคะแนน 1.00 –

1.49 หมายถึง ตองปรับปรุง ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง

ปานกลาง ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี และระดับคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก แสดงผล

การเปรียบเทียบการศึกษากอนและหลังการใชงานคูมือปฏิบัติงานนําเที่ยว (ตารางที่ 1) และแสดงผลการ

ทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test (ตารางที่ 2) มีรายละเอียดดังน้ี

ตารางที่ 1 แสดงผลคาสถิติการทดลองการใชคูมือในการนําเที่ยว จํานวน 3 เสนทาง 

คําถาม 
เปรียบเทียบ 

ชวงเวลา 

เสนทางท่ี 1 เสนทางท่ี 2 เสนทางท่ี 3 

n x ̅ S.D. ระดับ n x ̅ S.D. ระดับ n x ̅ S.D. ระดับ 

1. กอน 12 3.50 0.674 ดี 13 3.69 0.63 ดี 13 3.85 0.801 ดี 

หลัง 12 3.92 0.515 ดี 13 4.08 0.494 ดี 13 4.00 0.707 ดี 

2. กอน 12 3.67 0.651 ด ี 13 3.77 0.725 ด ี 13 4.00 0.816 ด ี

หลัง 12 3.75 0.754 ดี 13 4.15 0.689 ดี 13 4.31 0.947 ดี 

3. กอน 12 3.67 0.778 ด ี 13 3.85 0.899 ด ี 13 3.92 0.76 ด ี

หลัง 12 4.00 0.739 ดี 13 4.00 0.707 ดี 13 4.38 0.768 ดี 

4. กอน 12 3.83 0.718 ดี 13 3.69 0.751 ดี 13 3.92 0.76 ดี 

หลัง 12 4.08 0.793 ดี 13 4.00 0.816 ดี 13 4.08 0.494 ดี 

5. กอน 12 3.83 1.030 ดี 13 4.00 0.577 ดี 13 4.00 0.707 ดี 

หลัง 12 4.00 0.853 ดี 13 4.00 0.577 ดี 13 4.15 0.899 ดี 

6. กอน 12 3.00 0.603 ปานกลาง 13 3.62 0.65 ด ี 13 3.85 0.689 ด ี

หลัง 12 3.75 0.622 ดี 13 3.92 0.862 ดี 13 4.00 0.707 ดี 

7. กอน 12 3.42 0.669 ปานกลาง 13 3.92 0.76 ด ี 13 4.00 1.155 ด ี

หลัง 12 4.17 0.835 ดี 13 4.23 0.725 ดี 13 4.23 0.599 ดี 

8. กอน 12 3.50 0.674 ดี 13 3.77 0.927 ดี 13 4.00 1.155 ดี 

หลัง 12 4.33 0.778 ดี 13 4.23 0.725 ดี 13 4.54 0.519 ดีมาก 

9. กอน 12 3.58 0.996 ดี 13 4.00 0.816 ดี 13 3.85 0.987 ดี 

หลัง 12 4.17 0.835 ดี 13 4.23 0.927 ดี 13 4.69 0.63 ดีมาก 

10. กอน 12 3.83 0.835 ด ี 13 4.15 0.899 ด ี 13 4.23 0.832 ด ี

หลัง 12 4.33 0.888 ดี 13 4.46 0.66 ดี 13 4.85 0.376 ดีมาก 

11. กอน 12 4.08 0.900 ด ี 13 4.00 0.816 ด ี 13 4.31 0.855 ด ี

หลัง 12 4.33 0.778 ดี 13 4.23 0.832 ดี 13 4.62 0.768 ดีมาก 

12. กอน 12 4.00 0.853 ดี 13 3.92 0.76 ดี 13 4.23 0.832 ดี 

หลัง 12 4.50 0.674 ดีมาก 13 4.15 0.899 ดี 13 4.69 0.48 ดีมาก 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

231

The 10th PSU Education Conference 



ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test จํานวน 3 เสนทาง 

คําถาม 
ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 

t – value p – value t – value p – value t – value p – value 

1. ทานมีความม่ันใจในการจัดนําเท่ียวดวย

ตนเอง
-2.803 0.017 -2.132 0.054 -0.805 0.436 

2. ทานคิดวาทานสามารถใชอุปกรณในการจัด

นําเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ
-0.432 0.674 -2.739 0.018 -1.477 0.165 

3. ทานคิดวาทานสามารถจัดสรรตําแหนงงานท่ี

ไดรับและสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

-1.301 0.220 -0.617 0.549 -2.144 0.053 

4. ทานคิดวาทานสามารถประสานงานกับ

ผูรวมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
-1.149 0.275 -1.76 0.104 -0.805 0.436 

5. ทานมีความรูความเขาใจในหนาท่ีและทราบ

ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของทาน
-0.456 0.658 0 1.000 -0.562 0.584 

6. เม่ือมีผูบาดเจ็บระหวางนําเท่ียวทานสามารถ

ใหความชวยเหลือไดอยางม่ันใจและมี

ประสิทธิภาพ

-3.000 0.012 -2.309 0.04 -0.617 0.549 

7. ทานคิดวา “คูมือปฏิบัติการนําเท่ียว”

สามารถทําใหทานปฏิบัติงานไดดีมากขึ้น
-2.462 0.032 -1.477 0.165 -0.898 0.387 

8. หากเกิดกรณีฉุกเฉินตาง ๆ ทานสามารถ

แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
-3.079 0.010 -2.144 0.053 -2.214 0.047 

9. ทานสามารถจดจําขั้นตอนการปฏิบัติการนํา

เท่ียวไดดีเพียงใด
-2.244 0.046 -1.389 0.19 -4.430 0.001 

10. ทานคิดวามัคคุเทศกพ่ีเลี้ยงมีบทบาท

เพียงใดในการใหคําปรึกษาระหวางฝก

ปฏิบัติงานนําเท่ียว

-1.915 0.082 -1.477 0.165 -2.551 0.025 

11. ทานคิดวาอาจารยประจําวิชามีบทบาท

เพียงใดในการใหคําปรึกษาระหวางฝก

ปฏิบัติงานนําเท่ียว

-1.000 0.339 -0.898 0.387 -1.477 0.165 

12. การแบงขั้นตอนการจัดนําเท่ียวเปน 3

ขั้นตอนหลักไดแก กอนนําเท่ียว ระหวางนํา

เท่ียวและหลังนําเท่ียว มีความเหมาะสมเพียงใด

-1.593 0.139 -1.897 0.082 -2.521 0.027 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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1. ความม่ันใจในการปฏิบัติงานนําเที่ยว พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับคะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.50 อยูในระดับ ดี และภายหลังการ

ใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 3.92 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มี

คะแนน 3.69 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.08 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 

3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.85 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับ

คะแนนสูงขึ้นเปน 4.00 อยูในระดับ ดี ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวา ผลการใชงานคูมือในเสนทางที่ 1 มีผลตอการชวยใหไดรับความมั่นใจในการ

ปฏิบัติงานนําเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่ 0.017 แตเสนทางที่ 2 และ 3 พบวาไมมี

ความสัมพันธที่ระดับ 0.054 และ 0.436 ตามลําดับ 

2. การใชอุปกรณในการจัดนําเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับ

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.67 อยูใน

ระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 3.75 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 2 คาเฉลี่ยความพึง

พอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.77 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.15 

อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.00 อยูในระดับ ดี และภายหลัง

การใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.31 อยูในระดับ ดี ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวา ผลการใชงานคูมือในเสนทางที่ 2 ผูปฏิบัติงานสามารถใชอุปกรณในการจัดนําเที่ยว

ไดอยางมีประสิทธิภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเสนทางที่ 1 และ 3 พบวาไมมีความสัมพันธที่

ระดับ 0.674 และ 0.165 ตามลําดับ 

3. การจัดสรรตําแหนงงานที่ไดรับและปฏิบัติหนาทีอ่ยางมีประสทิธิภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

ใหระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.67 

อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.00 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 2 คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.85 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้น

เปน 4.00 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.92 อยูในระดับ ดี 

และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.38 อยูในระดับ ดี ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวาการใชงานคูมือในเสนทางที่ 1 ไมมีความสัมพันธที่ระดับ 0.220 สวนเสนทางที่ 2 

และ 3 แสดงถึงคูมือฉบับน้ีที่มีการจัดตําแหนงงาน ขอบเขตหนาที่ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสงผลตอตําแหนงงานและขอบเขตการประสานงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4. การประสานงานกับผูรวมงานไดอยางมีประสิทธภิาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับคะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.83 อยูในระดับ ดี 

และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.08 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

กอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.69 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.00 อยูใน

ระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.92 อยูในระดับ ดี และภายหลังการ

ใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.08 อยูในระดับ ดี ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวา ผลการใชงานคูมือในเสนทางที่ 1, 2 และ 3 ไมมีความสัมพันธทีร่ะดับ 0.275, 0.104 

และ 0.436 ตามลําดับ   

5. ความรูความเขาใจในหนาที่และขั้นตอนการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับ

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.83 อยูใน

ระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.00 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 2 คาเฉลี่ยความพึง

พอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.00 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนเทาเดิมเปน 4.00 

อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.00 อยูในระดับ ดี และภายหลัง

การใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.15 อยูในระดับ ดี ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวา ผลการใชงานคูมือในเสนทางที่ 1, 2 และ 3 แสดงถึงคูมือฉบับน้ีไมมีความสัมพันธที่

ระดับ 0.658, 1.000 และ 0.584 ตามลําดับ   

6. การใหความชวยเหลือผูบาดเจ็บระหวางนําเที่ยวอยางม่ันใจและมีประสิทธิภาพ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มี

คะแนน 3.00 อยูในระดับ ปานกลาง และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 3.75 อยูในระดับ ดี 

เสนทางที่ 2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.62 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มี

ระดับคะแนนเทาเดิมเปน 3.92 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 

3.85 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.00 อยูในระดับ ดี ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวา ผลการใชงานคูมือในเสนทางที่ 1, 2 และ 3 มีผลตอการใหความชวยเหลือผูบาดเจ็บ

ระหวางนําเที่ยวอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

7. คูมือปฏิบัติการนําเที่ยวชวยใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับคะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.42 อยูในระดับ ปาน

กลาง และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.17 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 2 คาเฉลี่ยความพึง

พอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.92 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนเทาเดิมเปน 4.23 
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อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.00 อยูในระดับ ดี และภายหลัง

การใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.23 อยูในระดับ ดี ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวา ผลการใชงานคูมือในเสนทางที่ 1 มีผลตอการชวยใหไดรับความมั่นใจในการ

ปฏิบัติงานนําเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเสนทางที่ 2 และ 3 คูมือดังกลาวไมมี

ความสัมพันธ  

8. คูมือปฏิบัติการนําเที่ยว ชวยใหผูปฏิบัติงานแกปญหาหากเกิดกรณีฉุกเฉินตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.50 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 

4.33 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.77 อยูในระดับ ดี และ

ภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนเทาเดิมเปน 4.23 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอน

การใชคูมือ มีคะแนน 4.00 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.54 อยูในระดับ 

ดีมาก ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวา ผลการใชงานคูมือในเสนทางที่ 1, 2 และ 3 มีผลตอคูมือปฏิบัติการนําเที่ยว ชวยให

ผูปฏิบัติงานแกปญหาหากเกิดกรณีฉุกเฉินตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

9. คู มือปฏิบัติการนําเที่ยวชวยใหจดจําขั้นตอนการปฏิบัติการนําเที่ยวได พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มี

คะแนน 3.58 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.17 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 

2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.00 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับ

คะแนนเทาเดิมเปน 4.23 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.85 

อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.69 อยูในระดับ ดีมาก ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวา ผลการใชงานคูมือในเสนทางที่ 1 และ 3 มีผลตอคูมือปฏิบัติการนําเที่ยวชวยให

ผูปฏิบัติงานจดจําขั้นตอนการนําเที่ยวไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเสนทางที่ 2 คูมือดังกลาวไม

มีความสัมพันธ 

10. มัคคุเทศกพี่เลี้ยงมีบทบาทในการใหคําปรึกษาระหวางฝกปฏิบัติงานนําเที่ยว พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มี

คะแนน 3.83 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.33 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 

2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.15 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับ
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คะแนนเทาเดิมเปน 4.46 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.23 

อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.85 อยูในระดับ ดีมาก ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวา ผลการใชงานคูมือในเสนทางที่ 1 และ 2 ไมมีความสัมพันธ สวนเสนทางที่ 3

มัคคุเทศกพ่ีเลี้ยงมีบทบาทในการใหคําปรึกษาระหวางฝกปฏิบัติงานนําเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

11. อาจารยประจําวิชามีบทบาทในการใหคําปรึกษาระหวางฝกปฏิบัติงานนําเที่ยว พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มี

คะแนน 4.08 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.33 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 

2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.00 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับ

คะแนนเทาเดิมเปน 4.23 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.31 

อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.62 อยูในระดับ ดีมาก ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวา ผลการใชงานคูมือในเสนทางที่ 1, 2 และ 3 ไมแตกตางกัน  

12. การแบงขั้นตอนการจัดนําเที่ยวเปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก กอนนําเที่ยว ระหวางนําเที่ยวและ

หลังนําเที่ยว พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังน้ี เสนทางที่ 1 คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.00 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 

4.50 อยูในระดับ ดีมาก เสนทางที่ 2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการใชคูมือ มีคะแนน 3.92 อยูในระดับ ดี 

และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนเทาเดิมเปน 4.15 อยูในระดับ ดี เสนทางที่ 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

กอนการใชคูมือ มีคะแนน 4.23 อยูในระดับ ดี และภายหลังการใชคูมือ มีระดับคะแนนสูงขึ้นเปน 4.69 อยูใน

ระดับ ดีมาก ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t – test ความแตกตางของการใชคูมือระหวางกอนและ

ภายหลังการใชงาน พบวาเสนทางที่ 1 และ 2 การแบงขั้นตอนการจัดนําเที่ยวในคูมือไมมีความสัมพันธ สวน

การใชงานคูมือในเสนทางที่ 3 มีผลตอการแบงขั้นตอนการจัดนําเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

นอกจากน้ันผลการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ มัคคุเทศกที่ปรึกษาที่รวมเดินทางไปให

คําแนะนําใน 3 เสนทางใหความเห็นวา คูมือดังกลาวสามารถทําใหนักศึกษาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ หากเกิดกรณีฉุกเฉินตาง ๆ นักศึกษาสามารถแกปญหาไดโดยใชคําแนะนําในคูมือเปน

แนวทาง นอกจากน้ันคูมือดังกลาวยังทําใหการสรุปงานใหคําปรึกษาแกนักศึกษาระหวางการฝกและนักศึกษามี

ความมั่นใจในการทํางานรวมกันมากขึ้นและใชเวลานอยลงกวาเดิมภายใตคําแนะนํามัคคุเทศกที่ปรึกษาใน

ขณะที่อาจารยประจําวิชาที่รวมเดินทางไปดวยควรมีหนาที่เพียงดูแลความเรียบรอยทั่วไปในภาพรวมการฝก 
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สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาเปรียบเทียบครั้งน้ีไดกําหนดสมมติฐาน คือ การใชคูมือฝกปฏิบัติงานนําเที่ยว จัดทําเปนเลม

เอกสารขนาดเล็กแจกจายผูปฏิบัติงานทุกคนใชในการวางแผนการทํางานภายใตการใหคําปรึกษาและสรุปผล

การปฏิบัติงานโดยมัคคุเทศกอาชีพและอาจารยประจําวิชาน้ันจะสามารถทําใหการฝกปฏิบัติดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบวา “คูมือปฏิบัติการนําเที่ยว” เลมน้ีมีประสิทธิภาพอยางมากตอการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาในทุกตําแหนงตามสมมติฐานที่กําหนดไว พบวาผลการทดสอบผูปฏิบัติงานทั้ง 3 เสนทางมี

ความสัมพันธกันจํานวน 4 ขอ คือ ขอ 1, 2, 6 และ 8 ในประเด็นที่วาคูมือสามารถสรางความมั่นใจในการจัด

นําเที่ยวดวยตนเอง ทําใหสามารถใชอุปกรณการจัดนําเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

สามารถรับมือสถานการณดังกลาวไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขอคําถามอ่ืนพบวาขอมูลมีการ

กระจายแตยังอยูกลุมที่ใกลเคียงกัน ขอมูลมีความสัมพันธกันใน 2 เสนทาง จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 3, 7 และ 9 

คูมือดังกลาวชวยใหสามารถปฏิบัติหนาที่และจดจําขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีในสวน

การกําหนดหนาที่การปฏิบัติและอุปกรณประจําตัวผูปฏิบัติงานน้ัน พบวา “คูมือปฏิบัติการนําเที่ยว” ได

กําหนดหนาที่ผูปฏิบัติงานหลัก ไดแก มัคคุเทศกหลัก มัคคุเทศกรายทาง ผูประสานงานและสวัสดิการ หนาที่

รองของแตละตําแหนงและการประสานงานระหวางตําแหนงงานตาง ๆ มีการกําหนดรายละเอียด หนาที่การ

ปฏิบัติงาน อุปกรณประจําตัวของผูปฏิบัติงานตําแหนงตาง ๆ อยางเหมาะสม ลดการสับสนของผูปฏิบัติงาน ใช

เปนแนวทางหลักที่ชุดปฏิบัติงานยึดถือรวมกันผนวกกับคําแนะนําจากมัคคุเทศกที่ปรึกษาและควรเพ่ิมเติม

ภาพประกอบบางสวนในหัวขอที่สําคัญ สอดคลองกับหลักความปลอดภัยในการทํางานของ (Pusapakdepob, 

1999) และการจัดแบงหนาที่การทํางานและขอบเขตประสานงานตามหลักการความปลอดภัยและความ

รับผิดชอบบนเรือตามแนวทางของ Australian Maritime Safety Authority (n.d.) และศูนยฝกพาณิชยนาวี 

(Merchant Marine Training Center, 2006)  

สวนขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดนําเที่ยวที่แบงเปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก กอนการนําเที่ยว ระหวาง

การนําเที่ยวและภายหลังการนําเที่ยว พบวาผูปฏิบัติงานจํานวน 2 เสนทาง มีความเห็นตรงกันในขอ 1, 2, 7, 

12 ในประเด็นที่คูมือฉบับบดังกลาวชวยใหผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจในทํางานตามตําแหนงงาน ขอบเขตหนาที่

และจดจําขั้นตอนการปฏิบัติงานหลัก ๆ ไดดีขึ้นรวมถึงขอ 10 ความมั่นใจในการทําหนาที่ของมัคคุเทศกที่

ปรึกษาที่มีความชัดเจน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คูมือฉบับน้ีจึงมีความเหมาะสมอยางมากชวยให

นักศึกษาที่เปนชุดปฏิบัติงานนําเที่ยวสามารถวางแผนและกําหนดการปฏิบัติงานเปนบุคคลลงในรายละเอียด

อยางชัดเจน สอดคลองกับหลักการของ (Wannathanom, 2004) สําหรับอุปกรณประจําตัวผูปฏิบัติงานใน 

แตละตําแหนงที่กําหนดใหมีใชประจําผูปฏิบัติงานแตละตําแหนงน้ันเปนอุปกรณใชงานหลักที่มเีพียงพอตอการ

ทํางานแลวอาจเพ่ิมเติมอุปกรณไดตามความจําเปนของรายการนําเที่ยวในสถานที่ตาง ๆ 

นอกจากน้ันในคูมือฉบับน้ียังมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานในสถานการณตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน

ชวยใหนักศึกษามีความมั่นใจในการจัดการสถานการณเฉพาะหนาที่ไมคาดคิดและมั่นใจการปฏิบัติงานรวมกับ
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ผูอ่ืนมากขึ้นสอดคลองกับความเห็นเรื่องการประยุกตหลักการปฏิบัติทางทหารของ (Butprayoon, 2010) 

ขอมูลขางตนมีความสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่องการรวมมือประชุมวางแผนในการกําหนดบทบาทการ

ทํางาน การแบงหนาที่ทําใหการบริหารงานคลองตัวของ (Srisatit & Khampuanbutra, 2012; Arjarasirikoon 

et al., 2020) และเปนการยืนยันสมมติฐานการวิจัยที่วา “คูมือปฏิบัติงานนําเที่ยวที่มีการกําหนดตําแหนง 

หนาที่ อุปกรณประจําตัวผูปฏิบัติงาน การประสานงานของผูปฏิบัติงานทุกคน ขั้นตอนการปฏิบัติและการ

จัดการสถานการณฉุกเฉินจะทําใหการจัดนําเที่ยวดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ” ทั้งน้ีพบวาผลการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากชุดปฏิบัติงานนําเที่ยวใน 3 เสนทางมีความสอดคลองผลการสัมภาษณ

มัคคุเทศกที่ปรึกษาประจําเสนทางนําเที่ยวเชนเดียวกัน 

ดานการใชคูมือฉบับน้ีเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน พบวา คูมือปฏิบัติงานนําเที่ยวเลมน้ีมี

ประสิทธิภาพในการฝกปฏิบัติงานนําเที่ยวของนักศึกษาทําใหมีความมั่นใจและเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการวางแผนการปฏิบัติงานเปนอยางดี สําหรับการฝกปฏิบัติการนํา

เที่ยวในรูปแบบของชุดปฏิบัติงานขนาดเล็กน้ีสามารถเพ่ิมจํานวนผูปฏิบัติงานในตําแหนงที่ระบุในคูมือและเนน

การใหความรูแกบุคลากรในชุดปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันโดยกําหนดตําแหนงผูปฏิบัติงานพรอม

ทั้งขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงอยางชัดเจน กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเรียงลําดับความ

เรงดวน การจัดใหมีอุปกรณปฏิบัติงานของบุคลากรตําแหนงตาง ๆ ที่มีมาตรฐาน มีคูมือการปฏิบัติงานและ

แนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคลากรทุกคนเพ่ือการทบทวนขั้นตอน วางแผน สรุปผล ทบทวนการปฏิบัติงาน

ประจําวัน การใชงานอุปกรณและวิธีปฏิบัติที่จําเปนในสถานการณฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล มีคูมือการ

ปฏิบัติงานแจกจายใหผูปฏิบัติงานทุกคน  

ผลการสัมภาษณแสดงใหเห็นวาในขณะฝกปฏิบัติการนําเที่ยวน้ันมัคคุเทศกที่ปรึกษาประจําเสนทาง

ควรเปนผูมีบทบาทหลักในการใหคําแนะนําที่มีประโยชนแกนักศึกษาเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงานนําเที่ยว

โดยตรงในขณะที่อาจารยประจําวิชาที่รวมเดินทางไปดวยควรมีหนาที่หลักเพียงดูแลความเรียบรอยทั่วไปใน

ภาพรวมของการฝก พบวาคาเฉลี่ย (x̅) ภายหลังการใชงานคูมือในทุกขอคําถามมีระดับคะแนน เพิ่มขึ้น แสดง

ถึงประสิทธิภาพของคูมือดังกลาวในการสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานแกนักศึกษาในชุดปฏิบัติงานทั้ง 3 

เสนทาง โดยเฉพาะชุดปฏิบัติงานเสนทางที่ 3 น้ันมีคะแนนความพึงพอใจในการใชคูมือในขอคําถามขอ 8 

เก่ียวกับการจัดการสถานการณฉุกเฉิน ขอ 9 การจดจําขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ 10 – 11 บทบาทหนาที่การ

ทํางานที่แบงแยกชัดเจนระหวางมัคคุเทศกที่ปรึกษากับอาจารยประจําวิชาและขอ 12 การแบงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานนําเที่ยวมีความเหมาะสม มีคะแนนในระดับ ดีมาก 
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ขอเสนอแนะ 

บทความฉบับน้ีเปนการศึกษาเบ้ืองตนเรื่อง การใชคูมือปฏิบัติงานเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเกิด

ประสิทธิภาพโดยออกแบบมาใหทุกตําแหนงงานสามารถสับเปลี่ยนบุคลากรในแตละตําแหนงตาง ๆ ให

สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันไดทันที โดยใชคูมือปฏิบัติงานนําเที่ยวฉบับน้ีเปนแนวทางใหทุกตําแหนงทํางาน

ประสานกันอยางมีประสิทธิภาพและไตรตรองขอปฏิบัติตาง ๆ บนพ้ืนฐานของขอมูลที่มีอยูพรอมกับประเมิน

ความเหมาะสมของสถานการณในขณะน้ันรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมใหอยูใน

ขอบเขตของกฎระเบียบของแหลงทองเที่ยว กฎหมาย ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

ผูสนใจควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการพัฒนารูปแบบคูมือการปฏิบัติงานนําเที่ยวที่มีความ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานทั้งความสวยงาม รายละเอียดการปฏิบัติและภาพประกอบแตละขั้นตอนโดยพัฒนา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รูปเลมใหมีความกะทัดรัด ขนาดอักษรที่สามารถอานไดสะดวกรวมถึงพัฒนาในรูปแบบ

ของแอพพลิเคช่ันในโทรศัพทสมารทโฟน 
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Abstract 

The purposes of this study was to investigate the attitude, behavior and factors towards 

materialistic values of students in Rajamangala University of Technology Lanna Lampang. In 

this survey research, questionnaires were used to collect data from fifty female undergraduate 

students in Business Administration and Liberal Arts Faculty and fifty male undergraduate 

students in Engineering  Faculty. The data were statistically analyzed in terms of frequency, 

percentage and mean. The findings indicated that 30% respondents who usually purchased 

brand name products were divided into female 24% and male 6%. The majority  respondents 

were interested in brands and surveyed popularity of products before purchasing. They 

believed that high-priced or brand name  products guarantee higher quality and it’s the way 

into high society. The results indicated that even other factors such as personal preferences, 

peers, family and multiple media also influenced purchasing decision in expensive or brand 

name products. 

Keywords: Attitude; Behavior; Materialistic Values; Students 

Introduction 

Luxury clothes and trends have long been the first things that many teens have been 

interested in. As a result of these factors, university students who are still teenagers have 

become one of the most materialistic groups of people. The students want to be accepted 

by their group. Their friends are influential on their thought and behavior so they have to 

constantly make themselves up to date and to assimilate into their group. The behavior 
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includes, for example, dressing in fashionable or brand name clothes, and having 

communication devices. The behavior affects themselves and their family with or without 

knowing. Brand image is generally regarded as all the associations that consumers connect to 

a brand (Batra & Homer, 2004) .  The current study looks to enhance understanding of brand 

image and its relationship to ad appeal type and materialism. Along with the importance of 

self-expression and individuality, brand image is critical as products are often used to create 

and express one's actual and ideal self-concepts, including connecting one's self to others 

(Escalas, 2 0 0 4 ) .  The creation and preservation of brand image is done via avenues such as 

advertising, celebrity endorsement, product placement, etc. Materialistic people seek 

products that show the success and status they wish to be observed by others and themselves 

(Richins, 1992). With that said, advertising strategy generally involves framing certain positive 

product attributes that allow differentiation from the plethora of competitors (Kahneman & 

Tversky, 1 9 7 9 ) .  The "Matching Hypothesis" argues that using an ad appeal that is congruent 

with a brand's image and the values and status gained by consumers from the product 

maximizes potential (Kahle & Homer, 1985). 

 Almost of brand name products are imported from other countries. According to the 

Ministry of Commerce of Thailand, Thailand has to import brand name products around 27,200 

million Baht per a year (Atriumtech, 2001). These are the main causes that effect Thailand to 

have a balance of trade deficit. Materialistic values also effect to family and society. Since 

students could not  earn a lot of money by themselves, so their materialistic behavior makes 

their family spending increase. Furthermore, materialistic students run the risk of engaging in 

unethical behavior in order to obtain funds for a brand-name purchase. Materialism is viewed 

as a personal value that is reflected by people’s beliefs about the importance that possessions 

play in their lives (Richins, 2011). Materialistic individuals value acquisitions and the display of 

their acquired assets (Roberts, 2011). Since the majority of researches on materialism were 

conducted in the Western cultures, it is interesting to investigate the development of 

materialistic values among teenagers in Eastern cultures, especially in countries such as 

Thailand. The materialism in the current study was focused on various perspectives including 

social, cultural, psychological and economic as suggested by Bindah and Othman (2011). 

 A high number of students at Rajamangala University of Technology Lanna Lampang 

are interested in fashion and trends. Many Rajamangala University of Technology Lanna 
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Lampang students wear designer clothes, shoes, handbags, and cosmetics, among other things. 

The study of students' attitudes and behaviors toward materialistic values at Rajamangala 

University of Technology Lanna Lampang may serve as a guideline for determining how to 

encourage students to choose products that are more appropriate and necessary for their 

daily lives, as well as to recognize that moral values are more important than materialistic 

values. 

 

Objectives 

 1 .  To study personal attitude towards materialistic values of students in Rajamangala 

University of Technology Lanna Lampang. 

 2 .  To study personal behaviors towards materialistic values of students in 

Rajamangala University of Technology Lanna Lampang. 

 3 .  To study factors that influence expensive or brand name products purchasing 

decisions of students in Rajamangala University of Technology Lanna Lampang. 

 
Literature Review 

 This chapter presents related literature to provide concepts and theories as 

guidelines for the study as the following: 

Materialistic Values 

 Consumer researchers have shown considerable interest in values because they are 

argued to be an important influence on behavior. In general marketers are keen to explore 

the values that characterize consumption. A value that is becoming more prevalent in many 

western counties, particularly Australia is materialism, and it appears to be a potentially 

important dimension of consumer behavior. Australia’s growing preoccupation with 

possessions is reflected in such consumption values as “shop till you drop” and “he who dies 

with the most toys, wins” and the rise in credit card usage and consumer debt. Such 

approaches to life are the basis of materialism. This does not imply that every consumer is 

materialistic, as there is significant variance between individuals prioritization of an attachment 

to materialistic values (Richins, 1 987 ) .  Having more materialistic values has been associated 

with using possessions for portraying and managing impressions (Belk, 1985). Greater levels of 

materialism seem to be associated with an understanding by individuals that possessions serve 
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as part of a communication or signal to others informing them of who the individual is and 

what they are (Douglas & Isherwood, 1 9 7 9 ) .  Materialism may, therefore, represent a key 

variable in the development of a consumer’s involvement with products that allow the 

fulfillment of such values and assist in portraying acceptable images. 

Self-image and Product-image Congruency 

 Research on self-concept (or self-image) has often focused on brand/product 

preferences, purchase intention or usage at the level of congruency between the brand image 

and the individual’s image (Sirgy, et al, 1997). The central element here is not the actual self-

concept dimensions, but the perceived congruence between self-image and product-image. 

Here self-concept is defined as to “the totality of the individual’s thoughts and feelings having 

reference to himself as an object” (Rosenberg, 1 9 7 9 ) .  Self-image congruence models are 

based on the notion of cognitive matching between a product and a consumer’s self-concept. 

Researchers have investigated the impact that self -concept has upon product (and brand) 

choice by developing measures of the consumers / product (brand) congruency. The 

fundamental proposition is that consumers will be more involved with products that are closer 

to their own self-image. Self-image congruence is defined as the match between consumer-

image and product-image. An approach currently being investigated for tapping self-image 

product-image congruence is based on tapping the psychological experience of self-image 

congruence directly and globally by asking respondents to agree or disagree to a set of 

statements describing their subjective experience of self-image congruence in a global 

approach (Sirgy et al, 1997 ) .  Essentially, this method captures self-congruity through images 

that are conjured up by the respondent at the moment of response and not through 

predetermined images that may be irrelevant to subjects. It is proposed that involvement 

inherently drives the perceived match or congruency between the self and the product. 

Social Influences on Materialistic Values: Parents, Peers & Celebrities 

 The two principal interpersonal sources from which children and young people learn 

about products and their consumption habits are parents and peers. During childhood, parents 

are children’s role models (Anderson, 2001) .  Parents are probably the most instrumental in 

teaching young people the basic rational aspects of consumption such as understanding price-

quality relationships, handling money wisely, and obtaining appropriate information before 

making purchases (McNeal, 1987 ; Ward & Wartella, 1977 ) .  Due to the combination of rapid 
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body growth and puberty, the early self-identity formed in childhood is no longer appropriate, 

and teenagers enter a period of identity crisis (Erikson, 1980). During this phase, young people 

need to formulate a new identity and establish autonomy from their parents. As a result, 

young people tend to seek personal relationships that give value to their perspectives and 

ensure that their feelings are understood. Consequently, young people prefer to identify with 

their peer groups. The frequent interaction with peers, even more frequent than with parents, 

can lead to peers becoming the primary socializing agents for consumption values (Choi & La 

Ferle, 2004; La Ferle, Edwards, & Lee, 2000; Moschis, 1987; Shim, 1996). Several studies have 

shown how young people learn the symbolic meaning of goods or expressive elements of 

consumption from their peers at school and at play (Moschis & Churchill, 1 9 7 8 ; Moschis & 

Moore, 1982). Young people who perceived higher peer influence were more likely to engage 

in social comparison of possessions and became more materialistic (Chan & Zhang, 2007). In 

addition to relations with family and peers, young people often form secondary attachments 

to celebrities. In fact, celebrity worship has become common amongst young people around 

the world (Yue & Cheung, 2000) and may stem from a developmental need for identification 

and intimacy (Josselson, 1991). As adolescents transition to adulthood, celebrity attachments 

can facilitate the formation of a mature adult identity (Erikson, 1 9 6 8 )  as well as influence 

consumer behavior. Using an ethnographic methodology, Caughey (1984 , 1985 )  found that 

young admirers consider celebrity idols as their idealized self -images. Admirers want to 

develop or refine personality traits that are similar to their idols. Young people reported that 

they want to revise their physical appearance, abilities, values and attitudes in order to imitate 

that of their idols. People’s “imaginary” relationships with media figures can therefore shape 

both their own self-identities and their subjective evaluation of self-worth Caughey (1 9 85 ) ; 

Boon and Lomore (2 0 0 1 )  found that young people who shared a bond with their idols (all 

were media figures) were more likely to credit their idols in guiding their choice of identity, 

shaping their feelings of self-worth, and influencing their attitudes and personal values. 

Overall, the celebrity’s message becomes part of the individual’s social construction of reality 

(Alperstein, 1991). An empirical study indicated that both direct role models (e.g. fathers and 

mothers) and vicarious role models (e.g. favorite entertainers) affected adolescents in brand 

selection, brand switching and lodging consumer complaints (Martin & Bush, 2 0 0 0 ) .  Young 

consumers reported that they were more likely to use products endorsed by entertainers or 
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famous athletes (Lafferty & Goldsmith, 1999). La Ferle and Choi (2005) found celebrities to 

generally be more effective across Korean young adults in creating more favorable attitudes 

toward ads and brands than non-celebrities.  

Marketing Influences on Materialistic Values  

 Advertising images are pervasive sources of materialistic values. Advertisements  often 

encourage consumption by using images of attractive and/or famous product users, 

demonstrating social reward by using the products, and associating the products with wealthy 

lifestyles (Kasser et al., 2004). Advertising also provides a host of potential role models, who 

are attractive, powerful, and glamorous. Adolescents may adopt both real and fictional people 

shown in the advertisements as their role models because of their superiority in appearance 

and extravagant lifestyles (Yue & Cheung, 2 0 0 0 ) .  When young people choose advertising 

information and characters as their role models, they may not only identify with them but 

also intend to copy them in terms of how they dress and what they are going to buy. Empirical 

data shows a positive correlation between the influence of vicarious role models such as 

favorite entertainers and adolescents’ purchase intentions (Martin & Bush, 2000). A longitudinal 

study of adolescents found that television advertising exposure had both short and long -term 

effects on adolescents’ adoption of materialistic values (Moschis & Moore, 1 9 8 2 ) .  Recent 

studies in China and Hong Kong have also found that advertising viewing is a positive predictor 

of materialism (Chan & Zhang, 2007). Similarly, consumer-oriented marketing promotions such 

as coupons, free trials, rebates, lucky draws or gifts are often used by advertisers to boost up 

short-term sales. A previous study found that participation in marketing promotions had 

positive correlations with materialism among the youth (Goldberg et al., 2003). 

Previous Studies 

 Bernard, (2009) Ad-based persuasion is dependent on many elements, some are 

unique to individual consumers and others are ad-related. Materialism has grown in popularity 

within the field of consumer research, but empirical evidence of its relationship to 

consumption is limited. This study focuses on the relationships among materialism, brand 

image, and ad appeal type, with special focus on a three-way "match-up". Contrary to 

predictions, interactions among the three variables are insignificant. However, there is 

directional support for the notion (match-up) that materialists prefer the status-theme ad for 

the high-image/status brand. In addition, brand image interacts with two measured individual 
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difference characteristics, susceptibility to normative influence (SNI) and self-brand connection 

(SBC) to varying degrees. Theoretical and managerial implications are offered (O'Cass & Julian, 

2001). Over many years fashion clothing has been an area of interest to many consumer 

researchers. This study examines the effect of age, gender, materialism and self-image product-

image congruency on consumer’s involvement in fashion clothing. Data were gathered via a 

mail survey of 4 5 0  respondents. The results indicate that fashion clothing involvement is 

significantly affected by a consumers age, gender, degree of materialism and degree perceived 

person-product image congruency (La Ferle & Chan, 2008) Studying social influences and 

marketing communications on levels of materialistic values in an Asian culture is important as 

it involves a context quite different from Western culture. Many scholars argue that Asian 

cultures are different because of the long-standing values concerning families and human 

relations (Zhao, 1997). As an example, in a recently developed Asian Values Scale consisting 

of four factors; conformity to norms, family recognition through achievement, emotional self 

control and collectivism (Kim, Atkinson, & Yang, 1 9 9 9 ) , all but one of these factors stressed 

the importance of social influence and yielding to social norms. Therefore, to better 

understand the adoption of materialistic values, it is essential to examine both the impact of 

social influence as well as marketing communications, particularly among Asian adolescents. 

As different cultural environments can result in varied socialization processes (Choi & La Ferle, 

2004) , it is important to assess how marketing communications and social influences impact 

Singaporean youths’ levels of materialism. Systematic research on a country by country basis 

can enhance our understanding of the impact of marketing communications and social 

influences on youth consumer culture as well as enhance marketing efforts and public policy 

decisions. Figure one provides a clear picture of our hypothesized relationships in predicting 

materialism. It was developed from the theoretical framework provided in our literature review 

of previous studies that have identified perceived peer influence, imitation of media 

celebrities, advertising viewing and marketing promotions as key variables in predicting the 

endorsement of materialistic values (Chaplin & John, 2010). John (2 0 1 0 )  What causes 

adolescents to be materialistic? Prior research shows parents and peers are an important 

influence. Researchers have viewed parents and peers as socialization agents that transmit 

consumption attitudes, goals, and motives to adolescents. We take a different approach, 

viewing parents and peers as important sources of emotional support and psychological well 
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-being, which increase self-esteem in adolescents. Supportive parents and peers boost 

adolescents' self-esteem, which decreases their need to turn to material goods to develop 

positive self perceptions. In a study with 1 2 –1 8  year-olds, we find support for our view that 

self-esteem mediates the relationship between parent/peer influence and adolescent 

materialism (Sereetrakul, 2 0 1 3 ) . The purpose of this study was to investigate the factors 

predicting materialistic values in undergraduate students in the Bangkok metropolitan area. 

The materialistic values in this research were derived from Richins and Dawson’s concept, 

comprising 3  components: acquisition centrality, acquisition as the pursuit of happiness, and 

possession -defined success. Family context and social factors were used to predict 

materialistic values. In this survey research, questionnaires were collected from 620 students, 

and the data  were analyzed by hierarchical regression analysis. The findings revealed that 

variations in materialistic values were better accounted for by social factors—susceptibility to 

peer influence and imitation of media celebrity —  rather than family context. In  family 

context, only family communication had an effect on student's materialistic values. The 

regression model accounted for 3 5  percent of the explained variation in materialistic values. 

(Janchay, 2009). The objectives of this study were to investigate consumerism behavior and 

factors related to students’ consumerism behavior. The subjects of the study were 4 0 0 

students of Prince of Songkla University, Hat Yai Campus. The data were collected using a 

questionnaire, and analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and 

chisquare. The results of the study revealed that most of the students had a moderate level 

of consumerism behavior. When considered each type of consumerism by item, it was found 

that the level of students’ consumerism behavior in buying general goods was at a high level 

while the levels of their behavior due to their habitude, a variety of goods, their instant 

decision, and brand name goods were at a moderate level. Regarding the relationships 

between factors  affecting consumerism behavior, it was found that gender, students’ monthly 

income, their parents’ monthly income, fashion values, up-bringing style (democratic, 

excessively free, and dictatorial), and media consumption had a statistically significant 

relationship with students’ consumerism behavior (Likitapiwat, Sereetrakul, & Wichadee, 2015). 

The purposes of this study were to classify university students in terms of their materialism 

and to compare the difference in certain attributes among the segments. Student attributes 

taken into consideration included father’s educational level and occupation, money received 
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from family, family communication and susceptibility to peer influence. In this survey research, 

questionnaires were used to collect data from 620 students ranging from 18 to 21 years old 

in Bangkok. Cluster analysis was used where students could be classified into three clusters: 

those who believe that money is the center of life (centrality); those who believe that money 

is a measure of success in life (success); and those who believe that money makes a happy 

life (happiness). Students from the three clusters appeared to be of different attributes. Those 

in the centrality group are from poorer family while those in the success cluster are from a 

family with better financial status, and those in the happiness cluster are more susceptible to 

peer influence than the other two groups. The implications of the study were discussed as a 

concluding remark. 

 

Research Hypothesis 

 The students in Rajamangala University of Technology Lanna Lampang with different  

gender and individual characteristics have different attitude and behavior towards materialistic 

values. 

 

Research Methodology 

 The study has been surveyed on attitude and behavior towards materialistic values of 

students in Rajamangala University of Technology Lanna Lampang by using a quantitative  

methodology with statistical analysis. The study instruments include 100 random samples (50 

female undergraduate students from the Faculty of Business Administration and Liberal Arts 

and 50 male undergraduate students from the Faculty of Engineering in Rajamangala University 

of Technology Lanna Lampang). 
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Research Instrument 

 The research instrument for the study was a questionnaire). The students were asked 

to complete the questionnaire after they were informed that their participation was voluntary, 

that their responses were anonymous and confidential, and that results would be reported 

only in a group format.  

The part of this questionnaire was the materialism scale developed from the Richins and 

Dawson’s Materialism Scale (Richins & Dawson, 1992).  

The questionnaire was divided into four parts. 

Part 1: Personal data of respondents 

Part 2: Attitude toward materialistic values 

Part 3: Behavior of using and purchasing expensive and brand name  products (clothes, shoes, 

handbags, mobile phones, cosmetics and so on) 

Part 4: Factors that influence expensive or brand name products purchasing decisions 

 

Results  

Respondents’ personal data 

 The genders of the respondents were balanced, 50 male undergraduate students and 

50 female undergraduate students. The majority of the respondents were age between 19-21 

years old, as 59%. Most of the respondents had 1 brother or sister, as 47%, and most of the 

respondents’ average incomes were 4000 – 6000 Baht per month, as 47%. Fortunately, type 

of products (clothes, shoes, handbags, mobile phones, cosmetics and so on) respondents 

frequent purchasing were normal and moderate priced goods, as 51%, but there were 30% of 

the respondents usually purchased expensive and brand name  products, which was 

considered a quite concerned percentage. 30% of the respondents who usually purchased 

expensive and brand name products were divided into female as 24% and male as only 6%. 

This indicated that female undergraduate students in Rajamangala University of Technology 

Lanna Lampang more usually purchase expensive and brand name products than male 

undergraduate students. In term of age, the majority of the respondents who usually 

purchased expensive and brand name products were over 21 years old, as 33.33%. In addition, 

the respondents who had brother or sister more usually purchased expensive and brand name 

products than the respondents who had brother(s) or sister(s). Furthermore, 88.89% of the 
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respondents who had average monthly incomes more than 8,001 Baht usually purchased 

expensive and brand name products, which were considered as very high percentage. 

Table 1: Types of products (clothes, shoes, handbags, mobile, phones, cosmetics and so on) 

that respondents frequent purchase comparison by gender 

Gender Expensive and 

brand name 

products 

Normal and 

moderate 

priced 

products 

Low priced 

products and 

uninterested in 

brands 

Total 

No. 

(%) 

No. 

(%) 

No. 

(%) 

No. 

(%) 

Male 6 

(12%) 

32 

(64%) 

12 

(24%) 

 

50 

(100%) 

Female 24 

(48%) 

 

19 

(38%) 

 

7 

(14%) 

 

50 

(100%) 

 

Source: Adapted from Buying Decision Influence (Stankevich, 2017) 

Figure 1 

 
Source: Adapted from Buying Decision Influence (Stankevich, 2017) 
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Attitude toward materialistic values 

 From the study of personal attitude toward materialistic values of respondents found 

that the majority of the respondents did not have a high regard for people who have luxurious 

and expensive stuffs, but most of the respondents would like to own things that impress 

others and believed that using brand name products make them higher than others. The 

majority of the respondents also agreed that famous brands are better than unknown brands, 

but most of the respondents surprisingly disagreed that imported products are better than 

Thai products as 73%. This was a good sign that majority of the respondents still had a positive 

attitude toward Thai products. Unfortunately, most of the respondents, as 57%, still had 

attitude that materialistic value was personal value and did not make any involvement to 

other people despite the fact materialistic values impact including their family, society, or 

even the country as said in introduction part. 

Behavior toward materialistic values 

1 .  The first thing that most of the respondents look at in any product before purchasing was 

brand. 

2. The majority respondents would survey the popularity of products and their brands before 

purchasing. 

3 .  Almost all of the respondents have ever purchased expensive or brand name products 

more than once.  

4 .  The majority respondents have ever purchased something just because of personal 

preferences even though they have a same thing which still can be available . 

5. The majority respondents have ever purchased some product, but never used it. 

6. The majority respondents have ever borrowed money from friends or people around them 

for purchasing brand name or expensive products. 

7. The majority respondents did not like to collect expensive and brand name products. 

8. The majority respondents never did a part-time job for purchasing brand name or expensive 

products. From these results indicated that almost all of the respondents have ever purchased 

expensive or brand name products more than once, only 2 %  never purchased expensive or 

brand name products. The majority respondents were interested in brands and popularity of 

the products before purchasing. Personal preferences are also a factor that influences 

purchasing decisions even those products might be unnecessary for their daily life. 
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Fortunately, the majority of the respondents did not like to collect expensive and brand name 

products but unfortunately most of the respondents never did a part-time job and could not 

earn money to buy such products, so what they were doing was like asking money from their 

parents or even borrow money from friends just in order for them to buy expensive and brand 

name products. As a result this obviously indicates that materialistic values make an 

involvement not just in themselves but also to other people around them. 

Factors influencing expensive or brand name products purchasing decisions 

 In term of factors influencing expensive or brand name products purchasing decisions, 

the most influencing factor was high quality of such products. The second was popularity of 

such products and brands. The desire to be a good looking was the third. The fourth 

influencing factor towards expensive or brand name products purchasing decision was the 

desire to own things that friends and surrounded people have. The fifth was the desire to own 

such product for a long time. The sixth were the desire to be accepted in friends’ groups and 

to own such products as a reward for life. All of these factors were influencing in high level, 

which had mean more than 2, toward purchasing decision in expensive or brand name 

products. On the other hand, the least influencing factors toward purchasing decisions in 

expensive or brand name products of the respondents were family factors, which had total 

mean in low level. From  these  results indicated that even other factors such as themselves, 

peers, family, or multiple medias also influenced expensive or brand name products in 

purchasing decision, but the most influencing factors towards expensive or brand name 

products purchasing decision were quality and popularity of such products and brands. 

Overall, these results supported the hypothesis that the respondents with different gender 

and individual characteristics have different attitude and behavior towards materialistic values. 

 

Conclusion and Discussion 

 The study of attitude and behavior towards materialistic values of students in 

Rajamangala University of Technology Lanna Lampang found that most students had an 

overall materialistic attitude and behavior at the moderate level. The majority of the students 

are interested in brands and popularity of the products. The students might believe that high-

priced products guarantee high quality and low price indicates low quality. The students are 

just only purchasing expensive or brand name products because they are only trying to adapt 
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to the fast growing society we had nowadays, they might believe that when they own 

something expensive like others have then they can also fit in the society. The students might 

be also eager to own things which anybody can not have because they are expensive. They 

can also show to others that they are not left behind by other people and that is maybe one 

of the most common explanations why some of the students were purchasing expensive or 

brand name products even those products are unnecessary for their daily life, and certainly 

they are not just only figuring out that they are becoming materialistic persons. Since our fast 

growing society, people make competition they compete against each other that is why they 

do not notice that they are becoming materialistic. They purchase expensive or brand name 

products to show others that they are higher because they can afford to purchase. These 

things happen not just only in Rajamangala University of Technology Lanna Lampang  but also 

in our society and even around the world. 

 

Recommendations 

 Future research should investigate wider group of subjects extending the subject group 

to cover adults who have more buying power than students, or students in Bangkok because 

the consumerist behavior would be more prominent. Future research should investigate in 

more detail and depth about the decision to buy because it involved each person’s thinking 

and analyzing which makes it more abstract so that the result can be more accurate. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัด
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซ่ึงเป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีการพัฒนา
ระบบตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากบุคลากร ผู้น านักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 138 คน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนาระบบได้มีการด าเนินการตาม 6 ขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยได้ท าการส ารวจข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบระบบ จากนั้นท าการติดตั้ง ทดลองใช้งาน และ
ประเมินความพึงพอใจระบบ ผลการวิจัยที่ได้รับคือเว็บไซต์ www.nfsrru.com ประกอบด้วยหน้าเว็บไซต์
ภาพรวมการใช้ระบบ หน้าเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบ หน้าเว็บไซต์แผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัด 
และหน้าเว็บไซต์แจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.10, SD = 0.86) พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13, 

SD = 0.92) ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.09, SD = 0.88) และด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.07, SD = 0.87) 
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Abstract 
 The objectives of the research were (1) to develop the notify defective data of facility 
system with coordinate in Rajabhat Rajanagarindra University, and (2)  to evaluate the user’ s 
satisfaction of notify defective data of facility system with coordinate in Rajabhat 
Rajanagarindra University.  This study is a research and development study ( R&D)  was 
developed following System Development Life Cycle Model.  Data were collected from the 
138 samples, University’ s staff, student leaders, and students of Department of Computer 
Education, Rajabhat Rajanagarindra University. The statistics used for data analysis were mean 
and standard deviation.  The research findings were found that the system was developed 
following 6 steps based on System Development Life Cycle Model. The Investigation, analysis 
and design, implementation, testing and evaluating were done after.  The research result was 
www.nfsrru.com, consists of webpage for overview of the system, webpage for administrator, 
webpage for map of facility system with coordinate, and webpage for notify defective data of 
facility system.  The results of user’s satisfaction evaluation of notify defective data of facility 

system with coordinate in Rajabhat Rajanagarindra University was at a high level (�̅� = 4.10, SD 

= 0.86) considered in aspects, aspect of design in a high level (�̅� = 4.13, SD = 0.92), aspect of 

system usage in a high level (�̅� = 4.09, SD = 0.88) and aspect of implementation in high level 

(�̅� = 4.07, SD = 0.87). 
Keywords: The Development; Notify Data Syste; Defective Facility with Coordinate; Rajabhat 
Rajanagarindra University 

 

บทน า 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมี หลักคิด 
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  
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เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
(National Strategy Secretariat Office, Office of the National Economic and Social Development 
Board, 2018) สิ่งจ าเป็นในการพัฒนาคนในชาติให้เป็นไปตามความต้องการของยุทธศาสตร์ชาติคือ การศึกษา 
ซึ่งประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถ
ของแต่ละบุคคลพึงมี (Office of the Education Council, 2019) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 บัญญัติความหมายของค าว่าการศึกษาว่า 
การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (National Education Act, 1999) ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้
สามารถแบ่งออกได้สามปัจจัย ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าผู้สอนและผู้เรียน
จะมีความพร้อมเช่นไร แต่สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ไม่มีความเหมาะสมก็จะส่งผลในด้านลบต่อกระบวน
การเรียนรู้ให้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ (Thongkamsamut, 2010)  
 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมควรค านึงถึงองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ 
ด้านกายภาพ ควรออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทุกพ้ืนที่สามารถเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา และด้านจิตวิทยา ควรค านึงถึงสิ่งที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้เรียน ทั้งปัจจัยทางบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นทางบวก มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกภาคส่วน 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Abdulloh & Niemted, 2020) ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ด้านกายภาพยังสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 6 ในกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ระบุว่า การด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่ งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ รวมทั้งการ
บ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (Office of the 
Higher Education Commission, 2014) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483 ชื่อว่าโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัด เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจั งหวัด ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนฝึกหัดครู
ฉะเชิงเทราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาคารสถานที่และด้านการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนถึงระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ในด้านอาคารสถานที่มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแทนอาคาร
เรียนไม้ที่มีอยู่แต่เดิมและมีการก่อสร้างอาคารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามล าดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 กรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณ หมู่ 4 ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า (Policy and Planning Division, 2017) 
 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 
นับเป็นเวลาที่ 81 ปีจนถึง พ.ศ. 2564 ในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งอ านวยความสะดวกหลายชนิด
ภายในมหาวิทยาลัยเกิดความช ารุดตามกาลเวลา สิ่งอ านวยความสะดวกหลายชนิดมีการดูแลและซ่อมแซมจาก
ทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น ไมโครโฟน ล าโพง 
โปรเจคเตอร์ แต่ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกบางชนิดที่ช ารุดทรุดโทรมแต่ขาดการดูแลเท่าที่ควร ส่งผลให้ไม่
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ม้านั่ง ถนน ป้ายจราจร ทางเดินเท้า ซึ่งปัญหาของสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ช ารุดเหล่านี้เกิดจากการทรุดโทรมตามกาลเวลาส่วนหนึ่งและเจ้าหน้าของมหาวิทยาลัยไม่ทราบ
ถึงการช ารุดอีกส่วนหนึ่ง ส่งผลให้ไม่มีการดูแลรักษาที่ดเีท่าท่ีควร สิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้จึงไม่สามารถใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อบุคลากรหรือนักศึกษาต้องการใช้งาน เช่น โต๊ะและเก้าอ้ีบริเวณด้านล่าง
อาคารเรียนเกิดการช ารุดส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถนั่งท างานได้ หรือพ้ืนถนนที่ช ารุดส่งผลให้นักศึกษาที่ใช้
งานรถจักรยานยนต์อาจไม่ทันระวังในช่วงเวลากลางคืน จนอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ โดยการน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผสมผสานการท างานอย่างเป็น
รูปธรรม งานวิจัยนี้ได้น าเวิร์ดเพรสส์พร้อมด้วยปลั๊กอินที่เกี่ยวข้อง  และกูเกิลมายแมพมาพัฒนาระบบให้
นักศึกษาสามารถแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีการน าข้อมูลที่มีการ
แจ้งมาแสดงบนแผนที่แสดงสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดจากสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ช ารุดแก่นักศึกษา และรวบรวมข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดในการด าเนินการ
แจ้งซ่อมกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร์ 
 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 บุคลากร จ านวน 10 คน กลุ่มที่ 2 ผู้น า
นักศึกษา จ านวน 10 คน และกลุ่มที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ จ านวน 163 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากร ผู้น านักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
รวมจ านวน 138 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 บุคลากร กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Kamket, 2012, pp. 
288)  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน 
  กลุ่มที่ 2 ผู้น านักศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Kamket, 2012, pp. 
288) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน 
  กลุ่มที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) (Kamket, 2012, pp. 288) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 118 คน 
 2. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการวิจัยและพัฒนา (R&D) ด าเนินการพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) (Preechapanich, 2019 , pp. 41) ประกอบด้วย  
6 ขั้นตอน ได้แก่ การส ารวจเบื้องต้น การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบเชิงตรรกะ การออกแบนเชิงกายภาพ 
การพัฒนาระบบ และการบ ารุงรักษาระบบ 
 3. การด าเนินการพัฒนาระบบ 
 ด าเนินการพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ขั้นตอนการส ารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation Phase) พบว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ไม่มีระบบที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุด ส่งผลให้ไม่มีการดูแล
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เกิดการช ารุดเท่าที่ควร จนอาจท าให้เกิดอันตรายจากการใช้งาน จึงควรมีการพัฒนา
ระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยพัฒนา
ให้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบเว็บไซต์ เพ่ือความสะดวกในการใช้งานแบบออนไลน์ มีการใช้เวิร์ดเพรสส์จัดการ
เนื้อหาบนเว็บไซต์ ใช้ปลั๊กอินของเวิร์ดเพรสส์สร้างแบบฟอร์มแจ้งข้อมูล และใช้กูเกิลมายแมพแสดงพิกัดของสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีช ารุดผ่านรูปแบบแผนที่ซึ่งมีการแสดงผลบนเว็บไซต์ 
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  3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Phase) พบว่า ผู้ใช้งานมีความต้องการ
ระบบที่สามารถแจ้งข้อมูลและต าแหน่งของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดเพ่ือใช้ส าหรับการแจ้งซ่อมกับทาง
มหาวิทยาลัย และตรวจสอบต าแหน่งของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดเพ่ือป้องกันอันตรายจากการใช้งานได้  
จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ พบว่า ระบบควรมีผู้ดูแลระบบที่ท าหน้าที่รับข้อมูล 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดจากการแจ้งข้อมูล จัดการข้อมูลบนแผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด และ
ผู้ใช้งานที่สามารถแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด ใช้งานแผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุด 
  3.3 ขั้นตอนการออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design Phase) ด าเนินการออกแบบ
กระบวนการท างานของระบบโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
  3.4 ขั้นตอนการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design Phase) ก าหนดคุณสมบัติของเว็บ
โฮสติ้งที่ใช้ในการติดตั้งเวิร์ดเพรสส์ ดังนี้ มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า 2 GB รองรับระบบฐานข้อมูล MySQL 
5.7 รองรับภาษา PHP เวอร์ชัน 7.4 หรือสูงกว่า รองรับการติดตั้งเวิร์ดเพรสส์ เวอร์ชัน 5.8.3 และมีระบบรักษา
ความปลอดภัย จากนั้นก าหนดปลั๊กอินของเวิร์ดเพรสส์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ดังนี้ Forminator, Smart 
Slider 3, Classic Widgets, Buttonizer- Smart Floating Action Button, Ultimate Addons for 
Gutenberg, WPDash Notes, และUltimate FAQ-WordPress FAQ and Accordion Plugin 
  3.5 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Implementation Phase) ด าเนินการพัฒนาระบบ
โดยท าการเช่าเว็บโฮสติ้งและจดโดเมนเนมโดยใช้ชื่อ https://nfsrru.com/ ติดตั้งเวิร์ดเพรสส์ ธีม ปลั๊กอินลง
บนเว็บโฮสติ้ง สร้างแผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุดด้วยกูเกิลมายแมพ สร้างฟอร์มแจ้งข้อมูลด้วยปลั๊กอิน 
Forminator สร้างหน้าเว็บไซต์และใส่ข้อมูล ปรับแต่งส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ 
และทดสอบการท างานของระบบ 
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  3.6 ขั้นตอนการบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance Phase) หลังจากพัฒนาระบบ
เสร็จสิ้น มีการบ ารุงรักษาระบบด้วยการอัพเดตเวิร์ดเพรสส์ ธีม ปลั๊กอิน มีการส ารองข้อมูลเว็บไซต์ย้อนหลัง 
21 วันจากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง และมีการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เว็บไซต์ระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งพัฒนาด้วยเวิร์ดเพรสส์ ปลั๊กอินของเวิร์ดเพรสส์ และกูเกิลมายแมพ 
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสร้างตามแบบมาตรวัดของลิเคอร์ท ข้อค าถามมีจ านวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
ด้านการออกแบบ จ านวน 12 ข้อ ด้านการใช้งาน จ านวน 10 ข้อ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 8 ข้อ 
แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ และใช้เกณฑ์ในการแปลค่า ดังนี้ 
  4.51 – 5.00 อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
  3.51 – 4.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก  
  2.51 – 3.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
  1.51 – 2.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจ น้อย 
  1.00 – 1.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด  
 6. การหาคุณภาพเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) 
พบว่า มีข้อค าถามที่สามารถใช้ได้จ านวน 29 ข้อ และมีข้อค าถามที่ตัดทิ้งจ านวน 1 ข้อ จากนั้นน าไปทดลองใช้ 
(Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .983 อยู่ในระดับดีมาก  
 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามความพึงพอใจให้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ 
บุคลากร ผู้น านักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รวมจ านวน 138 คน ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ 
 8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบกลับของแบบสอบถามความพึงพอใจ 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้าน

การใช้งาน และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ด้วยโปรแกรมด้านสถิติและวิจัย โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 9. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  9.1 สถิติที่ ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่  ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Congruence : IOC) และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

  9.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

ผลการวิจัย  
 จากผลการด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัย ปรากฏดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ แบ่งรายละเอียดของผลการพัฒนาออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 หน้าเว็บไซต์ภาพรวมการใช้ระบบ เป็นหน้าเว็บไซต์ที่แสดงภาพรวมการใช้ระบบ ส่วนบน
ของเว็บไซต์ประกอบด้วย โลโก้เว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเมนูของเว็บไซต์ ส่วน
เนื้อหาประกอบด้วย ภาพสไลด์โชว์แนะน าเมนูของระบบ ส่วนท้ายประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  1.2 หน้าเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าเว็บไซต์ที่แสดงภาพรวมของระบบในฝั่งของผู้ดูแล
ระบบ ซึ่งสามารถจัดการหน้าภายในเว็บไซต์ จัดการข้อมูลการแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด การ
จัดการแผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุด จัดการข้อมูลการติดต่อสอบถาม เป็นต้น 
  1.3 หน้าเว็บไซต์แผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัด เป็นหน้าเว็บไซต์ที่แสดง
แผนที่ข้อมูลและต าแหน่งของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด โดยแสดงต าแหน่งของสิ่งอ ารวยความสะดวกที่
ช ารุดในรูปแบบไอคอน เมื่อคลิกจะปรากฏข้อมูลรายละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกนั้นประกอบด้วย ชื่อ 
ประเภท ต าแหน่ง รายละเอียด วันที่อัพเดตล่าสุด และภาพประกอบ 
  1.4 หน้าเว็บไซต์แจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด เป็นหน้าส าหรับการแจ้งข้อมูลสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีช ารุดจากผู้ใช้งานผ่านแบบฟอร์มแจ้งข้อมูล โดยจะมีการเก็บข้อมูลจากผู้แจ้งข้อมูลได้แก่ 
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อีเมล ประเภทการแจ้ง ศูนย์ของมหาวิทยาลัย ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ช ารุด รายละเอียด และภาพประกอบ ซึ่งรูปแบบของแบบฟอร์มจะเปลี่ยนตามลักษณะของการเลือกตัวเลือก
ประเภทสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องน้ า ถนน ที่นั่ง และอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์ภาพรวมการใช้ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าเว็บไซต์แผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุดพร้อมพิกัด 
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ภาพที่ 6 หน้าเว็บไซต์แจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุด 
 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยรวม จากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ บุคลากร ผู้น านักศึกษา และนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมจ านวน 138 คน เมื่อพิจารณาในภาพรวม

พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.10, SD = .865) โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.13, SD = .916) ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก 

(�̅�= 4.09, SD = .880) และด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.07, SD = .875) ตามล าดับ 
โดยรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  1) ด้านการออกแบบ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาพประกอบบนบนแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์คมชัดและสีสันสวยงาม ไอคอนของเว็บไซต์สื่อความหมายถูกต้อง ภาพสไลด์โชว์มีความเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาของเว็บไซต์ สัญลักษณ์บนแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สื่อความหมายถูกต้อง ปุ่ม
ของเว็บไซต์มีความชัดเจนและโดด ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความคมชัด การจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอ
ง่ายต่อการใช้งานและสบายตา สัญลักษณ์บนแผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุดสื่อความหมายถูกต้อง ขนาด
และชนิดของตัวอักษรท าให้โดดเด่นและง่ายต่อการอ่าน โทนสีของพ้ืนหลังท าให้เกิดความสบายตา โทนสีของ
เว็บไซต์ท าให้ดูโดดเด่น ตามล าดับ 
  2) ด้านการใช้งาน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลิงก์เชื่อมโยงภายในเว็บไซต์สามารถน าทางได้ถูกต้อง 
การแสดงผลข้อมูลเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่หลากหลายถูกต้องและครบถ้วน ลิงก์เชื่ อมโยงไปยังภายนอกเว็บไซต์
สามารถน าทางได้ถูกต้อง การแสดงผลข้อมูลในหน้าหลักของเว็บไซต์มีเนื้อหาถูกต้อง การแสดงผลเมนูหลักของ
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เว็บไซต์ถูกต้องและครบถ้วน เนื้อหาบนแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ถูกต้องตามความเป็น
จริง เนื้อหาบนแผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดถูกต้อง เนื้อหาหน้าวิธีการใช้งานท าให้ใช้งานเว็บไซต์ได้
สะดวก การเก็บข้อมูลของแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดถูกต้อง และครบถ้วน การติดต่อ
สอบถามบนเว็บไซต์ท าได้สะดวกและรวดเร็ว ตามล าดับ 
  3) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด
พร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สามารถน าไปใช้งานได้จริง แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์สามารถใช้ประโยชน์ได้ แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีข้อมูลตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ แผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดสามารถใช้ประโยชน์ได้ แผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกที่
ช ารุดเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดมีข้อมูลตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว การแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ช ารุดมีความสะดวกและรวดเร็ว ตามล าดับ 
 เมื่อน าผลการประเมินในแต่ละด้านมาผ่านระเบียบวิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ยโดยรวมอีกครั้งจะได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 จึงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมได้ว่า ระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
รายละเอียดผลการประเมินดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายใน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

รายการประเมิน 

n = 138 

�̅� SD 

ระดับ 
ความ
พึง

พอใจ 

อันดับ 

(1) ด้านการออกแบบ 
1. โทนสีของเว็บไซต์ท าใหดู้โดดเดน่ 
2. โทนสีของพื้นหลังท าให้เกิดความสบายตา 
3. ขนาดและชนิดของตัวอักษรท าให้โดดเด่นและง่ายต่อการอ่าน 
4. ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความคมชัด 
5. ไอคอนของเว็บไซต์สื่อความหมายถูกต้อง 
6. ปุ่มของเว็บไซต์มีความชัดเจนและโดดเด่น 
7. ภาพสไลด์โชว์มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต ์

4.13 
4.04 
4.09 
4.09 
4.14 
4.16 
4.14 
4.16 

.916 
1.031 
1.014 
.966 
.971 
.930 
.948 
.968 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
11 
10 
9 
6 
2 
5 
3 
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รายการประเมิน 

n = 138 

�̅� SD 

ระดับ 
ความ
พึง

พอใจ 

อันดับ 

8. การจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอง่ายต่อการใช้งานและสบายตา 
9. สัญลักษณ์บนแผนท่ีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุดสื่อความหมายถูกต้อง 
10. สัญลักษณบ์นแผนท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรส์ื่อความหมาย
ถูกต้อง 
11. ภาพประกอบบนบนแผนท่ีภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์คมชัดและ
สีสันสวยงาม 

4.14 
4.11 
4.15 
4.17 

1.029 
1.030 
.996 
.988 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7 
8 
4 
1 

(2) ด้านการใช้งาน 
12. การแสดงผลข้อมูลในหน้าหลกัของเว็บไซต์มีเนื้อหาถูกต้อง 
13. การเก็บข้อมูลของแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดถูกต้อง 
และครบถ้วน 
14. เนื้อหาบนแผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุดถูกต้อง 
15. เนื้อหาบนแผนท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ถูกต้องตามความเป็น
จริง 
16. เนื้อหาหน้าวิธีการใช้งานท าให้ใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก 
17. การติดต่อสอบถามบนเว็บไซต์ท าไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
18. การแสดงผลเมนหูลักของเว็บไซต์ถูกต้องและครบถ้วน 
19. ลิงก์เชื่อมโยงภายในเว็บไซตส์ามารถน าทางได้ถูกต้อง 
20. ลิงก์เชื่อมโยงไปยังภายนอกเว็บไซตส์ามารถน าทางได้ถูกต้อง 
21. การแสดงผลข้อมูลเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่หลากหลายถูกต้องและครบถ้วน 

4.09 
4.12 
4.06 

 
4.09 
4.09 
4.09 
3.99 
4.10 
4.14 
4.13 
4.14 

.880 

.985 

.957 
 

.943 

.916 

.970 
1.004 
.938 
.925 
.950 
.968 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
4 
9 
 
6 
7 
8 
10 
5 
1 
3 
2 

(3) ด้านการน าไปใช้ประโยชน ์
23. การแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารดุมีความสะดวกและรวดเร็ว 
24. แผนท่ีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดเข้าถึงได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
25. แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าถึงไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
26. แผนท่ีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
27. แผนท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
28. แผนท่ีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดมีข้อมูลตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
29. แผนท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีข้อมลูตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ 
30. ระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลยัราช
ภัฏราชนครินทร์สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

4.07 
4.01 
4.06 
4.03 
4.09 
4.11 
4.04 
4.10 
4.14 

.875 

.944 
1.002 
.928 
.947 
.972 
.966 
.857 
.945 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
8 
5 
7 
4 
2 
6 
3 
1 

รวม 4.10 0.865 มาก  
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ พบว่า การพัฒนาระบบส าเร็จไปได้ด้วยดี โดยระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบเว็บไซต์ ประกอบด้วย
หน้าเว็บไซต์ภาพรวมการใช้ระบบ หน้าเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบ หน้าเว็บไซต์แผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด
พร้อม และหน้าเว็บไซต์แจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบของ Preechapanich (2019, pp. 41) โดยเริ่มต้นจากการส ารวจ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางธุรกิจเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 
จากนั้นจึงวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก ถัดมาจะเป็นการ
พัฒนาและทดสอบระบบเพ่ือน าไปติดตั้งใช้งานจริงในองค์กร สุดท้ายจะเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานที่สุดคือ 
การบ ารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดภายใต้
สภาพแวดล้อมขององค์กร จึงท าให้พัฒนาระบบได้ส าเร็จและครบถ้วนตามที่ได้ออกแบบไว้ 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ใช้งานรู้สึกสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อมีการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เนื่องจากเดิมไม่มีระบบในการแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยไม่ทราบจุดที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด จึงท าให้เกิดการดูแลที่ไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจท าให้
บุคลากรและนักศึกษาเกิดอันตรายจากการใช้งาน การน าระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อม
พิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มาใช้งาน ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการแจ้งข้อมูล และมีแผนที่
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดที่ช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาทราบจุดที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการใช้งานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจดังที่กล่าวมา มี
รายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจรายด้านโดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
  1. ด้านการออกแบบ มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรกคือ ภาพประกอบบนบนแผนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คมชัดและสีสันสวยงาม รองลงมาคือ ไอคอนของเว็บไซต์สื่อความหมาย
ถูกต้อง และอันดับสามคือ ภาพสไลด์โชว์มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่
รู้สึกพอใจต่อการออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่มีการเลือกใช้ภาพประกอบที่คมชัดสวยงาม ซึ่งส่งผลให้เว็บไซต์มีความ
สวยงาม น่าใช้งาน และไอคอนของเว็บไซต์สื่อความหมายได้ตรงตามเนื้อหาที่เว็บไซต์ต้องการสื่อ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Khongluang, Boonphak, and Klinhom (2016) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วน
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ใหญ่มีความต้องการด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ ให้เว็บไซต์มีการออกแบบที่ทันสมัย ง่ายต่อ
การอ่าน ส่วนเมนูควรเป็นแบบกราฟิก หรือไอคอน ซึ่งจะท าให้มองเห็นได้ง่ายชัดเจน 
  2. ด้านการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรกคือ ลิงก์เชื่อมโยงภายในเว็บไซต์สามารถ
น าทางได้ถูกต้อง รองลงมาคือ การแสดงผลข้อมูลเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่หลากหลายถูกต้องและครบถ้วน และ
อันดับสามคือ ลิงก์เชื่อมโยงไปยังภายนอกเว็บไซต์สามารถน าทางได้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่รู้สึก
ได้รับความสะดวกจากการใช้ลิงก์เชื่อมโยงภายในและภายนอกที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
และเว็บไซต์ยังสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต  สมาร์ทโฟน ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักการออกแบบเว็บไซต์ของ Phakdeewatthanakul (2014, 
pp. 380) ที่กล่าวว่า การออกแบบเว็บไซต์ที่มีคุณภาพควรมีเส้นทางการเชื่อมโยงที่ท าให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย และ
ควรออกแบบให้สามารถท างานได้ทุกสภาพแวดล้อม เนื่องจากผู้พัฒนาเว็บไซต์ไม่สามารถก าหนดได้ว่าผู้ใช้
จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายประเภทใด ดังนั้น เว็บไซต์ต้องสามารถท างานได้กับทุก
สภาพแวดล้อม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Churod, Chansuk, and Khunpaichit (2014) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ส าหรับการรองรับหน้าจอหลาย
ขนาด ผลการวิจัยพบว่า จากเดิมการแสดงผลของเว็บไซต์ เป็นรูปแบบที่ไม่รองรับหน้าจอหลายขนาด เมื่อมี
แสดงผลในหน้าจอขนาดเล็กปรากฏว่าตัวอักษรและรูปภาพมีขนาดเล็กจึงอ่านได้ยาก ซึ่งเมื่อพัฒนาเว็บไซต์ใน
รูปแบบที่รองรับหน้าจอหลายขนาดแล้วเห็นได้ว่า ผู้ใช้สามารถอ่านเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น 
  3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรกคือ ระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สามารถน าไปใช้งานได้จริง รองลงมา
คือ แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สามารถใช้ประโยชน์ได้ และอันดับสามคือ แผนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีข้อมูลตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่เห็น
ประโยชน์ของการน าระบบไปใช้งาน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดสะดวกในการแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลแจ้งซ่อมกับทางมหาวิทยาลัย และมีแผนที่สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดที่ช่วยให้บุคลากร
และนักศึกษาทราบจุดที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุด เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้งานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tepyot and Angsurat (2021) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมิน
ระบบแจ้งซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ออนไลน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ใช้งานให้ความส าคัญด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบแจ้งซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ออนไลน์โดยมี
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากระบบเดิมใช้เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบฟอร์มแบบกระดาษซึ่งพบปัญหามากมาย เช่น การสูญหายของข้อมูล ความล่ าช้าของการ
ด าเนินการ การค้นหาติดตามและตรวจสอบสถานะท าได้ยาก เมื่อมีการน าระบบแจ้งซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์
ออนไลน์มาใช้งาน ส่งผลให้ช่วยแก้ปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ จากระบบเดิม 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ควรสนับสนุนการพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และรองรับนโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 
รวมถึงสร้างความเชื่อม่ันและความพึงพอใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถน าผลการวิจัย
ครั้งนี้ไปวางแผน ออกแบบ และพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากผู้ใช้งานเห็นว่าระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดพร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิด
ประโยชน์และตรงตามความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา 
  1.3 ควรพัฒนาระบบในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็น
อย่างมาก เพราะจะช่วยเพ่ิมช่องทางแจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือแจ้งซ่อมกับทางมหาวิทยาลัย และช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ไปวางแผนจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดให้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอีกด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรน าผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงลึก เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ 
ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจทั้งทางตรงและทางอ้อมในการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  2.2 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบในรูปแบบนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา เช่น ระบบแจ้งซ่อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช ารุดภายในหอพักนักศึกษา ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ที่
ช ารุด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคะแนนการตรวจประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาชั้นปีสี่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 120 ราย เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามวัดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดับ ความตรงของเนื้อหามีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1 และค่าความเชื่อมั่นมีค่าดังนี้ ความต้องการประสบ
ความส าเร็จเท่ากับ 0.71  ความกล้าเผชิญความเสี่ยงเท่ากับ 0.91 ความอดทนต่อความคลุมเครือเท่ากับ 0.90 
ความเชื่อมั่นในตนเองเท่ากับ 0.95 และความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ เท่ากับ 0.94 ตามล าดับ  สถิติที่ใช้คือ
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 20-23 ปี ภูมิหลังครอบครัว
มีอาชีพเกษตรกร มีรายได้อยู่ระหว่าง 50,000-100,000 บาท และส่วนใหญ่ภูมิล าเนาอยู่จังหวัดในเขต
ภาคเหนือ นักศึกษาส่วนใหญ่มีบุคลิกลักษณะการเป็นผู้ประกอบการคือต้องการประสบความส าเร็จ กล้าเสี่ยง 
อดทนต่อความไม่แน่นอน เชื่อมั่นในตนเอง และตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ และยังพบว่า เพศ คณะ ภูมิ
หลังครอบครัว การมีธุรกิจระหว่างเรียน ส่งผลให้คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 
ค าส าคัญ:  บุคลิกลักษณะของผู้ประกอบการ; นักศึกษาระดับปริญญาตรี; ผู้ประกอบการ 
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Abstract  
 This paper aims to study the entrepreneurial attributes of the fourth-year 120 students 
in the Rajamangala University of Technology Lanna. Students include faculty of Engineering 
and faculty of Business Administration and Liberal Arts, Data was collected with online 
questionnaires, which measured entrepreneurial attributes on a 5-level scale. Content validity 
was between 0.50-1. The reliability was as follows: Need for achievement 0.71, Risk taking 
propensity 0.91, Tolerance for ambiguity 0.90, Self-confidence 0.95, and Entrepreneurial 
intention 0.94. The results showed that, the most students were aged 20-23 and a family 
background had with a farmer's career. With income between 50,000-100,000 baht. Most 
domiciles of student were in the Northern provinces. Most students had an entrepreneurial 
personality, including: Need for achievement, Risk taking propensity, Tolerance for ambiguity, 
Self-confidence, and Entrepreneurial intention. And also found that gender, faculties, family 
background, and doing business while studying effected to significantly different the 
entrepreneurial characteristics. 
Keyword: Attributes of entrepreneurship; undergraduate students; Entrepreneurship 
 
บทน า 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ระบุไว้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศให้มีรายได้สูงอย่างประสบความส าเร็จ
ใน 20 ปี ต้องมุ่งพัฒนาบนพ้ืนฐานแนวคิดการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม
รวมทั้งเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจนโดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้านคือนวัตกรรมในการสร้างโมเดล
ธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการพร้อมทั้งเป็นนัก
การค้าที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติ การค้ามีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเก่งขายเก่งหรือซื้อเป็นขายเป็นบริการเป็นเลิศสามารถขยายการค้าและ
การลงทุนไปต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล (Office of the National 
Economics and Social Development Council, 2018) 

เห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับกลุ่มธุรกิจ SMEs และมุ่งสร้าง
วัฒนธรรมหรือสังคมผู้ประกอบการให้แพร่หลาย เพ่ือสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีพ้ืนฐานความรู้
และขีดความสามารถ และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมันว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและ
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ประสิทธิภาพ สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และแข่งขันในระดับเวที
การค้าโลกได้อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการยุคใหม่จึงต้องมีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี 
อัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้า 
และบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการด าเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งใน และ
ต่างประเทศ อันครอบคลุมถึงผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงวิสาหกิจรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิสาหกิจระยะ เริ่มต้น 
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม และเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการขยายกิจกรรมหรือธุรกิจ 
(Office of the National Economics and Social Development Council. 2561) 
 ผู้ประกอบการจึงเป็นทั้งผู้บริหาร นักลงทุน ท าหน้าที่วางแผน บริหารจัดการธุรกิจทุกอย่างด้วยตนเอง
เป็นบุคคลที่ริเริ่มก่อตั้งกิจการด้วยตนเองท าให้ลูกค้ายอมรับและมีการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
โดยที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ จนได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับ
การยอมรับจากสังคม ผู้ประกอบการที่ผ่านประสบการณ์การท าธุรกิจจะเป็นที่รู้จักมีส่วนท าให้สังคม
เจริญเติบโตได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากสังคมจนกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจและมีส่วน
ร่วมท าให้สังคมเจริญเติบโต (Chokpromanan & Jadesadalug, 2015) คุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จของ
การเป็นผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นท างานเชิงรุก เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม และกล้าที่จะเผชิญความเสี่ยงได้ตลอดเวลา เพ่ือให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความส าเร็จตามที่ได้คาดหวังไว้ 
(Sivapituk, 2018)  

ความสนใจของนักศึกษาในด้านการประกอบการในฐานะทางเลือกอาชีพได้เพ่ิมขึ้น ความสนใจนี้
สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีนักวิจัยหลายรายทั้งต่างประเทศและในประเทศ
ได้ศึกษาท าความเข้าใจพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการเป็นผู้ประกอบการ (Fayolle & Gailly, 
2015, Poolsawat & Potipiroon, 2019). ปัจจุบันนักศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลัยไปเพียงไม่กี่ปีจะมีธุรกิจเป็น
ของตนเองในขณะที่อายุยังน้อย อาจแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นนี้มีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการกันตั้งแต่
อายุยังน้อย แต่มักจะพบได้ในมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตเมืองหลักของประเทศไทย ขณะที่มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด
นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะอยู่ในตลาดแรงงาน เป้าหมายคือการรับราชการ ดังนั้นแล้วนักศึกษามหาวิทยาลัยจึง
เป็นเป้าหมายที่ส าคัญพร้อมจะออกสู่ตลาดแรงงาน นักศึกษาเหล่านี้อาจเป็นผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ที่มี
คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ประกอบการที่เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส าคัญในอันที่จะท าให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
เพ่ิมมากข้ึนและจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตโดยรวมของประเทศ  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เพราะกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ เป็นนักศึกษาต่างจังห วัด
สภาพแวดล้อมแตกต่างจากนักศึกษาในเมืองใหญ่ที่อาจยังไม่มีแรงจูงใจที่จะสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง ซึ่งการได้
รู้คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาจะได้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสร้างแรงจูงใจ
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ให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากข้ึน และจะเป็นประโยชน์ที่ตอบสนองต่อยุทธ์ศาสตร์ชาติได้อย่างสมบูรณ์ การ
พยายามหาคุณลักษณะส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการ
ด าเนินอาชีพและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความส าเร็จให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นและช่วยให้ผู้ที่จะ
เริ่มท าธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองเปรียบเทียบกับ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตาก 
 

การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ประกอบการมาจากภาษาฝรั่งเศส ค าว่า ‘entreprendre’ หมายถึง การลงมือท าบางสิ่งเป็นบุคคลที่
มีความคล่องแคล่วและกระท าทุกสิ่งให้ลุล่วง นอกจากนี้นักวิจัยได้อ้างอิงผลงานของ Richard Cantillon นัก
ปรัชญาคนแรกที่นิยามค าว่าผู้ประกอบการในหนังสือ “The Nature of Commerce” ในปีค.ศ. 1755 ว่า 
ผู้ประกอบการคือบุคคลที่ซื้อวัตถุดิบในราคาปัจจุบันเพ่ือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์และขายไปในอนาคตในราคาที่
ไม่แน่นอน ซึ่งผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความเสี่ยง นักวิจัยทางสังคมได้ให้ค านิยามว่าผู้ประกอบการคือบุคคล
ที่เปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าโดยมีความเสี่ยงต่อตลาดในเรื่องของผลก าไร และผู้ประกอบการใช้
ความสามารถในการจัดการธุรกิจเพ่ือท าให้เกิดผลส าเร็จ (Kaur & Bains, 2013, Korsukthaweekhoon, 
2019) ผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจและทางเศรษฐศาสตร์มีหน้าที่ในการผลิต 
การจ าหน่ายหรือท าหน้าอ่ืน ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เช่น การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่าง ๆ (Brown & Thornton, 
2013) และผู้ประกอบการยังเป็นคนที่สามารถประดิษฐ์และสร้างสิ่งที่ประสบความส าเร็จใหม่โดยมีเจตนาและ
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดพลัง ผู้ประกอบการช่วยสร้างรูปแบบธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดอยู่ตลอดเวลา จึงช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างก้าวหน้า (Higher Population Councile HPC, 2018) 
 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Characteristic) 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการเป็นข้อก าหนดที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจทุกระดับไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ลักษณะส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งและรวมถึงสิ่งที่สืบทอด
และเติบโตมาในครอบครัวผู้ประกอบการปรากฏเป็นพฤติกรรม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของคน
คนนั้นได้ ลักษณะของผู้ประกอบการประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรมที่บุคคลได้มา
จากการเรียนรู้และฝึกฝนจากครอบครัวนักธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความคิดสร้างสรรค์และการเผชิญความเสี่ยง 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้ (Sultan,2016)    ในงานวิจัยของ Abu 
Samrah (2017); Al-Jabri & Bakhdar (2019) ยังได้สรุปว่าลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความสร้างสรรค์ การ
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ริเริ่ม นิสัยชอบเสี่ยง ความต้องการความส าเร็จ และมีความมั่นใจในตนเอง มีความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคลต่อผลลัพธ์ของความเสี่ยง การควบคุมตนเองในทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะ มีความม่ันใจ
ในความเป็นไปได้ของความส าเร็จ สนใจในการตอบรับโดยตรง ความรู้เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงาน มีความ
อุตสาหะในระดับสูง มีความทะเยอทะยานและมีทิศทางไปสู่อนาคตและมีความสามารถในการรับมือกับความ
ไม่แน่นอนของความส าเร็จ   

ในการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาคุณลักษณะนิสัยการผู้ประกอบการของนักศึกษา ได้แก่ ความต้องการ
ประสบความส าเร็จ ความกล้าเสี่ยง ความอดทนต่อความไม่แน่นอน มีความเชื่อม่ันในตนเอง และความตั้งใจใน
การเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากคุณลักษณะเหล่านี้ได้รับการศึกษาจากนักวิจัยที่ผ่านมาเป็นจ านวนหลาย
บทความ และยังเป็นคุณลักษณะกว้าง ๆ เหมาะส าหรับบุคคลทั่วไป  ซึ่งได้นิยามคุณลักษณะโดยสรุปจาก
นักวิจัยเหล่านี้  (Dinis et al. , 2013 ; Anwar & Saleem, 2019 ; Ayalew and Zeleke, 2018 ; Atiya & 
Osman, 2021; Nithikitsookkasem, et. al., 2021) ไว้ดังนี้  

ความต้องการประสบความส าเร็จ (Need for achievement: Na) ความส าเร็จเป็นจิตวิทยาที่
แข็งแกร่งเป็นแรงผลักดันภายใต้จิตใจของมนุษย์ที่จะแสดงการกระท า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการ ความต้องการประสบความส าเร็จคือแรงกระตุ้นที่กระตุ้นให้บุคคลต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความส าเร็จ
และท าจนกว่าจะส าเร็จเป็นนักแก้ปัญหา ตั้งเป้าหมาย และมุ่งสู่พวกเขาผ่านมีความพยายามของตนเอง 
ปฏิบัติงานสูงในงานที่ท้าทาย และแหวกแนว เป็นที่เชื่อกันว่าบุคคลที่มีฐานะสูงความต้องการความส าเร็จมี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความส าเร็จและ มีแนวโน้มที่จะประพฤติตัวเป็นผู้ประกอบการ 

ความกล้าเผชิญความเสี่ยง (Risk taking propensity: Rt) นิสัยชอบในการรับความเสี่ยงของบุคคล
นั้นสามารถก าหนดได้ว่าเป็นแนวทางที่บุคคลนั้นเสี่ยงภัยในบริบทการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนภายใต้ข้อมูล 
สถานการณ์ท่ีคลุมเครือ ยิ่งระดับความปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จมากเท่าไหร่ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่
จะเสี่ยงมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนและพร้อมรับการสูญเสีย ทักษะที่ส าคัญ
ส าหรับผู้ประกอบการที่มีไม่ใช่เรื่องโชคและโอกาสหรือการพนัน ผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ที่จะรับความเสี่ยงสูง 
พวกเขาจะค านวณ วางแผน มาเป็นอย่างดีเพ่ือให้ตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง (Ayalew & 
Zeleke, 2018) 

ความอดทนต่อความคลุมเครือ (Tolerance for ambiguity: Ta) หรือความไม่แน่นอนเมื่อมีข้อมูลไม่
เพียงพอในการจัดโครงสร้างสถานการณ์ สถานการณ์ที่คลุมเครือจะถือว่ามีอยู่จริงมีความเสี่ยงสูง ลักษณะที่
บุคคลรับรู้สถานการณ์ท่ีคลุมเครือและจัดระเบียบข้อมูลที่มีอยู่เพ่ือเข้าหาสถานการณ์นั้นสะท้อนถึงความอดทน
ของความคลุมเครือ บุคคลที่มีความอดทนต่อความคลุมเครือสูงคือผู้ที่พบว่าสถานการณ์ที่คลุมเครือนั้นท้าทาย
และพยายามเอาชนะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและคาดเดาไม่ได้เพ่ือให้การท างานออกมาได้ดี 

ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Self-confidence: Sc) การรับรู้ความสามารถของตนเอง
หรือการมีความมั่นใจในตนเอง จากแนวคิดทั่วไปของผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ชอบท าธุรกิจส่วนตัว แสดงให้เห็น
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ได้ว่าผู้ประกอบการจะต้องเชื่อว่าตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ประกอบการ
คาดหวังมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและมีความสามารถร่วมกับกิจการทางธุรกิจของตน ความมั่นใจใน
ตนเองเป็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่จ าเป็น และเกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยาอ่ืนๆ เช่น โลคัส
ควบคุมภายใน แนวโน้มที่จะรับความเสี่ยงและอดทนต่อความคลุมเครือ 

ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial intention: Ei) การเป็นผู้ประกอบการเกิดขึ้นจาก
กระบวนการทางปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง นักวิจัยหลายท่านได้เน้นย้ าและ
ยอมรับความซับซ้อนของการตัดสินใจในการประกอบอาชีพอิสระ นักวิชาการหลายคนใช้ทฤษฎีพฤติกรรมเพ่ือ
อธิบายแนวทางความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ การตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจใหม่และประกอบอาชีพ
อิสระส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกระบวนการคิด ความเชื่อและทัศนคติของแต่ละบุคคล และเกิดขึ้นจากการวางแผน
อย่างมีประสิทธิผลและตั้งใจ นักวิจัยหลายคนยืนยันว่าความตั้งใจเป็นตัวแปรพฤติกรรมส่วนบุคคลที่  ท านาย
ความเป็นผู้ประกอบการได้ชัดเจน เป็นแรงจูงใจของแต่ละบุคคลในการด าเนินการโดยยอมรับต่อการตัดสินใจ
หรือมีการวางแผนอย่างมีสติ  นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยหลายรายยืนยันว่าแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
เป็นหนึ่งในตัวท านายที่ชัดเจนที่สุดส าหรับการเลือกอาชีพในอนาคตของแต่ละบุคคล รวมถึงนักศึกษามีแนวโน้ม
จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในอนาคต มีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพอิสระ
มากขึ้น (Ozaralli & Rivenburgh, 2016; Aloulou, 2016; T. Ahmed et al., 2017; Gorgievski et al., 
2018; T. Nuseir et al., 2020) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 
ประกอบด้วย ความต้องการประสบความส าเร็จ ความกล้าเสี่ยง ความอดทนต่อความไม่แน่นอน มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง และความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดยเก็บตัวอย่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากด้วยวิธีเก็บตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 120 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 82 คน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 27 คน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 2 คนและคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ เกษตร 9  คน โดยใช้ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วน ประเมินค่ า  5  ระดับ 
(Korsukthaweekhoon, 2019); Anwar & Saleem, 2019) ทั้งนี้ข้อค าถามได้รับการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหาจากอาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์จ านวน 3 ราย ข้อค าถามโดยรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.50-1 และค่าความน่าเชื่อมั่นครอนบัคอัลฟ่า (Cronbach's alpha coefficient) แต่ละข้อมีค่าดังนี้ ความ
ต้องการประสบความส าเร็จ (Need for achievement: Na) เท่ากับ 0.71  ความกล้าเสี่ยง (Risk taking 
propensity: Rt) เท่ากับ 0.91   ความอดทนต่อความคลุมเครือ (Tolerance for ambiguity: Ta) เท่ากับ 
0.90   ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Self-confidence: Sc) เท่ากับ 0.95 และความตั้งใจเป็น
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ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial intention: Ei) เท่ากับ 0.94 ตามล าดับ  ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติไคสแควร์ (เนื่องจากข้อมูลตัวแปรเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มและการกระจายไม่ปกติ)    
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการจากนักศึกษาชั้นปีที่  4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-23 ปีจ านวน 120 คน 
แบ่งเป็นเพศชายอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 83 คน และเพศหญิงอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปะ
ศาสตร์จ านวน 37 คน ภูมิล าเนานักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือจ านวน 108 คนภาคกลางจ านวน 10 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 1 คน และภาคใต้จ านวน 1 คน ครอบครัวประกอบธุรกิจมีจ านวน 21 คน ไม่
ประกอบธุรกิจจ านวน 99 คน นักศึกษามีธุรกิจระหว่างเรียนจ านวน 27 คน ไม่ได้ท าธุรกิจ 93 คน สุดท้าย
รายได้ครอบครัวของนักศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่า 50,000 บาทจ านวน 43 คน รายได้ 50,001-100,000 บาท
จ านวน 50 คน รายได้100,001-200,000 บาท จ านวน 14 คน รายได้ 200,001-300,000 บาท จ านวน 10 
คน และรายได้ 300,001-500,000 บาท จ านวน 3 คน  

ผลการศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 4 คุณลักษณะ โดยจ าแนกตามเพศ คณะ ภูมิหลัง
ครอบครัว การท าธุรกิจระหว่างเรียน ตามตารางทีป่รากฏดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับเพศ 

   คุณลักษณะ           เพศ ระดับความต้องการประสบความส าเร็จ ค่าความสัมพันธ ์

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ค่าความสัมพันธ ์

Na ชาย 0 0 4 54 25 X2 =35.652 

 หญิง 6 1 11 10 9 df = 4 p=0.000 

Rt ชาย 0 0 9 48 26 X2 =26.682 

 หญิง 2 3 14 13 5 df = 4  p= .000 

Ta ชาย 1 0 7 46 29 X2 = 23.299 

 หญิง 4 0 14 12 7 df =3     p=.000 

Sc ชาย 1 0 4 54 24 X2 = 17.958 

 หญิง 4 0 9 19 5 df = 3  p= .000 

Ei ชาย 0 0 5 50 28 X2 =22.705 

 หญิง 1 1 13 15 7 df = 4  p= .000 

 
ตามตารางท่ี 1 จากการพิจารณาค่าสังเกตพบว่า เพศชายมีความต้องการประสบความส าเร็จมากถึง

มากที่สุด (Na) เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงสูง (Rt) รู้สึกสนุกต่อการท างานในสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน (Ta) 
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเครียด (Sc) และ มีเป้าหมายอยากเป็นผู้ประกอบการ (Ei) 
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ในขณะที่เพศหญิงพบว่าค่าสังเกตจะมีลักษณะการกระจายตัวปานกลาง มาก และ
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มากที่สุด รวมถึงเพศมีผลต่อตัวแปรคุณลักษณะของผู้ประกอบการทั้ง 5 ด้าน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ (p=.0000) แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงและเพศชายมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับคณะ 

   คุณลักษณะ           คณะ ระดับความต้องการประสบความส าเร็จ ค่าความสัมพันธ ์

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ค่าความสัมพันธ ์

Na คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 4 59 30 X2 =56.504 

 คณะบริหารธุรกิจฯ 6 1 11 5 4 df = 4 p=0.000 

Rt คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 10 54 29 X2 = 41.320 

 คณะบริหารธุรกิจฯ 2 3 13 7 2 df = 4  p= .000 

Ta คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 9 52 32 X2 = 39.268 

 คณะบริหารธุรกิจฯ 5 0 12 6 4 df =3     p=.000 

Sc คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 5 60 28 X2 = 35.542 

 คณะบริหารธุรกิจฯ 5 0 8 13 1 df = 3  p= .000 

Ei คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 6 56 31 X2 = 32.277 

 คณะบริหารธุรกิจฯ 1 1 12 9 4 df = 4  p= .000 

 
ตามตารางที่ 2 จากการพิจารณาค่าสังเกตพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความต้องการประสบ

ความส าเร็จ (Na) เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงสูง (Rt) รู้สึกสนุกต่อการท างานในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน 
(Ta) มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเครียด (Sc) และ มีเป้าหมาย
อยากเป็นผู้ประกอบการ (Ei) ในระดับปานกลางไปถึงมากท่ีสุด ในขณะทีค่ณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ค่า
สังเกตจะมีความต้องการประสบความส าเร็จตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงมากที่สุด  รวมถึงตัวแปรคณะยังมีผลต่อ
ตัวแปรคุณลักษณะของผู้ประกอบการทั้ง 5 ด้าน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับภูมิหลังครอบครัวธุรกิจ 

   คุณลักษณะ  ระดับความต้องการประสบความส าเร็จ ค่าความสัมพันธ ์

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ค่าความสัมพันธ ์

Na ประกอบธุรกิจ 2 11 2 8 14 X2 =10.758 

 ไม่ประกอบธุรกจิ 3 0 12 51 27 df = 4 p=0.029 

Rt ประกอบธุรกิจ 1 1 2 9 14 X2 = 14.811 

 ไม่ประกอบธุรกจิ 1 2 21 52 17 df = 4  p= .005 

Ta ประกอบธุรกิจ 2 0 3 8 14 X2 = 9.758 

 ไม่ประกอบธุรกจิ 3 0 18 50 22 df =3     p=.021 

Sc ประกอบธุรกิจ 2 0 3 6 16 X2 = 27.172 

 ไม่ประกอบธุรกจิ 3 0 10 67 13 df = 3  p= .000 

Ei ประกอบธุรกิจ 1 1 1 10 14 X2 =17.887 

 ไม่ประกอบธุรกจิ 0 0 17 55 21 df = 4  p= .001 
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ตามตารางท่ี 3 จากการพิจารณาค่าสังเกตพบว่า ภูมิหลังครอบครัวที่ประกอบธุรกิจมีคุณลักษณะทั้ง 5 

ได้แก่ความต้องการประสบความส าเร็จ (Na) ความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงสูง (Rt) รู้สึกสนุกต่อการท างานใน
สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน (Ta) มีความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ความเครียด (Sc) และ มีเป้าหมายอยากเป็นผู้ประกอบการ (Ei) กระจายตัว แต่ภูมิหลังครอบครัวที่ไม่ประกอบ
ธุรกิจค่าสังเกตมีลักษณะปานกลางไปจนถึงมากที่สุด และยังพบว่าทั้งสองกลุ่มมีคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับนักศึกษามธีุรกิจระหว่างเรียน 

   คุณลักษณะ           เพศ ระดับความต้องการประสบความส าเร็จ ค่าความสัมพันธ ์

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ค่าความสัมพันธ ์

Na มีธุรกิจระหว่างเรียน 6 0 14 56 23 X2 = 13.510 

 ไม่มีธุรกิจระหวา่ง

เรียน 

0 1 1 8 11 df = 4 p=0.009 

Rt มีธุรกิจระหวา่งเรยีน 0 1 2 7 11 X2 =10.658 

 ไมมี่ธุรกิจระหวา่ง

เรยีน 

2 2 21 54 20 df = 4  p= .031 

Ta มีธุรกิจระหวา่งเรยีน 1 0 2 5 13 X2 = 12.751 

 ไมมี่ธุรกิจระหวา่ง

เรยีน 

4 0 19 53 23 df =3     p=.005 

Sc มีธุรกิจระหวา่งเรยีน 1 0 1 5 14 X2 = 25.649 

 ไมมี่ธุรกิจระหวา่ง

เรยีน 

4 0 12 68 15 df = 3  p= .000 

Ei มีธุรกิจระหวา่งเรยีน 0 1 1 7 12 X2 =15.575 

 ไมมี่ธุรกิจระหวา่ง

เรยีน 

1 0 17 58 23 df = 4  p= .004 

 
ตามตารางท่ี 4 จากการพิจารณาค่าสังเกตพบว่า นักศึกษามีธุรกิจระหว่างเรียนมีความต้องการประสบ

ความส าเร็จ (Na) เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงสูงเมื่อผลตอบแทนสูง (Rt) รู้สึกสนุกต่อการท างานในสถานการณ์ที่มี
ความไม่แน่นอน (Ta) สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเครียด (Sc) และ มีเป้าหมายอยาก
เป็นผู้ประกอบการ (Ei) ในระดับมากถึงมากท่ีสุด แต่สังเกตว่าความอดทนต่อความคลุมเครือและความเชื่อมั่น
ในตนเองทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะท าธุรกิจหรือไม่ท าก็มีความอนทนและความ
เชื่อมันไม่สูงมาก  รวมถึงตัวแปรนี้ยังมีผลต่อตัวแปรคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ความต้องการประสบความส าเร็จ  
เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงสูงเมื่อผลตอบแทนสูง รู้สึกสนุกต่อการท างานในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน 
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเครียด และมีเป้าหมายอยากเป็นผู้ประกอบการ จาก
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก(คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปะ
ศาสตร์) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะนักศึกษาชาย
มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจนกว่านักศึกษาหญิงซึ่งเกิดจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกัน เช่น เพศ คณะที่สังกัด ภูมิหลังครอบครัวท าธุรกิจ และการท างานระหว่างเรียนของนักศึกษา มี
งานวิจัยที่ผ่านมา ได้อธิบายว่าอิทธิพลของปัจจัยเชิงจิตวิทยาสังคมที่เกิดจากบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง มี
ส่วนผลักดันและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจที่จะเป็น (Pommi, C., & Naksai, S., 2020) ปัจจัยทาง
สังคมทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนทางสังคมรวมถึงความคาดหวังทางวัฒนธรรม บรรทัดฐาน พลวัตของ
ประชากร จิตส านึกท่ีดีมีผลต่อระดับความต้องการประสบความส าเร็จสูงในอาชีพ (Moeut T., 2021) 

 

ข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยในครั้งนี้ท าการศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมคุณลักษณะอีกหลายตัว ซึ่งในที่น ามาเพียงคุณลักษณะทั่วไปที่นักศึกษาควรมี ดังนั้นควร
ศึกษาคุณลักษณะอ่ืน ๆ เพิ่มเติมรวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
ประชากรที่ศึกษา คือ บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2563-2564 จากมหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ จ านวน 281 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 90.39 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ได้แก่ 1) เงินเดือนและผลตอบแทน 2) ความก้าวหน้าในอาชีพ 3) 
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 5) ลักษณะของงาน 6) โอกาสการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถ และ 7) ชื่อเสียงขององค์การ ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อันดับแรก คือ ด้านลักษณะของงาน 
คิดเป็นร้อยละ 37.40 อันดับ 2 เงินเดือนและผลตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 33.46 อันดับ 3 ความมั่นคงในหน้าที่
การงาน คิดเป็นร้อยละ 40.94 อันดับ 4 ความก้าวหน้าในอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 32.28 อันดับ 5 ด้านโอกาส
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 35.43 อันดับ 6 ด้านชื่อเสียงขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 
35.43 และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 42.91 2) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พบว่า ปัจจัยด้านด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกปัจจัยในการประกอบ
อาชีพแตกต่างกันด้านเงินเดือนและผลตอบแทน และชื่อเสียงขององค์กร ปัจจัยส่วนบุคคลด้านหลักสูตรที่
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ศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกปัจจัยในการประกอบอาชีพแตกต่างกันด้านเงินเดือนและผลตอบแทน ด้าน
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านโอกาสการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ: ปัจจัย; การตัดสินใจเลือกอาชีพ; บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
 

Abstract  
 The purpose of this research was to study 1)  factors affecting the career selection of 
graduate accounting student, North Bangkok University and 2)  relationship between personal 
factor and factors affecting the career selection of graduate accounting student, North Bangkok 
University.  The population in this study are 281 graduate accounting students in year 2020-
2021 from North Bangkok University. There were 254 students or 90.39% of sample size, who 
completed the questionnaire.  Questionnaires were used for data collection by convenience 
sampling. The factor affecting the career selection in this study consists of 1) salary and benefit, 
2) job opportunity, 3) job security, 4) relationship with coworker, 5) job description, 6) career 
development, and 7) corporate identity. The results shown that 1) factors affecting the career 
selection of graduate accounting students, North Bangkok University are:  first, job description 
( 37. 40% ) , second, salary and benefit ( 33. 46% ) , third, job security ( 40. 94% ) , fourth, job 
opportunity (32.28%), fifth, career development (35.43%), sixth, corporate identity (46.85%), 
and the last is relationship with coworker (42. 91%)  and 2)  relationship between personal 
factor and factors affecting the career selection of graduate accounting student, North Bangkok 
University are: first, personal factor of different age effect to different career selection of salary 
and benefit, and corporate identity, second, personal factor of different course effect to 
different career selection of salary and benefit, job security, relationship with coworker, and 
career development are significant at the level of 0.05.  
Keywords:  factor; career selection; graduate accounting student  

 

บทน า 
 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตจบใหม่ถือเป็นขั้นตอนส าคัญส าหรับการเริ่มต้นวางแผน
ชีวิตด้านอาชีพ ถ้าการตัดสินใจเลือกอาชีพมีความเหมาะสมก็จะท าให้เรามีความสุขและสนุกกับการท างาน แต่
ถ้าการตัดสินใจนั้นผิดพลาดอาจจะท าให้เราไม่มีความสุขกับการท างาน ดังนั้น การตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพจึงเป็นสิ่งส าคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ การตัดสินใจที่ดีจะต้องมีหลักการ วิธีการ ขั้นตอนประกอบเพ่ือจะได้
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ตัดสินใจให้ดีที่สุด เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสม
กับตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะแต่ละอาชีพมีความเหมาะสมกับแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาชีพหนึ่งอาจจะ
เหมาะสมกับบุคคลหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกบุคคลหนึ่ง ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
แต่ละบุคคลนั้น ก็อาจมีปัจจัยในการตัดสินใจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ของแต่ละบุคคล ปัจจัยภายใน เช่น ความชอบ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ ความ
รับผิดชอบ เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของการท างาน ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ เงินเดือนและผลตอบแทน ความก้าวหน้า ความมั่นคงในอาชีพ แนวโน้มตลาดแรงงาน   เป็นต้น  
 อาชีพนักบัญชี ถือเป็นอาชีพที่ต้องการในตลาดแรงงาน จะเห็นได้จากผลการจัดอันดับของเว็บไซด์
จัดหางานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ให้อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการที่สุดอยู่
ตลอดเวลา ( https://www.admissionpremium.com/content/2450, 2564) เพราะนักบัญชีถือเป็นอาชีพ
ที่ทุกกิจการต้องมีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ดังนั้น 
ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตจบใหม่จึงเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าการตัดสินใจประกอบอาชีพครั้งแรก
ประสบความส าเร็จ ก็จะท าให้บัณฑิตสามารถท างานสร้างรายได้ในอนาคตและเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต
ต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยนื 
 ดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 

  

วัตถุประสงค ์
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ : 

1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี            
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

 
การทบทวนวรรณกรรม  
ตลาดแรงงานกลุ่มอาชีพนักบัญชี  

ปัจจุบันตลาดแรงงานบางกลุ่มจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งอาชีพนัก
บัญชีก็เช่นกัน จากการส ารวจ พบว่า สายงานที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 10 อันดับแรก 
ในปี 2564 เรียงล าดับความต้องการจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) สายงานไอที คิดเป็น 19% 2) สายงานขาย 
งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ คิดเป็น 17% 3) สายงานวิศวกรรม คิดเป็น 10% 4) สายงานการตลาดและ
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ประชาสัมพันธ์ คิดเป็น 8% 5) สายงานบัญชี คิดเป็น 7% 6) สายงานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล คิดเป็น 
7% 7) สายงานธนาคาร คิดเป็น 5% 8) สายงานการผลิต คิดเป็น 3% 9) สายงานขนส่ง คิดเป็น 3% และ 10) 
สายงานบริการเฉพาะทาง คิดเป็น 2% (Job DB Thailand, 2021) จากผลการส ารวจจะเห็นได้ว่าอาชีพด้าน
บัญชียังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
คุณลักษณะของนักบัญชี  

สหพันธ์นักบัญชีสากล (International Federation of Accountants: IFAC) ได้ก าหนดคุณสมบัติ 
ของนักบัญชีมืออาชีพ ซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะของนักบัญชี สามารถสรุปได้ ดังนี้ (Sunsakit, 2006) 

 1. นักบัญชีมืออาชีพจะต้องส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าทางด้านบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก 
สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการบัญชี ซึ่งได้ก าหนดวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาด้านการบัญชีอย่างเป็นระบบและมีการจัดการเรียนหลักสูตรการบัญชี การที่ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีระดับสูง ประกอบด้วย ความรู้การบัญชีการเงิน และความรู้อ่ืนที่ ๆ เกี่ยวข้อง และ
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้ในอนาคต  

2. นักบัญชีมืออาชีพต้องมีทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
    - ทักษะด้านสติปัญญา (Intellectual Skill)  
    - ทักษะด้านเทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ (Technical Skill)  
    - ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill)  
    - ทักษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Interpersonal and Communication Skill)  
    - ทักษะด้านการจัดการทางธุรกิจและองค์กร (Organizational and Business Management 

Skills)  
3. มีคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพอันอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม (Professional Value, Ethic 

and Attitudes) ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ความสามารถในการรักษาความลับ 
และความเป็นอิสระ  

4. นักบัญชีมืออาชีพจะต้องมีการสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบัติ (Experience) เป็นระยะเวลานาน
และเข้มข้นเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นนักบัญชีที่มีความรู้และมีทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพอันอยู่บนฐานของความมีจริยธรรม โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานและสม่ าเสมอ  

   นักบัญชีมืออาชีพจะต้องสอบผ่านการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ ( Professional 
Capabilities) ซึ่งจะเป็นการประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ ตลอดจนการมีคุณค่าและทัศนคติทาง
วิชาชีพและจริยธรรม  
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    นักบัญชีมืออาชีพจะต้องมีการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น (Lifelong Learning) โดยถือเป็นภาระหน้าที่
ที่จะต้องพัฒนาและรักษาความสามารถด้านวิชาชีพ โดยมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับให้นักบัญชีได้มีโอกาสพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ 
แบ่งทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. ทักษะทางปัญญา 
2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 
3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
4. ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและการสื่อสาร 
5. ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ 

แนวคิด 
 อาชีพ (Career) หมายถึง การเลี้ยงชีวิต การท ามาหากิน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 
2554) 
 อาชีพ (Career) หมายถึง กลุ่มของงานที่กระท า ภาระและหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน (National Statistical Office, 2017) 
 สรุป อาชีพ หมายถึง ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้ เพ่ือใช้
ในการด ารงชีวิต  
 การประกอบอาชีพ หมายถึง งานหรือภาระหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอหรือท าประจ า
ตามความถนัด ความสนใจ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หรือการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ โดยมี
ผลตอบแทนในรูปต่าง ๆ (Labour Market Information Administration Division, 2014)  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีการเลือกอาชีพ (A Theory of Vocational Choice) ของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. 
Holland, 1973) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัย ฮอพกินส์ ก าหนดแนวคิดพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพ  
การเลือกอาชีพ คือ การกระท าที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถ

ของบุคคล อาชีพเป็นวิถีชีวิต ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นงานและทักษะ 
2. แบบส ารวจความสนใจ คือ แบบส ารวจบุคลิกภาพ 

 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ ได้ท าการวิเคราะห์บุคลิกภาพและความสนใจของ
บุคคลออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1. กลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพแบบจริงจัง - งานช่างฝึมือและงานกลางแจ้ง (Realistic)  
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2. กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบใช้ปัญญาและความคิดแบบนักวิชาการ - งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค 
(Investigative) 

3. กลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพแบบศิลปิน - งานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม (Artistic) 
4. กลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคม - งานบริการการศึกษาและสังคม (Social) 
5. กลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าท า - งานจัดการและค้าขาย (Enterprising) 
6. กลุ่ มที่ มีบุคลิกภาพแบบยึดมั่นและมีระเบียบแบบแผน -  งานส านักงานและเสมียน 

(Conventional) 
สรุป บุคลิกภาพของแต่ละลักษณะเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ กับแรงผลักดัน

ส่วนบุคคล เช่น ครอบครัว ระดับชั้นทางสังคม และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่ง
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบจะกลายเป็นความสนใจและน าไปสู่ความสามารถเฉพาะ และจะเป็นตัวก าหนด
บุคลิกคิด รับรู้และแสดงเอกลักษณ์ของบุคคล สิ่งแวดล้อมของบุคคลจะถูกครอบง าโดยบุคลิกภาพและเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงปัญหา บุคคลจะค้นหาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้ได้ฝึกทักษะและใช้ความสามารถและยังเป็น
การเปิดโอกาสให้ได้แสดงทัศนคติ ค่านิยม และบทบาทของตนเอง และพฤติกรรมของบุคคลจะถูกก าหนดโดย
บุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อม ถ้าบุคคลทราบบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมของตนเองก็จะท าให้ทราบถึงการเลือก
อาชีพ การเปลี่ยนงาน ความส าเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษาและสังคม 

กรอบแนวคิด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

   ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 
- หลักสูตรที่ศึกษา 

- เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษา 

 
 
 
 

 

   ปัจจัยในการเลือกอาชีพ 

1) เงินเดือนและผลตอบแทน  
2) ความก้าวหน้าในอาชีพ  
3) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน  
4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
5) ลักษณะของงาน  
6) โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ   
7) ชื่อเสียงขององค์การ ผลการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 
1. ประชากร (Population) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ที่ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2563-2564 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2564 จ านวน 
281 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2563-2564 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 

2564 ที่ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 90.39  

3. การเลือกตัวอย่าง 
การเลือกตัวอย่างในการวิจัยนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

จากบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 
2563-2564 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2564 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quality Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสม

ที่จบการศึกษา 
ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอาชีพ ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและผลตอบแทน 2) 

ความก้าวหน้าในอาชีพ 3) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 5) ลักษณะของงาน 
6) โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ และ 7) ชื่อเสียงขององค์การ 

ตอนที่ 3 ระดับความส าคัญของบัณฑิตต่อปัจจัยในการเลือกอาชีพ ประกอบด้วย 1) เงินเดือน
และผลตอบแทน 2) ความก้าวหน้าในอาชีพ 3) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
5) ลักษณะของงาน 6) โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ และ 7) ชื่อเสียงขององค์การ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกก าหนดคะแนนล าดับที่เลือก 1-5 โดยแปลค่าเฉลี่ยใช้หลักการแปรผล
ตามหลักการแบ่งอัตรภาคชั้นเป็นแบ่งช่วงเท่า ๆ กัน 
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 จากสูตร 
   ภาคชั้น  = ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด 
                  ค่าสูงสุด 
    =  5 – 1  
           5 
    = 0.80 
การก าหนดค่ามาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ แสดงได้ดังนี้ 

คะแนนค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00  ระดับความส าคัญ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนนค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20  ระดับความส าคัญ  เห็นด้วย 
คะแนนค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40  ระดับความส าคัญ  ไม่แน่ใจ 
คะแนนค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60  ระดับความส าคัญ  ไม่เห็นด้วย 
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80  ระดับความส าคัญ  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

5. การเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้อธิบายตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตามแบบสอบถามแต่
ละตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ หลักสูตรที่
ศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสมที่จบการศึกษา วิเคราะห์โดยการค านวณการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและ
ผลตอบแทน 2) ความก้าวหน้าในอาชีพ 3) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 5) 
ลักษณะของงาน 6) โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ และ 7) ชื่อเสียงขององค์การ วิเคราะห์โดยการ
ค านวณการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และน ามาเรียงล าดับความส าคัญตาม
ปริมาณของการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชี ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและผลตอบแทน 2) ความก้าวหน้าในอาชีพ 3) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 5) ลักษณะของงาน 6) โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ และ 7) 
ชื่อเสียงขององค์การ วิเคราะห์โดยการวัดระดับความส าคัญตามเกณฑ์การให้คะแนนความส าคัญ 5 ระดับ 
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ระดับ 5) เห็นด้วย (ระดับ 4) ไม่แน่ใจ (ระดับ 3) ไมเ่ห็นด้วย (ระดับ 2) และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (ระดับ 1) 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิเคราะห์โดยการสรุปเนื้อหาตามล าดับความส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา 

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี วิเคราะห์โดยใช้สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์
ของตัวแปรตลอดจนการใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติสัมพันธ์ Pearson Correlation ในการหา
ความสัมพันธ์ 
  

ผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 254 คน ประกอบด้วย เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา 
และเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษา  

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 237 คน คิดเป็นร้อยละ 93.31 และเพศชาย 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.69  

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 66.93 อายุ
ระหว่าง  26 – 30 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47 และอายุมากกว่า 31 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.60 

หลักสูตรที่ศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาหลักสูตรภาคสมทบ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.50 และหลักสูตรภาคปกติ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 

เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษา เกรดเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า 2.50 จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 38.98 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.50 – 2.99 จ านวน 93 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.61 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.00 – 3.49 จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.93  และ
เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.48 
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 สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 254 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 93.31 มีอายุระหว่าง 
20 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.93 ศึกษาหลักสูตรภาคสมทบ คิดเป็นร้อยละ 68.50 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อ
จบการศึกษาต่ ากว่า 2.50 คิดเป็นร้อยละ 38.98 

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพ 
ก าหนดให้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของบัญชีบัณฑิต มีดังนี้ 
ปัจจัยที่ 1 เงินเดือนและผลตอบแทน (Salary and Benefits) 
ปัจจัยที่ 2 ความก้าวหน้าในอาชีพ (Job Opportunity) 
ปัจจัยที่ 3 ความมั่นคงในหน้าที่การงาน (Job Security) 
ปัจจัยที่ 4 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relationship with Coworker) 
ปัจจัยที่ 5 ลักษณะของงาน (Job Description) 
ปัจจัยที่ 6 โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ (Career Development) 
ปัจจัยที่ 7 ชื่อเสียงขององค์การ (Corporate Identity) 

 
ตารางที่ 1 ล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของบัณพิตสาขาวิชาการ
บัญชี เรียงตามล าดับที่เลือกมากที่สุด ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ ด้านลักษณะของงาน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.40 อันดับ 2 ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 33.46 อันดับ 3 ด้านความ
มั่นคงในหน้าที่การงาน จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94 อันดับ 4 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ จ านวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 32.28 อันดับ 5 ด้านโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ จ านวน 90 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 35.43 อันดับ 6 ด้านชื่อเสียงขององค์กร จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 46.85 และอันดับสุดท้าย คือ 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 42.91 

 
 
 

เลือก ปัจจัยท่ี 1 ร้อยละ ปัจจัยท่ี 2 ร้อยละ ปัจจัยท่ี 3 ร้อยละ ปัจจัยท่ี 4 ร้อยละ ปัจจัยท่ี 5 ร้อยละ ปัจจัยท่ี 6 ร้อยละ ปัจจัยท่ี 7 ร้อยละ
อันดับ 1 79 31.10   8 3.16    46 18.11   0 -      95 37.40   22 8.66    4 1.57    

อันดับ 2 85 33.46   51 20.08   16 6.30    0 -      79 31.10   15 5.91    11 4.33    

อันดับ 3 42 16.54   47 18.50   104 40.94   22 8.67    17 6.69    6 2.35    13 5.12    

อันดับ 4 34 13.39   82 32.28   44 17.32   13 5.12    33 12.99   23 9.06    25 9.84    

อันดับ 5 8 3.15    44 17.32   28 11.03   47 18.50   18 7.09    80 31.50   29 11.42   

อันดับ 6 3 1.18    22 8.66    16 6.30    63 24.80   7 2.76    90 35.43   53 20.87   

อันดับ 7 3 1.18    0 -      0 -      109 42.91   5 1.97    18 7.09    119 46.85   

รวม 254 100.00 254 100.00 254 100.00 254 100.00 254 100.00 254 100.00 254 100.00 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชี  

การวัดระดับความส าคัญวิเคราะห์โดยการวัดระดับความส าคัญตามเกณฑ์การให้คะแนนความส าคัญ 
5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ระดับ 5) เห็นด้วย (ระดับ 4) ไม่แน่ใจ (ระดับ 3) ไม่เห็นด้วย (ระดับ 2) และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ระดับ 1) 
 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
ค่าเฉลี่ย 

X 
Std.  

Deviation 
ระดับ 

ความส าคัญ 

ปัจจัยที่ 5 ลักษณะของงาน (Job Description) 3.99 0.97 เห็นด้วย 

ปัจจัยที่ 1 เงินเดือนและผลตอบแทน (Salary and Benefits) 3.92 0.89 เห็นด้วย 

ปัจจัยที่ 3 ความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน (Job Security) 3.36 0.85 ไม่แน่ใจ 

ปัจจัยที่ 2 ความก้าวหน้าในอาชีพ (Job Opportunity) 3.18 0.62 ไม่แน่ใจ 

ปัจจัยที่ 6 โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ (Career Development) 2.74 0.99 ไม่แน่ใจ 

ปัจจัยที่ 7 ช่ือเสียงขององค์การ (Corporate Identity) 1.93 1.02 ไม่เห็นด้วย 

ปัจจัยที่ 4 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Coworker) 1.89 0.86 ไม่เห็นด้วย 

  
จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชา

การบัญชี พบว่า บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านลักษณะงานมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.99 
รองลงมา ปัจจัยด้านเงินเดือนและผลตอบแทน ค่าเฉลี่ย 3.92 ปัจจัยด้านความม่ันคงในหน้าที่การงาน ค่าเฉลี่ย 
3.36 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.18 ปัจจัยด้านโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ 
ค่าเฉลี่ย 2.74 ปัจจัยด้านชื่อเสียงขององค์การ ค่าเฉลี่ย 1.93 และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ค่าเฉลี่ย 1.89 ตามล าดับ 
 สรุป ระดับความพึงพอใจของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
พบว่า ระดับความพึงพอใจในปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านเงินเดือนและผลตอบแทน 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  

วิเคราะห์โดยใช้สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตลอดจนการใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้ค่าสถิติสัมพันธ์ Pearson Correlation ในการหาความสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 

ปัจจัย 
เพศ อาย ุ หลักสูตร เกรดเฉลี่ย 

 F  
 

Sig.   F   Sig.   F   Sig.   F  
 

Sig.  

ปัจจัยที่ 1 เงินเดือนและผลตอบแทน  
 
0.14  

 
0.71  

 
10.61  

 
0.00*  

   
5.49  

 
0.02*  

 
0.77  

 
0.51  

ปัจจัยที่ 2 ความก้าวหน้าในอาชีพ  
 
0.16  

 
0.69  

   
1.92   0.15  

   
0.03   0.86  

 
0.76  

 
0.52  

ปัจจัยที่ 3 ความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน  
 
0.87  

 
0.35  

   
1.80   0.17  

 
19.75  

 
0.00*  

 
0.82  

 
0.48  

ปัจจัยที่ 4 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
 
0.41  

 
0.52  

   
2.79   0.06  

   
5.24  

 
0.02*  

 
1.74  

 
0.16  

ปัจจัยที่ 5 ลักษณะของงาน  
 
1.01  

 
0.32  

   
2.68   0.07  

   
1.14   0.29  

 
0.43  

 
0.73  

ปัจจัยที่ 6 โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ  
 
0.40  

 
0.53  

   
1.95   0.14  

   
7.74  

 
0.01*  

 
1.83  

 
0.14  

ปัจจัยที่ 7 ช่ือเสียงขององค์การ 
 
1.07  

 
0.30  

   
3.28  

 
0.04*  

   
0.19   0.66  

 
2.03  

 
0.11  

* นัยส าคัญท่ีระดับ .05 
  

จากตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกปัจจัยใน
การประกอบอาชีพแตกต่างกันด้านเงินเดือนและผลตอบแทน และชื่อเสียงขององค์กร ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
หลักสูตรที่ศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกปัจจัยในการประกอบอาชีพแตกต่างกันด้านเงินเดือนและ
ผลตอบแทน ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านโอกาสการเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและเกรดเฉลี่ยเมื่อจบ
การศึกษาแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกปัจจัยในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

295 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ โดยวิธีการให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดเรียงล าดับความส าคัญด้วยวิธีร้อยละและการวัดระดับความพึง
พอใจด้วยวิธีการวัดค่ามาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ เรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านลักษณะของงาน อันดับ 2 
เงินเดือนและผลตอบแทน อันดับ 3 ความมั่นคงในหน้าที่การงาน อันดับ 4 ความก้าวหน้าในอาชีพ อันดับ 5 
ด้านโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ อันดับ 6 ชื่อเสียงขององค์กร และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกปัจจัยในการ
ประกอบอาชีพแตกต่างกันด้านเงินเดือนและผลตอบแทน และชื่อเสียงขององค์กร ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
หลักสูตรที่ศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกปัจจัยในการประกอบอาชีพแตกต่างกันด้านเงินเดือนและ
ผลตอบแทน ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านโอกาสการเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ เรียงล าดับความส าคัญ 
ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านลักษณะของงาน อันดับ 2 เงินเดือนและผลตอบแทน อันดับ 3 ความมั่นคงในหน้าที่การ
งาน อันดับ 4 ความก้าวหน้าในอาชีพ อันดับ 5 ด้านโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ อันดับ 6 
ชื่อเสียงขององค์กร และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปรารถนาในการเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนครราชสีมา ของ
Trarineer , Somsong., and Noppadol  (2020). พบว่า ปัจจัยที่มีผต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษามาก
ที่สุด คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน รองลงมา คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านลักษณะงานตามล าดับ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการ
บัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ของ Phatcharaporn (2020) ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือก
อาชีพ คือ ความต้องการด้านความเจริญเติบโต ปัจจัยความมั่นคง คือ ความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ ปัจจัย
ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต คือ การสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงานหรือกับบุคคลอ่ืน ปัจจัยด้านงาน คือ งานที่ท าระบุหน้าที่งานและความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน
อย่างขัดเจน การศึกษาการเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน ของ Nattawut (2020) พบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาก่อนจบ
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การศึกษาเระดับปริญญาตรี เรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านโอกาสในการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถ ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านทัศนคติในการเลือกอาชีพ และด้านค่านิยมในการ
เลือกอาชีพ มีผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน การศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชี ของ 
Mehmet DRGUT and Abdulkadir PEHLIVAN (2019) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
นักศึกษาในด้านความก้าวหน้าในอาชีพ เงินเดือนและผลประโยชน์ นายจ้าง สถานที่ท างาน และความ
ปลอดภัยในการท างาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษา อันดับแรก คือ โอกาสและ
ความก้าวหน้าในการท างานกับองค์กรขนาดใหญ่ ความปลอดภัยในการจ้างงาน ศักยภาพในการจ่ายค่าจ้างใน
อนาคต ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพนักบัญชีอิสระของนักศึกษาสาขาบัญชี ของ Stevanas G.Supriyadi, Dodik Jatmika, 
and Asnawai (2020) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอาชีพนักบัญชีอิสระของนักศึกษาสาขาการบัญชี เรียง
ตามล าดับความส าคัญ คือ ผลตอบแทน การฝึกอบรม สถานะทางสังคม สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตลาดแรงงาน และลักษณะเฉพาะบุคคล การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขา
การบัญชี กรณีศึกษา Turkish University ของ Ali Uyar, Ali Haydar Gundormus, and Cernil Knzey 
(2011) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชีมากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ 
ด้านโอกาสในการท างาน ด้านความสนใจ ด้านความสามารถ ด้านความเป็นอิสระ ด้านครอบครัว ด้าน
บริหารธุรกิจ ด้านรายได้ ด้านสถานภาพทางสังคม และด้านความสัมพันธ์ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจรูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาใน
รายวิชาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือการแข่งขันส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่าง
คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2564 จ านวน 11 คน รูปแบบ
การวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและการยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่
นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงจากผู้ประกอบการและมีการวิเคราะห์ ถอดบทเรียน สรุปผล วิพากษ์จาก
เพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนท าให้นักศึกษาจดจ า และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ส่วนผลการวิจัยเชิงปริมาณ
พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนมากที่สุดคือด้านอาจารย์ผู้สอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความพึงพอใจที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่สะท้อนผลในเรื่องของการ
ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆจากรูปแบบการเรียนการสอน นักศึกษามีความมั่นใจและ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ  
ค าส าคัญ: การสอนแบบบรรยาย; การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง; การสอนแบบมีส่วนร่วม 
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Abstract  
 The aim was to investigate the teaching and learning satisfaction among students 
attending the class of Competitive Marketing Strategy Planning for Small and Medium 
Enterprise.  The sampling group was 11 fourth year students who attended the course during 
the academic semester of 1/2564.  The research method was a mixture of questionnaire and 
interviews while the statistics included mean, standard deviation and qualitative data analysis 
through the content analysis. 
 The qualitative results reveal that the participatory learning and the student centered 
methods are the most desirable approach which is because the students are able to gain 
direct experience from the entrepreneurs.  In addition, various activities on analysis, lesson 
learned revision, summary and discussion among classmates and lecturer make it easier for 
students to memorize and satisfaction on the lecturer and the learning assessment.  The 
finding are in line with the teaching and learning approach that reflects on students’ 
knowledge gaining, insight, skills and new experience, enough to make them assure and aware 
that they will be able to apply such knowledge to their real life in business. 
Keywords: lecture style teaching method; a learner-centered teaching method; participatory 
learning 
 
บทน า 

การศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาปลายน้ าที่ทุกภาคส่วนมีคาดหวังว่าบัณฑิตที่จบออกมา
จะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งภาครัฐได้มีการออกนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดแรงงานได้ โดยสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็
มี ก า รออกน โยบายและก า หนดมาตร ฐ านกา ร เ รี ย นกา รสอน ในรู ป แบบต่ า ง  ๆ  โ ดย เ ฉพาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น
กลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 
ซึ่งพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเน้นสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา 
จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ  
(Prince of Songkla University, 2021) นอกจากมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายหรือมาตรฐานต่าง ๆ แล้ว คณะ
และหลักสูตรที่เป็นก าลังส าคัญในการผลิตบัณฑิตก็พยายามก าหนดมาตรฐานและนโยบายต่าง ๆ เพ่ือให้บัณฑิต
ที่จบออกมามีคุณภาพ และมีคุณลักษณะโดดเด่นชัดเจนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(พัฒนาธุรกิจ) เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการมาเป็นเวลานาน ซึ่งมีปรัชญาหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือทางบริหารธุรกิจ เพ่ือวิเคราะห์ วิจัย วางแผนและจัดท าแผนธุรกิจ เพ่ือการ
ตัดสินใจ พัฒนา และด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างานจริง สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลผล น าเสนอผลงานทางธุรกิจ และโครงงาน
ธุรกิจ  มีความเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตัว พัฒนาตนเองให้
ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และนานาชาติ (Board of Curriculum Administration, 2016) จากปรัชญาหลักสูตรนี้ท าให้
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องมีการออกแบบ การวางแผน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลายและเหมาะสมเพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงตามปรัชญาหลักสูตรที่วางไว้ และต้องให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบที่นิยมใช้กันมากคือ 1) การสอนแบบ
บรรยาย หรือการสอนแบบเน้นอาจารย์ผู้สอนเป็นส าคัญ 2) การสอนแบบอภิปราย 3) การสอนแบบฝึกปฏิบัติ 
4) การสอนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ( student centered 
learning) 5) การสอนแบบเน้นปัญหา หรือ problem base learning (PBL) 6) การสอนแบบเน้นวิจัย และ 
7) การสอนแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Wichadee, 2011) จากรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ต้องพยายามวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถน าใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ รวมไปถึงการทดลองและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือท าให้นักศึกษามีทักษะและองค์ความรู้ต่างๆ ตอบโจทย์ตามปรัชญาหลักสูตร
ที่วางไว้และมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับผู้สอนมาก การเรียนรู้จาก
วิธีการสอนด้วยวิธีใดเพียงวิธีหนึ่งวิธีเดียวไม่ได้ผลดี  จึงมีแนวคิดของการผสมผสานหรือการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดยรูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนจึงเป็นกลไกที่ใช้ เสริม
กระบวนการสอนเพ่ือช่วยให้การสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Ridthidej, Boorapasiriwat, & 
Rattanamanee, 2012) ผลการเรียนของนักศึกษานอกจากจะเกิดขึ้นจากตัวนักศึกษาเองแล้วยังเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการสอนของอาจารย์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอาจารย์ผู้สอนมีการน านวัตกรรมมาใช้ในการสอนใน
แต่ละรูปแบบต่างๆ ที่แตกต่างกันไปมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา 
สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการได้มากขึ้น (Boonchoowong, 1995) และส่งผลต่อความพึงพอใจในผู้เรียนมาก
ขึ้น ซึ่งผลจากความพึงพอใจช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นและสร้างความรู้ความเข้าใจด้วย
ตนเองได้เป็นการเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของผู้เรียนที่สูงขึ้น (Seenwatananusarn, Vattanavelu,  
& Piyakan, 2020)  
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จากการสอนในรายรายวิชาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือการแข่งขันส าหรับธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมที่ผ่านมาทางอาจารย์ผู้สอนได้มีการออกแบบรูปแบบการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของรายวิชาที่สอนด้วย อีกทั้ งยังออกแบบให้
รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงมีการออกแบบรูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลายเช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการสอน
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าวได้มีการออกแบบตามความเหมาะสมของเนื้อหาการสอนในแต่ละ
สัปดาห์สลับกันไปเพ่ือให้รูปแบบการสอนนั้นไม่ซ้ าซ้อนและไม่น่าเบื่อส าหรับนักศึกษา จากรูปแบบการเรียน
การสอนดังที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลต่อรูปแบบการเรียน
การสอนแต่ละรูปแบบที่อาจารย์ผู้สอนใช้ว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน เพ่ือจะได้น ารูปแบบการ
เรียนการสอนดังกล่าวไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไปและน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชา
แกนและวิชาชีพเลือกของหลักสูตรต่อไป อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสามารถผลิต
บัณฑิตได้ตรงตามปรัชญาหลักสูตรที่วางไว้ 

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย การสอน 

แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการสอนแบบมีส่วนร่วม 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
1. รูปแบบการสอน 
ความหมายของรูปแบบการสอน 

รูปแบบการสอน หมายถึง ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ มีแบบแผน
ชัดเจนตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดต่างๆ ซึ่งอาศัยวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามา
ช่วยให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ชัดเจน (Khammanee, 2008) อีกทั้งยังเป็น รูปแบบ 
(pattern) ของการสอนที่มีการจัดท าขึ้นจ านวนหนึ่งที่มีความแตกต่างกันเพ่ือจุดหมายหรือจุดเน้นที่
เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง (Saylor, Alexander, & Lewis, 1981) หรือ การวางแผน (plan) ที่ใช้เพ่ือ
การสอนโดยตรงในห้องเรียนหรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพ่ือจัดสื่อการเรียนการสอนซึ่งอาจจะรวมถึง
หนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหลักสูตรรายวิชาซึ่งแต่ละรูปแบบจะ
ให้แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ (Joyce, Weil, 
& Calhoun, 2003)  

รูปแบบการสอนโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  (Keeves, 1997)  
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1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ กล่าวคือ 

สามารถน าไปสร้างเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจน์ทดสอบได้  
2. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ซึ่ง

สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์/เรื่องนั้นได้  
3. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ ( imagination) ความคิดรวบยอด (concept) และ

ความสัมพันธ์ (interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้  
4. รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (structural relationships) มากกว่า 

ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (associative relationships) 
จากรูปแบบการสอนที่มีองค์ประกอบที่ส าคัญข้างต้นจะต้องคุณลักษณะส าคัญของรูปแบบการสอนจึง

ต้อง ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ (Khammanee, 2008) 
1. มีปรัชญาหรือทฤษฎีหรือหลักการหรือแนวคิดหรือความเชื่อ ที่เป็นพ้ืนฐานหรือเป็น หลักการของ

รูปแบบการสอนนั้นๆ  
2. มีการบรรยายหรืออธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน  
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้ สามารถ

น าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความส าคัญของรูปแบบการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น  การเรียนรู้จากวิธีการสอนด้วยวิธีใดเพียงวิธีหนึ่งวิธีเดียวอาจจะไม่ได้ผลดี
เท่าไรนัก  จึงมีแนวคิดของการผสมผสานหรือการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนแบบมีส่วนร่วม การสอนโดยการ
สาธิต การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เป็นต้น  ดังนั้น รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนจึงเป็นกลไก
สนับสนุนที่ใช้เสริมกระบวนการสอนเพ่ือช่วยให้การสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Ridthidej et 
al., 2012) โดยผลการเรียนของนักศึกษานอกจากจะเกิดข้ึนจากตัวนักศึกษาเองแล้วยังเกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมมาใช้ในการสอนในแต่ละรูปแบบมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา และมีความต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่ส าคัญและ
จ าเป็นได้มากขึ้น (Boonchoowong, 1995) 
ประเภทของรูปแบบการสอน 

1 การสอนแบบบรรยาย 
การสอนแบบบรรยาย หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในรายวิชานั้น ซึ่งมีแบบแผนการด าเนินการสอนที่ได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
ที่ชัดเจน โดยการเตรียมเนื้อหาสาระด้วยการบรรยาย คือ พูด เล่า อธิบายความรู้ ตามหลักทฤษฎีที่ได้รับการ
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พิสูจน์ ทดสอบและการยอมรับว่าเชื่อถือได้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างดียิ่งขึ้น (Khammanee, 2008; 
Rattanarasi, 2007) 

องค์ประกอบที่ส าคัญของวิธีสอนแบบบรรยาย คือ มีผู้สอน มีผู้เรียนและมีเนื้อหาสาระหรือ ข้อมูล
ความรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยใช้วิธีการบรรยาย หรือพูด บอก เล่า อธิบายโดยผู้สอนซึ่งผลการ 
เรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการบรรยาย การสื่อสารจากผู้สอนไปยังผู้เรียน  ขั้นตอนส าคัญของการสอนแบบ
บรรยาย คือ ผู้สอนต้องเตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยายตามหัวข้อที่จะสอน  ผู้สอนบรรยาย หรือ พูด บอก เล่า 
อธิบายเนื้อหาและรายละเอียดที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  พร้อมทั้งผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วย   

โดยเทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้วิธีการสอนโดยใช้บรรยายให้มีประสิทธิภาพผู้สอนจะต้อง
มีการเตรียมการดังต่อไปนี้ (Lertviriyajit, 2010) 

1. การเตรียมการบรรยาย การบรรยายที่ดีต้องอาศัยการวางแผนที่ดี โดยผู้สอนจะต้องจัดล าดับเนื้อหา
สาระว่าสิ่งใดควรพูดก่อน พูดหลัง และจะเชื่อมโยงกันอย่างไร อีกท้ังจะต้องศึกษาเนื้อหาสาระและรายละเอียด
ของหัวข้อที่จะบรรยายให้เข้าใจอย่างท่องแท้  หากพบว่ามีเนื้อหาส่วนใดที่ตนยังไม่เข้าใจ หรือ มีข้อสงสัยควร
ศึกษาค้นคว้าและหาค าตอบให้กระจ่างก่อน จากนั้นควรคัดเลือกว่าเนื้อหาสาระใดมีความจ าเป็นหรือมี
ประโยชน์ต่อผู้เรียนของตนเพียงใด เนื้อหาใดไม่จ าเป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตัดออก  เนื้อหาสาระแต่ละส่วนมี
ส่วนใดที่เข้าใจยากหรือยังคลุมเครือ ควรหาตัวอย่างประกอบหรือควรใช้สื่อใดช่วย และควรแสวงหาเทคนิคใน
การน าเสนอสาระแต่ละส่วนให้น่าสนใจ ท้าทายความคิดและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งอาจจะใช้การตั้งค าถามกระตุ้น 
หรือการเล่าประสบการณ์ที่แปลกใหม่ หรือน าเสนอปัญหาที่ท้าทายความคิด ก่อนการบรรยาย ผู้สอนควรจะมี
โครงร่าง (Outline) ส าหรับการบรรยายควรมีเอกสารประกอบการบรรยายทุกครั้งให้แก่ผู้เรียน   

2. การบรรยาย เมื่อเริ่มการบรรยาย ผู้บรรยายควรเร้าความสนใจของผู้เรียนและพยายามรักษาความ
สนใจนั้นให้คงอยู่ตลอดการบรรยายด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การใช้ปัญหาเป็นสิ่งเร้า เช่น ใช้ข่าว เหตุการณ์ส าคัญ 
ประเด็นร้อนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน และกรณีตัวอย่างต่างๆ การใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนได้เห็นความสามารถของตนในเรื่องนั้น การใช้สื่อประกอบ เช่น ใช้แผ่นใส ภาพ สไลด์ เทปเสียง วีดิทัศน์ 
ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การใช้การซักถามประกอบกับการบรรยาย การใช้กิจกรรมประกอบการ
บรรยาย เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นเกม การทดลองปฏิบัติ เป็นต้น 
การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย การใช้อารมณ์ขัน การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม และแสดงความคิดเห็น   

3. การอภิปรายซักถามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ก่อนการสิ้นสุดการบรรยาย ผู้สอนควร
สรุปสาระส าคัญของการบรรยาย และควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน  จากนั้นควรมีการทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่บรรยายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสุ่มถามผู้เรี ยน 
หรือการให้ท าแบบทดสอบ เป็นต้น   
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ข้อดีของวิธีการสอนโดยใช้การบรรยาย เป็นวิธีการสอนที่ใช้เวลาน้อยเมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบอ่ืนๆ 

อีกทั้งยังเป็นวิธีสอนที่ใช้กับผู้เรียนที่มีจ านวนมากได้ และเป็นวิธีการสอนที่สะดวก ไม่ยุ่งยาก ถ่ายทอดเนื้อหา
สาระได้มาก  แต่ข้อจ ากัดของวิธีการสอนโดยใช้การบรรยายเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนมีบทบาทน้อยจึงอาจท าให้
ผู้เรียนขาดความสนใจในการบรรยาย ซึ่งเป็นวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผู้สอน ถ้าผู้สอนไม่มีศิลปะในการ
บรรยายดึงดูดใจผู้เรียน  ผู้เรียนอาจขาดความสนใจ และถ้าผู้สอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาร ะอย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจ และไม่สามารถซักถามได้  และเป็นวิธีสอนที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 2 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด โดยให้ผู้ เรียนมี
บทบาทในการเรียนรู้ ในการร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดเพ่ือให้สอดคล้องเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การศึกษาและผู้ เรียนสามารถน าไปบูรณาการในชีวิตประจ าวันได้ (Rattanarasi, 2007) และการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว (Active Participation) ทั้ง
ทางด้านกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้โดยมีบทบาทดังกล่าวมากกว่า
ผู้สอน (Khammanee, 2008) ในปัจจุบันนี้การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจึงเป็นรูปแบบการสอนที่มี
ความส าคัญมาก (Ponkul, 2001) เพราะการที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นหมายถึง ผู้เรียนเป็นคนส าคัญที่สุดใน
การเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับ Ridthidej et al. (2012) การจัดให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง 
ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองท าให้เกิดความเข้าใจสามารถน าความรู้ใช้และบูรณาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการสร้างความรู้ประกอบด้วย
ดังนี้ 1) สร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 2) สร้างความรู้โดยการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 3) สะท้อนการรู้
คิดด้วยตนเอง 4) ตอบค าถามจากประเด็นปัญหาที่ก าหนด 5) น าเสนอผลงานกลุ่ม 6) สะท้อนความคิดจาก
เพ่ือนต่างกลุ่ม และครูผู้สอน 7) ร่วมสรุปบทเรียน 8) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ประเมินผลตามสภาพจริง  
(Sombutr, 2015) 

ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว มี 6 รูปแบบ
ดังต่อไปนี้ (Khammanee, 2008) 

 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัวทางกาย คือ ผู้เรียนได้เคลื่อนไหว
ร่างกายท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้ร่างกายหรือประสาทการรับรู้ตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้   

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัวทางสติปัญญา คือ ผู้เรียนได้มีการ
เคลื่อนไหวทางสติปัญญาหรือสมอง คือ ได้คิด ได้ท าโดยใช้ความคิดเป็นการใช้สติปัญญาของตนสร้าง
ความหมาย ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้   
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 3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัวทางอารมณ์ คือ ผู้เรียนได้มีการ

เคลื่อนไหวทางอารมณ์หรือความรู้สึก คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนท าให้อารมณ์ของผู้เรียน ตื่นตัว คือเกิด
อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อตนเองมากขึ้น   

4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัวทางสังคม คือ ผู้เรียนได้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนและสิ่งต่างๆ รอบตัว เกิดการตื่นตัวทางสังคมอันจะเป็นปัจจัยช่วยให้สามารถ
เรียนรู้ได้ดีข้ึน   

5. บทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนมีมากกว่าผู้สอน   
6. จ านวนผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัวมีเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจาก

สภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปนั้นมีลักษณะเป็นชั้นเรียนที่มีจ านวนผู้เรียนมาก หากในชั้นเรียนมี
จ านวน 30 คน แต่มีนักเรียนที่ตื่นตัวเพียง 5 คน ก็คงไม่สามารถนับได้ว่าการจัดการเรียนการสอนส าหรับชั้น
เรียนนั้นเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   

3 การสอนแบบมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) เป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ประกอบด้วยหลักการเรียนรู้พ้ืนฐาน 2 แบบ คือ  1 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning)  2  
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group process) 

1.  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning)  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม มีลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1) เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์
ของผู้เรียน  2) ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องและเป็นการเรียนรู้เชิง (Active learning) คือ
ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมตลอดเวลาไม่ได้นั่งฟังการบรรยายอย่างเดียว  3)  การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 4) ปฏิสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดการขยายตัวของเครือข่าย
ความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่างกว้างขวาง  5) การเรียนโดยอาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบเช่น การพูดหรือการ
เขียน การวาดรูป การแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งเอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์และสังเคราะห์
การเรียนรู้ 

2.  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group process)  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group 
process) เป็นการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อประกอบไปกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential learning) กระบวนการกลุ่มจะช่วยท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสูงสุดและท าให้บรรลุงานสูงสุด 
การมีส่วนร่วมสูงสุด (Maximum participation) ของผู้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบกลุ่ม ซึ่งมีตั้งแต่กลุ่มเล็ก
ที่สุดคือ 2 คน จนกระท่ังกลุ่มใหญ่ กลุ่มแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนทุกคนควรมี
ส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของแต่ละองค์ประกอบ ฉะนั้นผู้สอนจึงต้องพิจารณาตามจ านวนผู้เรียน   

 การบรรลุงานสูงสุด (Maximum performance) ผู้สอนจะออกแบบกลุ่มให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมแล้วก็ตาม แต่สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะท าให้กลุ่มผู้เรียนบรรลุงานสูงสุดได้คือ การออกแบบ
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งานซึ่งเป็นกิจกกรมที่ผู้สอนจะต้องจัดท าเป็นใบงานที่ก าหนดให้ กลุ่มผู้ เรียนท ากิจกรรมให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแผนการสอน 

จากการน ารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวทั้ง 3 รูปแบบมาใช้กับนักศึกษาส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่จะมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายที่มีการ
บรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน หรือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ และการสอนแบบมีส่วนร่วมซึ่ง
ลักษณะส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอนส่งผลต่อผู้เรียนได้ดังนี้ 1) ท าให้ผู้เรียนเรียนแบบกระตือรือร้น 
และสามารถจัดให้เรียนเป็นกลุ่มเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาหรือจากโจทย์ได้ซึ่งท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 2) ท าให้ผู้เรียนสามารถเผชิญปัญหาที่ซับซ้อน ยุ่งยากได้ และมีทักษะหรือวิธีการเรียนรู้ใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 3) ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากกิจกรรมการเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
(Sompued, 2016) การเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานดังกล่าวจะช่วยพัฒนาความสามารถของนักศึกษา
ในทักษะด้านต่างๆ ทั้งด้านความรู้ การคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การตัดสินใจ การสื่อสาร และทักษะทาง
สังคม อีกทั้งทักษะดังกล่าวเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่เพ่ิมมากข้ึน 
2. ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอน 
 ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกมีความสุขเมื่อเราได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือ
แรงจูงใจ (Wolman, 1973) ซึ่งความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางด้านจิตวิทยา ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
แต่สามารถคาดเดาได้ โดยการกระท าที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เป็น
สาเหตุของความพึงพอใจ (Wallerstein, 1971) นอกจากนั้นแล้วความพึงพอใจยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ ความรู้สึกและทัศนคติของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่งจะท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีหรือแสดงพฤติกรรมที่ดีหรือพึงพอใจออกมา 
 ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนเป็นความรู้สึกพอใจในสภาพการจัดองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ซึ่งมีความส าคัญต่อผู้เรียนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจ 
มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น มีความเจริญงอกงาม เพ่ือที่จะเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง (Make, 1988) 
ซึ่งความเจริญงอกงามนั้นบุคคลต้องอยู่ในสภาวะพึงพอใจ สุขใจ และต้องได้รับการจูงใจทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม 
 ประเภทของความพึงพอใจในการเรียนการสอนประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้ 
1. ด้านผู้สอน 
 ผู้สอน หรืออาจารย์ คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แนะน าทางและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
และมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ครู อาจารย์หรือผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญที่จะ
ช่วยให้นักเรียนหรือนักศึกษารู้ เข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ดังนั้น คุณลักษณะที่ดีของครู อาจารย์
หรือผู้สอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (Wongauttaroj, 2010) 
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 - มีเทคนิคการสอนที่ดีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย 
 - มีความรู้ดีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 - เป็นคนตรงต่อเวลา พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ดุด่านักศึกษา 
 - เป็นกันเองและให้ความสนิทสนมกับนักศึกษา 
 - ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัว 
 - ให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อนักศึกษา 
 - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
 - ต้ังใจสอนอย่างเต็มความสามารถ ไม่หวงวิชา 
 - เตรียมการสอนล่วงหน้าทุกครั้ง 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 - มีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นและไม่ใช่อารมณ์ 
 - อารมณ์ดี ใจเย็น และมีอารมณ์ขันในบางโอกาส 
 - มีความกระตือรือร้น 
 - มีความรักในอาชีพครู และมีจรรยาบรรณความเป็นครู 
 - มีเทคนิคการวัดผล 
 - มีความคิดริ่เริ่ม 
 - ท างานค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
2. ด้านการออกแบบโครงสร้างเนื้อหา 
 โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียน เนื้อหา การสอน การวัดผลและ
ประเมินผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นตัวก าหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
เนื้อหาเป็นตัวก าหนดขอบข่ายของการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนที่ใช้เป็นสื่อน าทางท าให้ผู้เรียนบรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ดังนั้น หลักสูตรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการออกแบบ จัดการโครงสร้าง
ของเนื้อหาส าหรับการเรียนในทุกวิชาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามความมุ่งหวังของหลักสูตรและ
ความต้องการของสังคม (Devakul, 2012)  
3. ด้านวิธีการสอน 
 วิธีการสอน คือ การสอนเป็นวิธีการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน ทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความรู้หรือความคิด คือผู้เรียนต้องมีความเจริญงอกงามทางสติปัญญา เกิดการพัฒนาจาก
ความไม่เข้าใจ คิดไม่เป็นมาเป็นเข้าใจมีความคิดและคิดไม่เป็น  ด้านเจตคติหรือจิตพิสัย เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
คุณค่า ความดีงาม  และด้านทักษะ คือความสามารถกระท าได้ ปฏิบัติได้ ถูกต้องตามวัย ( Jaitieng, 2003) 
ผู้สอนควรด าเนินล าดับตามขั้นตอนตามแผนที่ได้วางไว้ในแผนการสอน โดยมีทักษะการสอนที่เหมาะสมเช่น 
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กิริยาท่าทาง การใช้ค าถาม การน าเข้าสู่บทเรียน ในส่วนเทคนิคการสอนควรส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด โดยใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบและด าเนินการสอนอย่างเป็น
กระบวนการ เน้นให้ผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งยังต้องสร้างบรรยากาศเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสุดท้ายควรมีการจัดกระบวนการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของรายวิชา (Boonsong, 1999) 
 4. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน วิธีการสอน การใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
หลักสูตรต้องการ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ (Prasertsri, 2000)  
5. ด้านผลการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ คือ สิ่งที่สะท้อนพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผล
และประเมินผลได้ ซึ่งเป็นผลที่คาดหวังหรือผลส าเร็จของหลักสูตรหรือบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ โดย
เป็นการสะท้อนการเรียนรู้ ทัศนคติ ทักษะด้านปัญญา รวมไปถึงความรู้ของผู้เรียน (Harvey, 2004) 
6. ด้านการวัดและประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผลเป็นกระบวนส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษาเพราะเป็นตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนหรือไม่ การวัดผลประเมินผลสามารถท าได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการวัดผลการปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนๆ อีก
มากมาย การวัดผลและประเมินผลต้องมีการวัดผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือให้ผู้สอนได้มีการปรับปรุง
วิธีการสอนหรือกระบวนการที่ใช้ในการเรียนการสอน (Nildam, 1999)  
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงเรียนวิชา 926-363 การวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือการแข่งขันส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 11 คน ในภาคการศึกษาที่ 
1/2564 
 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในชั้นเรียน ทางผู้วิจัยจึงใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายโดยการเก็บตัวอย่างจากนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา 926-363 การวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการแข่งขนัส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษา  โดยวัดความพึง
พอใจในด้านต่างๆ จ านวน 6 ด้าน 41 ข้อ และเครื่องมือที่ใช้ในเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ประกอบด้วยชุดค าถาม จ านวน 3 ชุด คือ 1) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลจ านวน 1 ชุด และ2) การ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มท างาน จ านวน 1 ชุด 
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ   
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยใช้การพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามการ
วิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาข้อค าถามว่ามีความเหมาะสมของภาษา และครอบคลุมวัตถุประสงค์ในเรื่อง
ที่ต้องการศึกษาแล้วหรือไม่ โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนด าเนินการตรวจสอบจ านวน 3 
คน  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งใน
ส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้มาตรวจสอบความถูกต้องขั้นต้น
ก่อนลงรหัสและบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพ่ือ
การวิจัยโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของนักศึกษา โดยน าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาในแต่ละครั้งมาเก็บรวบรวม จัด
ระเบียบเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อประสบการณ์เรียนรู้ใน
รายวิชา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล    
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบสอบถาม
มาจัดท า Google form เพ่ือให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลของนักศึกษา และให้นักศึกษาสแกน QR code หรือส่ง
ลิงค์ให้นักศึกษาท าแบบสอบถามความพึงพอใจในสัปดาห์ที่ 15 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอน 
ส่วนแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล และการสัมภาษณ์กลุ่มนั้น ผู้วิจัยด าเนินการ
สัมภาษณ์ในสัปดาห์ที่ 14 เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตามกลุ่มที่นักศึกษาท ากิจกรรม
ร่วมกันซึ่งด าเนินการสัมภาษณ์ในสัปดาห์ที่ 15 โดยให้นักศึกษาบันทึกสรุปผลความคิดเห็นร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 
ผลการวิจัย  
 ส าหรับผลการวิจัยเชิงปริมาณในส่วนของความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านต่างๆ ที่มีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนแสดงดังตารางที่ 1.1  
ตารางที่ 1.1 แสดงผลความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านต่างๆ ที่มาจากรูปแบบการเรียนการสอน (N-11) 
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ความพึงพอใจ Mean SD ระดับความพึงพอใจ 
ด้านผู้สอน 4.53 0.36 มากที่สุด 

1.อาจารย์ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาทุกครั้ง 4.69 0.48 มากที่สุด 
2.อาจารย์ผู้สอนใช้วาจาที่เหมาะสม สุภาพกับ
นักศึกษา 4.77 

 
0.44 

 
มากที่สุด 

3.อาจารย์ผู้สอนมีการแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ระหว่างสอน 4.23 

 
0.73 

 
มาก 

4.อาจารย์ผู้สอนสามารถควบคุมอารมณ์ในขณะสอน 4.38 .065 มาก 
5.อาจารย์ผู้สอนแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการเป็น
แบบอย่างที่ดี 4.69 

 
0.48 

 
มากที่สุด 

6.อาจารย์ผู้สอนมีบุคลิกภาพเป็นกันเองกับผู้เรียน 4.38 0.77 มาก 

ด้านการออกแบบโครงสร้างเนื้อหา 4.12 0.37 มาก 

7.เนื้อหามีความทันสมัย สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ 4.46 0.52 มาก 
8.การจัดวางเนื้อหาบทเรียนและล าดับเนื้อหาบทเรียน 4.30 0.48 มาก 

9.ปริมาณเนื้อหา ความยากง่ายบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

 
3.69 

 
0.48 

 
มาก 

10.ปริมาณเนื้อหาเพียงพอและตรงต่อความต้องการ 4.15 0.55  

11.ระยะเวลาในการเรียนรู้สอดคล้องต่อเนื้อหา
บทเรียน 

 
4.00 

 
0.71 

 
มาก 

ด้านวิธีการสอน 4.44 0.42 มาก 
12.อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการสอนสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

 
4.08 

 
0.64 

 
มาก 

13.อาจารย์ผู้สอนใช้เทคนิคต่างๆ ในการสอน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น 

 
4.31 

 
0.63 

 
มาก 

14.อาจารย์ผู้สอนใช้ค าถามหรือกิจกรรมการสอนที่
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห์ 

 
4.38 

 
0.51 

 
มาก 

15.อาจารย์ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ซักถาม อภิปราย 

 
4.69 

 
0.48 

 
มากที่สุด 

16.อาจารย์ผู้สอนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
นักศึกษา ซึ่งอาจจะขัดแย้งจากอาจารย์ผู้สอน 

 
4.54 

 
0.66 

 
มากที่สุด 
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ความพึงพอใจ Mean SD ระดับความพึงพอใจ 
ด้านผู้สอน 4.53 0.36 มากที่สุด 

17.อาจารย์ผู้สอนใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสอน ท า
ให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น 

 
4.61 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.38 0.42 มาก 

18.ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการแบ่งกลุ่มในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
4.23 

 
0.73 

 
มาก 

19.ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่ได้ช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู้ภายในกลุ่ม 

 
4.31 

 
0.63 

 
มาก 

20.ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในการท างาน
กลุ่ม 

 
4.46 

 
0.78 

 
มาก 

21.ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตัวเอง 

 
4.38 

 
.077 

 
มาก 

22.ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละ
คนให้ความร่วมมือในการท างาน 

 
4.23 

 
0.83 

 
มาก 

23.ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีการประเมินผลงานและ
ปรับปรุงผลงานร่วมกัน 

 
4.23 

 
0.83 

 
มาก 

24.ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีการประเมินผลงานและ
ปรับปรุงผลงานร่วมกัน 

 
4.38 

 
0.51 

 
มาก 

25.ผู้ เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมได้
เหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา 

 
4.54 

 
0.66 

 
มากที่สุด 

26.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสมาชิกภายในกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 
4.31 

 
0.63 

 
มาก 

27.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติกิจกรรมทุก
ครั้ง 

 
4.38 

 
0.51 

 
มาก 

28.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคะแนนที่ได้รับทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

 
4.46 

 
0.66 

 
มาก 

29.ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการได้รับค าชมหรือ
รางวัล 

 
4.38 

 
0.65 

 
มาก 

30.ผู้เรียนมีความพึงพอใจตนเองที่มีส่วนช่วยให้กลุ่ม
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
4.54 

 
0.52 

 
มากที่สุด 
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ความพึงพอใจ Mean SD ระดับความพึงพอใจ 
ด้านผู้สอน 4.53 0.36 มากที่สุด 

31.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้และการท ากิจกรรม 

 
4.54 

 
0.66 

 
มากที่สุด 

ด้านผลการเรียนรู้ 4.58 0.24 มากที่สุด 

32.ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์
ใหม่ๆจากการเรียนรู้นี้ 

 
4.62 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

33.มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไป
ประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจ 

 
4.62 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

34.สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ตรงตามความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

 
4.38 

 
0.65 

 
มาก 

35.รูปแบบการเรียนรู้นี้ท าให้ตนเองมีการพัฒนา
ทางด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ วางแผนและน าไปใช้
ประโยชน์จริง 

 
 

4.62 

 
 

0.51 

 
 

มากที่สุด 
36.การจัดการเรียนรู้นี้ช่วยให้สร้างคุณลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการให้กับตนเองได้ 

 
4.69 

 
0.48 

 
มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล 4.38 0.51 มาก 
37.อาจารย์ผู้สอนก าหนดเกณฑ์การประเมินผลที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชา 

 
4.46 

 
0.66 

 
มาก 

38.อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการ
ทดสอบล่วงหน้า 

 
4.15 

 
0.69 

 
มาก 

39.อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีการวัดผลย่อยในระหว่างภาค
การศึกษาตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 
4.54 

 
0.66 

 
มากที่สุด 

40.อาจารย์ผู้สอนมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษา 

 
 

4.46 

 
 

0.51 

 
 

มาก 

41.อาจารย์ผู้สอนมีการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบเพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจมากข้ึน 

 
4.31 

 
0.63 

 
มาก 

  
 จากตารางที่ 1.1 การวัดผลความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านพบว่า ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีมากที่สุดในด้านผลการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .238 โดย
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นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดในส่วนของการได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆจากการ
เรียนรู้นี้ มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจ รูปแบบการเรียนรู้นี้ท าให้ตนเอง
มีการพัฒนาทางด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ วางแผนและน าไปใช้ประโยชน์จริง และการจัดการเรียนรู้นี้ช่วย
ให้สร้างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการให้กับตนเองได้ 
 รองลงมาเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุดด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.359 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดในส่วนของอาจารย์ผู้สอนเข้าสอนตรงเวลาทุกครั้ง อาจารย์ผู้สอน
ใช้วาจาที่เหมาะสม สุภาพกับนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการเป็นแบบอย่างที่ดี 
 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่อยู่ในระดับมากคือด้านการออกแบบโครงสร้างเนื้อหามีความพึง
พอใจต่ าที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .370 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่มี
ค่าต่ าสุดในส่วนของข้อย่อยคือ ปริมาณเนื้อหา ความยากง่ายบทเรียนมีความเหมาะสม 
 ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิจัยแยกระหว่างการ
สัมภาษณ์เดี่ยวและกลุ่มดังนี้ 
 ส าหรับการสัมภาษณ์เดี่ยวทางผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคลในสัปดาห์ที่ 14 
ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่นักศึกษาได้เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนที่ครบถ้วนทั้ง 3 รูปแบบคือ การสอนด้วยการ
บรรยาย การสอนแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการสอนโดยมีวิทยากร/
ผู้ประกอบการมาถ่ายทอดประสบการณ์ จ านวน 5 ธุรกิจ รวมถึงการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประกอบการ
ด้วยการสัมภาษณ์และการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม  จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวทั้งหมดให้นักศึกษาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการสอนแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใดที่นักศึกษาชอบหรือพึงพอใจมากที่สุด 
เพราะเหตุใด 
- การสอนแบบบรรยาย 
- การสอนแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการเล่าจากผู้ประกอบการและถอด

บทเรียน 
- การสอนแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการและ

มีการน าเสนอ แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 จากการสัมภาษณ์เดี่ยวนักศึกษาทั้งหมดซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปความคิดเห็นพบว่าความคิดเห็นในส่วน
ของความชอบหรือพึงพอใจรูปแบบการเรียนการสอนมากที่สุดคือ การสอนแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยการเล่าจากผู้ประกอบการและถอดบทเรียน และการสอนแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการและมีการน าเสนอ แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
เนื่องจากได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ การมองเห็นภาพการท าธุรกิจจริง การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ท าให้เกิดพลังผลักดันในชีวิตในด้านการท าธุรกิจมากขึ้น และตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ฟังประสบการณ์ท า
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ธุรกิจจากผู้ประกอบการ ส่งผลให้เห็นภาพการน าทฤษฎีที่เรียนมาไปใช้จริงในการท าธุรกิจ การปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การไม่มีกฎหรือทฤษฎีตายตัวในการท าธุรกิจ ซึ่งจากประสบการณ์หรือความรู้
ทั้งหมดที่นักศึกษาได้รับ น ามาซึ่งการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมชั้ นในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น 
ท าให้เข้าใจและมองเห็นภาพของการน าทฤษฎีที่เรียนไปเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจมากข้ึน 
 นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางส่วนมีความคิดเห็นว่าการสอนแบบบรรยายก็ยังคงมีความส าคัญมาก
เช่นกันเพราะการมีพ้ืนฐานที่ดีในส่วนของทฤษฎีหรือเนื้อหาในรายวิชาที่ชัดเจนจะส่งผลต่อการน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเช่นกัน แต่ก็ไม่ควรเป็นการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ควรเป็นลักษณะการผสมผสาน
ที่ให้นักศึกษาได้รับความรู้จากทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากหลายๆ แหล่งการเรียนรู้ท าให้ไม่น่าเบื่อ
ส าหรับการเรียนออนไลน์ สร้างความตื่นเต้นและอยากท่ีจะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 

2. จากรูปแบบการเรียนการสอนข้างต้นข้อ1 นักศึกษาคิดว่าแบบใดที่อยากให้อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการ
เรียนการสอนในทุกรายวิชาเพ่ือที่นักศึกษาจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เตรียมพร้อม เริ่มต้น ลงมือ 
ในการที่จะเป็นผู้ประกอบการ 

 จากการสัมภาษณ์เดี่ยวนักศึกษาทั้งหมดซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปความคิดเห็นพบว่า การเรียนการสอน
แบบถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการ เพราะได้รับประสบการณ์จริง มองเห็นภาพถึงการลงมือท าจริง 
พบเจออุปสรรคจริง ได้รับพลังและแรงบันดาลใจในการผลักดันให้มีความกล้าและมองเห็นการท าธุรกิจที่ตนเอง
คิดไว้ว่าท าได้จริง นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเรียนรู้ที่สร้างความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้มากที่สุดเพราะมัน
คือความเป็นจริงที่อยู่นอกห้องเรียน 

3. จากรูปแบบการเรียนการสอนข้างต้นข้อ1  นักศึกษาคิดว่าแบบใดที่อยากให้อาจารย์ผู้สอนมีการ
จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาเพ่ือที่นักศึกษาจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจ สนุก และมี
ความสุขกับการเรียนในรายวิชานั้นๆ  

 จากการสัมภาษณ์เดี่ยวนักศึกษาทั้งหมดซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปความคิดเห็นพบว่า นักศึกษาทั้งหมดมี
ความคิดเห็นว่าการเรียนการสอนแบบนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการและมีการถอด
บทเรียน การน าเสนอ การวิพากษ์จากเพ่ือนร่วมชั้นท าให้ไม่เครียด รู้สึกสนุกและตื่นเต้นที่ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ประกอบการณ์ธุรกิจที่แตกต่างกันไป นอกจากนั้นแล้วยังสร้างการจดจ าที่ง่ายขึ้นกว่าการ
เรียนทฤษฎีในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวซึ่งสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ต่อยอดได้จริง 
 การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นกลุ่มในสัปดาห์ที่ 
15  โดยท าการแบ่งกลุ่มตามที่นักศึกษาพึงพอใจจ านวน 2 กลุ่มและท าการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง จากกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-14 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นและเสนอแนะตามค าถามดังนี้ 

1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้เอกสารประกอบการสอน นักศึกษาคิดว่ารูปแบบดังกล่าวเป็นอย่างไร  
ควรพัฒนาหรือปรับปรุงส่วนใด  

315 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาทั้งหมดซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปความคิดเห็นพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าดีอยู่แล้ว แต่ควรมีการเพ่ิมในส่วนการสลับด้วยคลิปวิดีโอ และเพ่ิมกิจกรรมถามตอบเพ่ือให้
เข้าใจเนื้อหามากขึน้ 

2. การสอนแบบให้ผู้ประกอบการมาถ่ายทอดประสบการณ์ และให้เพ่ือนร่วมชั้นมาร่วมกันถอดบทเรียน
ในแต่ละธุรกิจและร่วมกันวิพากษ์กันในชั้นเรียน นักศึกษาคิดว่ารูปแบบดังกล่าวนักศึกษาได้รับความรู้
มากน้อยแค่ไหน ควรพัฒนาหรือปรับปรุงส่วนใด 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาทั้งหมดซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปความคิดเห็นพบว่า นักศึกษาทั้งหมดให้
ความคิดเห็นว่าได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้นเพราะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มองเห็นภาพของการน า
ทฤษฎีในห้องเรียนที่เรียนไปใช้ได้จริง และการที่ท ากิจกรรมการถอดบทเรียนกับเพ่ือนในกลุ่มเป็นการท าให้ได้
ทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง ซึ่งเมื่อได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในชั้นเรียนท าให้เกิดการจดจ าได้ง่ายและมาก
ขึ้น 

3. การสอนแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ 
นักศึกษาคิดว่ารูปแบบดังกล่าวนักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้มากน้อยแค่ไหน ควรพัฒนา
หรือปรับปรุงส่วนใด 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาทั้งหมดซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปความคิดเห็นพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ให้ความคิดเห็นว่าได้รับความรู้เพราะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเช่นกัน แต่ผู้ประกอบการบางรายมี
เวลาน้อย หรือไม่ค่อยให้ความร่วมมือและมีความยุ่งยากในการติดต่อประสานงาน 

4. จากรูปแบบการเรียนการสอนทั้งหมด 3 รูปแบบ นักศึกษาพึงพอใจหรือชอบรูปแบบการเรียนการสอน
แบบใดมากท่ีสุด เพราะอะไร 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาทั้งหมดซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปความคิดเห็นพบว่า นักศึกษาบางส่วนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในรูปแบบการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการเพราะ 
เพราะได้ความรู้จริงๆเกี่ยวกับการท าธุรกิจได้ทราบปัญหาต่างๆ แนวทางในการแก้ไขปัญหาว่าเราจะต้องมีการ
รับมืออย่างไรบ้าง และก่อนที่จะเริ่มต้น แต่มีนักศึกษาบางส่วนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนแบบบรรยายและการสอนแบบถ่ายทอดประสบการณ์จริงจาก
ผู้ประกอบการเพราะเป็นการได้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่ชัดเจนประกอบการมองเห็นภาพว่าการน าทฤษฎีที่เรียน
ในห้องเรียนนั้นไปประยุกต์ใช้จริงอย่างไรท าให้เข้าใจได้ง่ายมากข้ึน 

 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย การสอน 

แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการสอนแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของผลการสัมภาษณ์นักศึกษาทั้งรายบุคคล
และกลุ่มนักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
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ศูนย์กลาง ซึ่งการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยการที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการเล่าจาก
ผู้ประกอบการและถอดบทเรียนเนื่องจากได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ การมองเห็นภาพการ
ท าธุรกิจจริง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ท าให้เกิดพลังผลักดันในชีวิตในด้านการท าธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้เห็น
ภาพการน าทฤษฎีที่เรียนมาไปใช้จริงในการท าธุรกิจ การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การไม่มี
กฎหรือทฤษฎีตายตัวในการท าธุรกิจ และการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม  
โดยอาจารย์ผู้สอนมอบหมายกิจกรรมกลุ่มหลังจากท่ีนักศึกษาได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ในแต่ละธุรกิจ
ไปแล้ว โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพ่ือมีการพูดคุยกับเพ่ือนในกลุ่มที่มีวิเคราะห์และถอดบทเรียนในประเด็นกล
ยุทธ์การตลาดต่างๆ ที่ผู้ประกอบการใช้จากการถ่ายทอดประสบการณ์โดยสรุปเป็นประเด็นหลักๆ ที่ได้จากการ
ฟังการเล่าประสบการณ์ และน าประเด็นที่สรุปได้มาถ่ายทอดและแชร์ให้เพ่ือนร่วมชั้นฟัง หลังจากนั้นเป็นการ
วิพากษ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ และสุดท้ายอาจารย์ผู้สอนจะสรุปประเด็นส าคัญของกลยุทธ์
การตลาดให้อีกครั้งซึ่งในรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ท าให้นักศึกษาเข้าใจและจดจ าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะ
ผ่านการฟัง พูดคุยแสดงความคิดเห็น และสรุปความคิดที่ถูกต้องจากอาจารย์ผู้สอน ส่วนผลการวิจัยจากการ
ส ารวจโดยแบบสอบถามพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านผลการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะผลในข้อย่อยที่น่าสนใจด้านผลการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดนั้น ระบุว่าการเรียนรู้ช่วยสร้าง
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการให้ตนเองได้ เนื่องจากรูปแบบการสอนที่มีการผสมผสาน 3 รูปแบบนั้นท า
ให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียนในรูปแบบการสอนที่
ผสมผสาน และมีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจ อีกทั้งรูปแบบการเรียน
การสอนนี้ท าให้นักศึกษามีการพัฒนาทางด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ วางแผนและน าไปใช้ประโยชน์จริง ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนนี้ช่วยให้สร้างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Seenwatananusarn, Vattanavelu, and Piyakan (2020)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อรูปแบบชุดบทเรียนออนไลน์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจที่มากที่สุดในด้านการวัดผลการเรียนรู้
ซึ่งผู้เรียนได้รับความรู้แนวคิดทักษะและประสบการณ์ใหม่เช่นกัน มีความมั่นในในการน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ อีกทั้งมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น และ Yotsiri et 
al. (2019) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ผลการศึกษาพบว่า ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงสุดในทุกด้านของการประเมินผลเช่นกัน 
 ในทางตรงกันข้ามผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านการออกแบบโครงสร้าง
เนื้อหา โดยเฉพาะข้อค าถามย่อยในเรื่องปริมาณเนื้อหา ความยากง่ายบทเรียนมีความเหมาะสมที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดนั้น เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะปริมาณเนื้อหาในบทเรียนมีมากจนเกินไปซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีมาก
ส่งผลต่อความรู้สึกที่บทเรียนยากจนเกินไปยังไม่เหมาะสมกับรายวิชาเรียน ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีการพัฒนา
ปรับเนื้อหารวมถึงความยากง่ายให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สถานการณ์ เวลา และการน าไปใช้ประโยชน์
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จริงในอนาคตให้มากขึ้น เพราะประเด็นดังกล่าวมีความส าคัญกับนักศึกษาที่จะมองเห็นภาพของโครงสร้างของ
เนื้อหาในรายวิชานี้ทั้งหมดเพ่ือที่จะน าส่วนที่มีความส าคัญ เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจจริงไปใช้อย่างเหมาะสม
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Seenwatananusarn, et al. (2020) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบในชุดบทเรียนออนไลน์เรื่องการเรียนรู้การออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) พบว่าความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบในชุดบทเรียนออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านการออกแบบ
โครงสร้างเนื้อหา โดยเฉพาะข้อค าถามย่อยในเรื่องปริมาณเนื้อหา ความยากง่ายบทเรียนมีความเหมาะสมต่อ
ระดับการเรียนรู้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรายข้อที่น้อยที่สุดเช่นกัน 
  

ข้อเสนอแนะ  
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนในสายบริหารธุรกิจ รูปแบบการเรียนการสอนควรเป็นรูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานโดยเน้นการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็น
รูปแบบที่เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ที่ท าให้
นักศึกษาได้มองเห็นภาพในการท าธุรกิจจริง อีกทั้งมองเห็นถึงการน าทฤษฎีต่างๆ ในเนื้อหารายวิชาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างไร รวมไปถึงการให้นักศึกษาได้น าเอาประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการถ่ายทอด
ประสบการณ์นั้น มาร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์กันในกลุ่มเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนในประเด็น
ต่างๆ อีกครั้งซึ่งเป็นการทบทวนและสรุปแนวคิดและทฤษฎีอีกครั้งท าให้นักศึกษาจดจ า เข้าใจ และมองเห็น
ภาพถึงการน าทฤษฎีไปใช้ประโยชน์ได้จริงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้แล้วรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายทฤษฎีในชั้นเรียนก็ยังคงจ าเป็นอยู่เช่นกันแต่
ควรเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืนๆ เพราะนักศึกษายังคงจ าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎี
เพ่ือน าไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจด้วยเช่นกันและยังเป็นพื้นฐานที่ดีส าหรับการน าไปใช้จริง 
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บทคัดย่อ 

 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 20 คน จาก 5 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อใน
รูปแบบของหนังสือติวข้อสอบ GAT/PAT/9 วิชาสามัญของส านักพิมพ์ต่าง ๆ รองลงมาเป็นเว็บไซต์ระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่เว็บmytcas.com และเว็บdek-
d.com ส่วนแหล่งสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นแหล่งสารสนเทศบุคคลคือครูแนะแนว รองลงมาเป็นสารสนเทศใน
ห้องสมุดโรงเรียน สื่อโทรทัศน์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพ่ือประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการศึกษาต่อโดยสื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือเฉลยข้อสอบ GAT/PAT/9วิชาสามัญของส านักพิมพ์ต่างๆ 
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และ (2) ปัญหาการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ รูปแบบของ
สารสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์ล้าสมัย ข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื้อหาสาระไม่ตรงกับความต้องการ รองลงมาครูประจ าชั้นไม่
มีเวลาให้ค าปรึกษาและครูแนะแนวไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน อีกทั้งห้องสมุดโรงเรียนมีข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาต่อไม่เพียงพอ และมีข้อจ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องเป็นสมาชิกหรือต้องมีรหัสผ่าน 
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ จึงควรสนับสนุนการบริการสารสนเทศการศึกษาต่อใน
ระบบเปิด 
 
ค้าส้าคัญ: การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อ;  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย;  โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ 
 

Abstract  
 The study was a qualitative research.  The key informants are twenty upper 
secondary school students in five secondary schools at Nakhon Sawan Province.The 
instruments used for data gathering were in forms of an in-depth questionnaire. Summary 
and description were used for analytic induction.   
 The results of this study were as follows : (1) most of the upper secondary school  
students  use  information for further education  in  the  form  of  tutoring  books  for  
GAT/PAT/9  general  subjects  of  various  publishers, secondly, the website  of  the  central  
selection  system  for people to entrance in educational institutions of higher education 
institutions  such  as  mytcas.com  and  dek-d.com.  Most of the information sources were 
personal information sources; the guidance teacher.  Secondly, information  in  the  school  
library,  television media and Related and access sites to reach information sources for 
decision making in further studies by publications from the exam GAT/PAT/9 common 
subjects key books of various publishers and (2) Problems in using information for further 
education of upper secondary  school  students  such  as  the format  of  information  
printed  media  was  outdated, incomplete information  and  mismatched  content  on  
demand.  Secondly, the homeroom teacher did not have time to consult and not enough 
guidance teachers for student needs. In addition, the school library did not have enough 
information about further education and had limited access to information that required 
membership or password, unstable internet had been making the data inaccessible. 
Therefore, it should support educational information services in an open system. 
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บทน้า 
  การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพใน

สาขาวิชาต่าง ๆ  เป็นปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพได้  จึงมีผู้สนใจที่จะเข้ารับศึกษาต่อ

ในระดับสูงขึ้นเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว เป็นการศึกษาในรูปแบบของการพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนเพื่อน าไปสู่การประกอบอาชีพตามความต้องการของผู้เรียน  ในแต่ละปีจึงมีผู้สนใจต้องการ

เข้ารับการศึกษาต่อเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวิตและการพัฒนาอาชีพในอนาคต  ปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนประกอบด้วยปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา หลักสูตร  ครอบครัว  ความ

สนใจและเหตุผลส่วนตัว ค่านิยมของสังคม เศรษฐกิจและสังคม และท าเลที่ตั้ง เนื่องจากนักเรียนได้เห็น

ความส าคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง  ไปการ

ประกอบอาชีพ  และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

  ส าหรับการใช้สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา และการเลือกหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อ ตรง

ตามความต้องการของตนเองหรือไม่ อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อน้อยมาก อาจ

เป็นเพราะไม่รู้จักการใช้แหล่งสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังรวมถึงในเรื่องข้อจ ากัดของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูล เพราะในบางเขตพ้ืนที่ ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของระบบเครือข่ายท าให้

นักเรียนบางคนเสียโอกาส การท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับการศึกษาต่อในเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น การแนะแนวการศึกษา 

และรณรงค์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในส่วนภูมิภาคมากขึ้น เป็นการเพ่ิมยอดนักศึกษาให้มาเรียนในแต่ละ

หลักสูตร จึงเป็นผลดีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจในการ

เลือกศึกษาต่อมากขึ้น เมื่อเรียนส าเร็จมาแล้วจะได้น าความรู้มาประกอบอาชีพ และพัฒนางานในหน้าที่ให้มี

ความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนส่วนใหญ่จะประสบ

ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เช่น การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดม 
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ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา (Maramat, 2008) การใช้

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

(Phojai, 2018) พบว่าปัญหาในการใช้สารสนเทศมีความสอดคล้องกันในด้านการเข้าถึงสารสนเทศผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนมีความล่าช้า และทรัพยากรสารสนเทศในโรงเรียนที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลมี

จ านวนน้อย ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการคู่มือแนะน าการศึกษาต่อ และการแนะน าจากครูแนะแนว 

และการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในเขต

จังหวัดนนทบุรี (Janpetch, 2020) พบว่าปัญหาด้านจ านวนทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

และระยะทางไปห้องสมุดอยู่ไกล 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชน

สัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ ที่เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีพันธกิจในการ

บริการการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในส่วนภูมิภาคอย่างกว้างขวาง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลสนับสนุนการแนะแนวของ

โรงเรียนและการจัดบริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

นครสวรรค์  

 2. เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

นครสวรรค์  

การทบทวนวรรณกรรม 
ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อศึกษาต่อ 
 ผู้ใช้สารสนเทศเกิดปัญหาจากการใช้สารสนเทศในการเข้าถึง การได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการหรือไม่ได้รับสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการท าให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคในการใช้สารสนเทศ  ผู้ใช้
ขาดความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ ไม่ทราบว่าจะติดต่อหาสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้จากที่ใดบ้าง ท าให้เกิด
ความล่าช้าในเอกสารอ้างอิง ปริมาณสารสนเทศแต่ละเรื่องมีมากเกินไป ท าให้ต้องเสียเวลามากในการเลือก
รายการเฉพาะที่เป็นประโยชน์จริง ๆ และไม่สามารถช่วยให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศตามความประสงค์ การผลิต
เกินพิกัดก่อให้เกิดภาวการณ์ทะลักของสารสนเทศ ทั้งในรูปของบทความการตีพิมพ์ซ้ า และสาระสังเขปของ
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ต้นฉบับเดิมอันเป็นผลท าให้มีสารสนเทศให้เลือกจ านวนมากและยากแก่การติดตามค้นคว้าได้อย่างทั่วถึง  และ
ความซ้ าซ้อนหรือภาวะที่เป็นมลพิษ เกิดจากกรณีที่สารสนเทศเกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อ การใช้ข้อมูลที่
ซ้ าซ้อนกับสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้ว ตลอดจนการใช้ความรู้ผิด นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการใช้สารสนเทศใน
เครือข่ายใยแมงมุม สารสนเทศ เครือข่ายใยแมงมุมเป็นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเป็นพลวัตรสูงเป็น
อย่างมากมีการเติมโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ไม่มีรูปแบบทางการภาพที่แน่นอน ไม่มีความเป็นถาวร ไม่มี
ขอบเขตจ ากัด ดังแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวมาดังนี้ 
  Saracevic and Wood (1981) ได้กล่าวถึงปัญหาในการใช้สารสนเทศที่ท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถ
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทของสารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมยังมีน้อยจึงนิยมใช้ประสบการณ์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและตัดสินใจมากกว่าการแสวงหาความรู้เนื่องจาก
ไม่เห็นคุณค่าของการใช้สารสนเทศ  การไม่สามารถปรับแต่งสารสนเทศที่ใช้ให้สอดคล้องกับปัญหา เฉพาะ
หน้าที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข  เช่น การไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และดัดแปลง สารสนเทศจากหลาย ๆ 
แหล่งให้เหมาะสม สารสนเทศท่ีถูกต้องตรงกับความต้องการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบและภาษาที่คุ้นเคยมีจ านวนน้อย
หรือมีมากเกินไปเมื่อมีความต้องการ ท าให้ผู้ใช้ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของสารสนเทศ  ความไม่สมบูรณ์ในเชิง
ปริมาณ  เช่น  การขาดหายไป ไม่ครบสมบูรณ์ของวารสารในรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง ช่วงปีใดปีหนึ่ง หรือมี
รายชื่อวารสารไม่เพียงพอในสาขาที่จะศึกษาค้นคว้าปัญหาจากการใช้สารสนเทศ ผู้ใช้มีโอกาสที่จะพบ 
 Saenwa (1999) กล่าวถึง ปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศ  3  ด้าน  ดังนี้  1. ปัญหาที่เกิด
จากตัวสารสนเทศ  ได้แก่  สารสนเทศมีจ านวนน้อยและไม่เพียงพอ สารสนเทศเก่าและมีเนื้อหาไม่ทันสมัย 
สารสนเทศที่ไม่ตรงกับความต้องการ สารสนเทศไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนและขาดความน่าเชื่อถือ 2. ปัญหาที่เกิด
จากแหล่งสารสนเทศ เช่น สารสนเทศอยู่ไกลไม่สะดวกในการเข้าใช้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศไม่มี
สารสนเทศที่ต้องการ เป็นต้น  และ  3.  ปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้สารสนเทศ เช่น ไม่มีเวลาในการค้นหาสารสนเทศ 
ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการไม่พบ ไม่ทราบวิธีการค้นหาสารสนเทศ  เป็นต้น  
 Unarut (2003) กล่าวถึง ปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศมีดังนี้ 1. ปัญหาผู้ใช้สารสนเทศไม่
มีแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ ไม่ทราบว่าจะหาสารสนเทศที่ตนต้องการจากที่ใดเนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายสูง เมื่อต้องการสารสนเทศระดับสูงขึ้นผู้ใช้สารสนเทศซุกซ่อนเอกสารท าให้ผู้ใช้
รายอ่ืนไม่สามารถใช้เอกสารได้  2. ปัญหาด้านเนื้อหาสารสนเทศ ความไม่ทันสมัยของสารสนเทศ เนื้อหาของ
สารสนเทศไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ตัดสินใจ หรือด าเนินการ ความไม่เที่ยงของแหล่งสารสนเทศ   3. ปัญหา
เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ ไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลไม่ครบตามความต้องการสารสนเทศไม่สมบูรณ์ทั้งด้านคุณภาพ
และปริมาณ 
 Wongharn (2010)  ได้กล่าวถึงปัญหาการใช้สารสนเทศที่ต้องการซึ่งได้จ าแนกไว้เป็นข้อ ๆ  
ได้แก่  1) การตระหนักถึงคุณค่าของสารสนเทศมีน้อย 2) พฤติกรรมการใช้ความรู้เพ่ือตัดสินใจมีน้อย 3) นิยม
ใช้ประสบการณ์แก้ปัญหาการใช้ความรู้ 4) ไม่สามารถปรับแต่งสารสนเทศให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้    
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5) รูปแบบและภาษาของสารสนเทศไม่เป็นที่คุ้นเคย 6) สถานภาพและค่าครองชีพของนักสารสนเทศต่ า       
7) สารสนเทศมีน้อย หรือไม่มีอย่างเพียงพอ และ 8) การเข้าถึงสารสนเทศทั้งทางปัญญาและทางกายภาพท า
ได้ยาก  นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าผู้ใช้จะใช้ระบบสารสนเทศ  เช่น ห้องสมุดโดยมีการคิดไว้ล่วงหน้า
แล้วว่าต้องการจะหาข้อมูลอะไรด้วยเหตุนี้  ผู้ใช้จะจ ากัดขอบเขตของการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ แต่ บ่อยครั้งที่
จะไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการสรุปปัญหาการใช้สารสนเทศ คือ ผู้ใช้เกิดปัญหาจากการใช้สารสนเทศ ในการเข้าถึง 
การได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ หรือไม่ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการท าให้ เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการใช้สารสนเทศ 
 Premsmit (1990) ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการใช้สารสนเทศนั้นสามารถจ าแนก
ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้สารสนเทศ  ได้แก่ 1)  ไม่มีแหล่งสารสนเทศท่ีต้องการ 2) การไม่ทราบแหล่งสารสนเทศ คือ 
ผู้ต้องการใช้สารสนเทศไม่ทราบว่าจะหาสารสนเทศที่ต้องการได้จากที่ใด เนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ความไม่สะดวกในการใช้แหล่งสารสนเทศ เช่น อยู่ไกลหรือใช้เวลามากจึงจะได้
สารสนเทศ และ 4) การที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศนับวันจะมีความจ าเป็นมากขึ้นการผลิต
สารสนเทศเพ่ือความสะดวกในการให้บริการเรียกใช้ระบบ จึงมีค่าใช้จ่ายแพงขึ้น ผู้ต้องการสารสนเทศ
จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ต้องการสารสนเทศยังไม่คุ้นเคยและมักจะไม่ได้
เตรียมตัวมาก่อน จึงท าให้ผู้ต้องการสารสนเทศเกิดความรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศนั้น สูงเกินไปการแก้ปัญหาของการใช้สารสนเทศ จึงควรเริ่มจากตัวผู้ใช้ว่ามีความต้องการ
สารสนเทศระดับใดหรือมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการไปใช้ท าอะไร เพราะจะสัมพันธ์กับระดับความลึกและความ
กว้างของสารสนเทศที่จะน าไปใช้ เช่น ถ้าต้องการสารสนเทศเพ่ืองานวิจัย ระดับสารสนเทศที่ต้องการจะต้อง
ลึกซึ้ง ทันสมัยและทันเวลาส าหรับการใช้งาน  
 Kabmala (2010) ได้กล่าวถึงปัญหาจากการใช้สารสนเทศในเครือข่ายใยแมงมุม สารสนเทศ 
เครือข่ายใยแมงมุมเป็นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเป็นพลวัตรสูงเป็นอย่างมากมีการเติมโตอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว ไม่มีรูปแบบทางการภาพที่แน่นอน ไม่มีความเป็นถาวร ไม่มีขอบเขตจ ากัด ซึ่งเป็นลักษณะ
ที่ตรงกันข้ามกับสารสนเทศที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ส่งผลกระทบและปัญหากับผู้ใช้ในประเด็นที่เกี่ยวกับความ
น่าเชื่อถือ  ได้แก่ 1) ปัญหาจากยูอาร์แอล ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกชี้ไปท่ีอ่ืนหรือเว็บไซต์ที่บรรจุ เอกสารนั้น
ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 2) ยูอาร์แอลยังคงเดิม แต่เนื้อหาสาระในเว็บเพจบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงท าให้
เกิดปัญหาในการอา้งอิง และ 3) ยูอาร์แอลยังคงเดิม แต่เอกสารบนเว็บเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเป็นรายคาบ
ที่เรียกว่า periodical publication  
 Pongput (2013) กล่าวถึงปัญหาการใช้สารสนเทศ  หมายถึง  อุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่นักเรียน
ประสบในการใช้สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศไม่ทันสมัย ไม่ตรงกับความต้องการ 
สารสนเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ความสามารถในการใช้สารสนเทศ สถานที่ที่ให้บริการสารสนเทศ  
ได้แก่ 1) ผู้ใช้ขาดความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศ ไม่ทราบว่าจะติดต่อหาสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้จากที่
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ใดบ้าง ท าให้เกิดความล่าช้าในเอกสารอ้างอิง เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องได้อย่างรวดเร็วแล้ว วิธีการที่จะช่วยลด
อุปสรรค ได้แก่ จัดท าสิ่งพิมพ์เผยแพร่และใช้วิธีประชาสัมพันธ์ 2) ปริมาณสารสนเทศแต่ละเรื่องมีมากเกินไป 
ท าให้ต้องเสียเวลามากในการเลือกรายการเฉพาะที่เป็นประโยชน์จริง ๆ และไม่สามารถช่วยให้ผู้ ใช้รับ
สารสนเทศตามความประสงค์ วิธีการที่จะช่วยลดอุปสรรค ได้แก่ บริการจัดท าดรรชนีและสาระสังเขป บริการ
ช่วยค้นคว้า บริการสารสนเทศส าเร็จรูป 3) การผลิตเกินพิกัด ก่อให้เกิดภาวการณ์ทะลักของสารสนเทศ 
(Information Explosion) ทั้งในรูปของบทความ การตีพิมพ์ซ้ า และสาระสังเขปของต้นฉบับเดิม อันเป็นผล
ท าให้มีสารสนเทศให้เลือกจ านวนมากและยากแก่การติดตามค้นคว้าได้อย่างทั่วถึง และ 4)  ความซ้ าซ้อนหรือ
ภาวะที่เป็นพิษ เกิดจากกรณีท่ีสารสนเทศเกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อ การใช้ข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกับสิ่งที่ปรากฏอยู่
แล้ว ตลอดจนการใช้ความรู้ที่ผิดจากปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้
จ าแนกประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ ออกเป็น  3  ประเภท  คือ (1) ปัญหาที่เกิดจาก
ผู้แสวงหาสารสนเทศ เป็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะส่วนบุคคลของผู้แสวงหาสารสนเทศ เช่น สติปัญญาและ
อารมณ์ของผู้แสวงหาสารสนเทศ การไม่ทราบแหล่งสารสนเทศ ไม่ทราบวิธีเข้าถึงสารสนเทศ ไม่มีเวลาเข้าถึง
สารสนเทศ ความไม่สะดวกในการใช้แหล่งสารสนเทศ (2) ปัญหาที่เกิดจากตัวสารสนเทศ เป็นปัญหาที่เกิดจาก
ตัวทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ความไม่ทันสมัยของสารสนเทศ สารสนเทศผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ของ
สารสนเทศ สารสนเทศที่มีอยู่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ สารสนเทศมีจ านวนมากเกินไป และ (3) ปัญหา
ที่เกิดจากแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ แหล่งสารสนเทศไม่มีความน่าเชื่อถือ แหล่งสารสนเทศมีสารสนเทศไม่
ครบถ้วนตรงตามความต้องการ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากผลงานวิจัยของ (Maramat, 2008) พบว่า 1) นักเรียนใช้ทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่ออยู่ในมาก ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ คู่มือแนะน าคณะ/
แนะน ามหาวิทยาลัย หนังสือเฉลยข้อสอบ O-NET และ A-NET สายวิทย์และสายศิลป์ ข้อมูลการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2) นักเรียนใช้แหล่งสารสนเทศ
ศึกษาต่ออยู่ในระดับปานกลาง ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นตัวแปรที่ก าหนดความแตกต่างในการใช้แหล่งสารสนเทศ 
3) นักเรียนประสบปัญหาที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียนมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ ห้องบริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนจ ากัดเวลาในการ
ให้บริการ  คอมพิวเตอร์ที่ ใช้บริการในห้องสมุดโรงเรียนมีประสิทธิภาพต่ า ท างานช้า ผลงานวิจัย
(Wongsakdirin, 2018) พบว่า 1. นักเรียนมีความต้องการข้อมูลสารสนเทศในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. นักเรียนมีความต้องการช่องทางการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผลงานวิจัยของ (Chauychuwong, 2018)  พบว่า นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพ ส่วนใหญ่ใช้แหล่งสารสนเทศบุคคล  แหล่งสารสนเทศสถาบัน
และแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก และใช้กูเกิลและไฮคูลเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศ
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มากที่สุด และมีปัญหาการใช้สารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษานานาชาติ กรุงเทพโดยรวม
อยู่ในระดับน้อย ผลงานวิจัยของ (Phojai, 2018) พบว่า การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่างที่ใช้มากที่สุด คือ การปรึกษาครูแนะแนว รองลงมาคือ 
เอกสารแนะแนวการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และเว็บไซต์แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  ผลการ
เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อ พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีการใช้สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาต่อไม่แตกต่างกัน โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อแตกต่างกัน และ
ผลงานวิจัยของ (Janpetch, 2020)  พบว่า  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดนนทบุรีส่วน
ใหญ่มีการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระดับปานกลาง  ด้านการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ ได้แก่ การใช้คู่มือแนะน าคณะและมหาวิทยาลัย  และด้านการใช้แหล่งสารสนเทศ ได้แก่ การขอ
ค าแนะน าจากครูแนะแนว เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามเพศพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศที่แตกต่างกัน   
 ปัญหาอุปสรรคการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สารสนเทศของนักเรียนนักศึกษา มีปัญหา
การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการวิจัย ด้านทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และ
ด้านระบบเครือข่าย  ด้านรูปแบบสารสนเทศที่ได้รับไม่ใช่เนื้อหาฉบับเต็ม ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ เช่น การ
ถูกจ ากัดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องบอกรับเป็นสมาชิกและรายงานการวิจัยเผยแพร่ในวงจ ากัด  
ด้านแหล่งสารสนเทศภายในสถาบันเข้าถึงสารสนเทศได้ยาก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ขัดข้องบ่อย  การเข้าถึง
สารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนมีความล่าช้า ทรัพยากรสารสนเทศในโรงเรียนมีจ านวนน้อย  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เป็นต้น  
 

วิธีการวิจัย 
 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและ
ชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ จ านวน 20 คน ที่ท าหน้าที่ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยได้เลือกสุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จาก 5 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตาม
ขนาดของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ ได้แก่ 
โรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง   ขนาดใหญ่  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ   

 ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น
นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชน
สัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ รวมทั้งผู้วิจัยมีประสบการณ์การท างานร่วมกับประชากรกลุ่มนี้  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิดปลายเปิด (Structure 
In-depth Interview) โดยใช้เวลาส ัมภาษณ์ประมาณ 1 ช ั่วโมง ตามแนวค าถาม คือ ด้านสภาพการใช้
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และปัญหาการใช้สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา เรียบ
เรียงข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกข้อมูลและการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ไปพร้อมกัน  ประมวล และเรียบเรียง
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

   ข้อจ ากัดของการวิจัย เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด ท าให้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
นโยบายของโรงเรียนในการจ ากัดเวลาและเว้นระยะห่างในการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ 
 

ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชน
สัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ จ าแนกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสภาพการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียน 
และด้านปัญหาการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียน ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน  20 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40  มีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ย 3.00-3.80 จ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 90 มีการวางแผนชีวิตเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาและส่วนใหญ่เลือกเข้าศึกษาต่อในระบบสถาบันของรัฐ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90  
มีแผนการเรียนทั่วไป  ไม่เรียนต่อเพราะท างาน  จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 10  
 2.  ด้านสภาพการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียน พบว่าในภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่
ใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในรูปแบบของหนังสือติวข้อสอบ GAT/PAT/9 วิชาสามัญของสานักพิมพ์ต่าง ๆ 
รองลงมาเป็นเว็บไซต์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่เว็บ  
mytcas.com และเว็บdek-d.com ส่วนแหล่งสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นแหล่งสารสนเทศบุคคลคือครูแนะแนว 
รองลงมาเป็นสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน สื่อโทรทัศน์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการศึกษาต่อโดยสื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือเฉลยข้อสอบ  GAT/PAT/9วิชา
สามัญของสานักพิมพ์ต่าง ๆ  
 3.  ด้านปัญหาการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหา
การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในด้านรูปแบบของสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ล้าสมัย ข้อมูลไม่
ครบถ้วน เนื้อหาสาระไม่ตรงกับความต้องการ รองลงมาครูประจ าชั้นไม่มีเวลาให้ค าปรึกษาและครูแนะแนวไม่
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน อีกทั้งห้องสมุดโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อไม่เพียงพอ และมี
ข้อจ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องเป็นสมาชิกหรือต้องมีรหัสผ่าน อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้ไม่สามารถ
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เข้าถึงข้อมูลได้ จึงควรสนับสนุนการบริการสารสนเทศการศึกษาต่อในระบบเปิด  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง“การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 

นครสวรรค์” มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  สภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์   
 สภาพการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์มีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ ในด้าน
รูปแบบสารสนเทศ เนื้อหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และด้านการเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือศึกษาต่อ ในการ
เตรียมความพร้อม ศึกษาหาข้อมูลหลักสูตรต่างๆ กฎ ระเบียบข้อบังคับระยะเวลาในการศึกษา คุณสมบัติผู้เข้า
สมัครเรียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศึกษาขั้นตอนการสมัครเรียน การประกาศผลสอบของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ภายในประเทศ และเพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในสื่อ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (Pansarong & Other, 2017) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบด้วยปัจจัยด้านองค์ประกอบสถานศึกษา ปัจจัยด้านสถานที่และท าเลที่ตั้งของสถานศึกษา และปัจจัย
ด้านครอบครัว (Sudsaguan, 2017) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อปัจจัยด้านสถาบัน ส่วนด้าน
เหตุผล ส่วนตัว และด้านเศรษฐกิจและสังคม  การตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพราะปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ นักเรียนได้ให้ความส าคัญในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม 
ศึกษาในด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากนักเรียนได้เห็นความส าคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา     
เมื่อส าเร็จการศึกษาไปสู่การประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นรายด้านดังนี้    
  1.1 ด้านรูปแบบสารสนเทศ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในรูปแบบของหนังสือติวข้อสอบ GAT/PAT/9 วิชา
สามัญของส านักพิมพ์ต่าง ๆ รองลงมาเป็นเว็บไซต์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาได้แก่เว็บmytcas.com และเว็บdek-d.com ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Phojai, 
2018) ได้วิจัยเรื่อง การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
โรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนมีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์และใช้สื่อบุคคล อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนมีการใช้สารสนเทศท่ีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด ได้แก่ เอกสารแนะแนว
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในเรื่องของสาขาวิชาที่เปิดท าการสอน และหนังสือแบบเรียน/หนังสือ
เสริมแบบเรียนในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาและข้อมูลการแนะน าการสอบ Gat/Pat และผลงานวิจัยของ 
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(Saelao, 2011) ได้ศึกษาพบว่า นักเรียนใช้หนังสือแบบเรียนหรือต าราเรียนในระดับมากและนักเรียนใช้
สารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเว็บไซต์ 
  1.2 ด้านเนื้อหาสารสนเทศ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ (1) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ศึกษาเนื้อหาสารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่ อใน
ระบบ โดยการเข้าเว็บdek-d.com เพ่ือพบปะเพ่ือนวัยรุ่นจากทั่วประเทศไทย/ศึกษาหลักสูตร กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ระยะเวลาในการศึกษา คุณสมบัติผู้เข้าสมัครเรียน ทุนการศึกษา ปฏิทินการศึกษา และค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาของสถาบันศึกษาต่างๆ ภายในประเทศหรือต่างประเทศ/TCAS ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และศึกษาระเบียบการสมัครสอบความรู้เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นอันดับแรก รองลงมาศึกษา
เนื้อหาการศึกษา ข่าวการศึกษา สอบ และสมัครสอบ TCA/PAT/9 วิชาสามัญ และแหล่งสารสนเทศบุคคลครู
แนะแนว แหล่งสถาบันห้องสมุดโรงเรียน แหล่งมวลชนจากสื่อโทรทัศน์ และ (2) นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายส่วนใหญ่ศึกษาเนื้อหาสารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อนอกระบบ โดยศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่เรียนจาก
คลิปวีดีโอ Youtube และจากเว็บไซต์ต่างๆเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ/หลักสูตรระยะสั้นที่เรียนในห้องเรียนเพ่ือ
น าไปประกอบอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Songchaikul, 2004) ได้ให้
แนวคิดเก่ียวกับเนื้อหาสารสนเทศด้านการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่ให้ความส าคัญต่อการให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
ด้านการศึกษาแก่ผู้รับบริการ  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับข้อสนเทศที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพียงพอและเชื่อถือได้ 
อีกทั้งผู้รับบริการยังสามารถน าข้อสนเทศที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในการตัดสินใจ             
การวางแผน การป้องกันปัญหา และการพัฒนาตน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อสนเทศที่ควรจัดให้ผู้รับบริการ      
มีดังนี ้1) ลักษณะของสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม 2) หลักสูตร วิธีการเรียน การสอน การประเมินผล และ
ค่าใช้จ่าย 3) กิจกรรมของสถานศึกษา 4) บริการและโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา 5) โอกาสและ
ความก้าวหน้า 6) การรู้จักตนเองเพ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา 7) การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การศึกษา และ 8) ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ คุณสมบัติในการเข้าศึกษาและการเตรียมตัวในการศึกษา 
  1.3 ด้านแหล่งสารสนเทศ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่ใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลคือครูแนะแนว รองลงมาเป็นสารสนเทศในห้องสมุด
โรงเรียน สื่อโทรทัศน์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Janpetch, 2020) ได้วิจัยเรื่อง              
การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัด
นนทบุรี พบว่าการใช้แหล่งสารสนเทศในระดับมาก ได้แก่ สนทนาขอค าปรึกษาเพ่ือการศึกษาต่อกับครูแนะ
แนว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Sugihartati, 2014) ที่พบว่านักเรียนใช้แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
จากอินเทอร์เน็ต และงานวิจัยของ (Onuoha, 2013) ที่ศึกษาพบว่านักเรียน ใช้เว็บไซต์ต่างๆ ในระดับมาก
ที่สุด  
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  1.4 ด้านวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการศึกษาต่อโดย        
สื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือเฉลยข้อสอบ GAT/PAT/9วิชาสามัญของส านักพิมพ์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน วิจัย
ของ (Phojai, 2018)  ได้วิจัยเรื่อง การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่6 ในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่างพบว่า วิธีการเข้าถึงสารสนเทศของนักเรียนเพ่ือการศึกษา
ต่อโดยภาพรวมในระดับมาก โดยเข้าร่วมรับฟังการอภิปราย/อบรม การแนะน าการศึกษามากที่สุด  และ
การศึกษาจากการอ่านหนังสือ/วารสาร/นิตยสารเรื่องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หนังสือในกลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2.  ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์  พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นดังนี้ 
  2.1 ปัญหาด้านรูปแบบสารสนเทศ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่มีปัญหาสารสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์ล้าสมัย ข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื้อหาสาระ
ไม่ตรงกับความต้องการ และปัญหารูปแบบของสื่อเน้นด้านวิชาการท าให้ไม่จูงใจให้ใช้สารสนเทศ เป็นต้น         
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์น้อยลง และใช้สารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ 
และฐานข้อมูลออนไลน์  
  2.2 ปัญหาด้านเนื้อหาสารสนเทศ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในระบบและนอก
ระบบ คือ เนื้อหาสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการของนักเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เนื้อหาไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ทันสมัย 
  2.3 ปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศ  พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่มีปัญหาการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคลเข้าถึงได้ยาก ได้แก่ ครู
ประจ าชั้นไม่มีเวลาให้ค าปรึกษาและครูแนะแนวไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
และปัญหาแหล่งสารสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ ห้องสมุดโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อไม่เพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาห้องสมุดให้มีข้อมูลใหม่ๆ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
  2.4 ปัญหาด้านการเข้าถึงสารสนเทศ  พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่มีปัญหาในการบริการสารสนเทศของโรงเรียนมีข้อจ ากัดการเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องเป็นสมาชิกหรือต้องมีรหัสผ่าน อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านสัญญาณ
เครือข่ายเกิดความไม่เสถียรหรือสัญญาณช้าเกินไปท าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และ
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รองลงมาโรงเรียนจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามสถาบันอุดมศึกษาน้อย จึงควรสนับสนุนการบริการ
สารสนเทศการศึกษาต่อในระบบเปิด 
 จากปัญหาการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Phojai, 2018) ได้วิจัยเรื่อง การใช้สารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง 
พบว่า ปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศ นักเรียนมีปัญหามากท่ีสุด คือ แหล่งสารสนเทศที่เป็นประเภทบุคคลอาจไม่
มีเวลาให้กับนักเรียน รองลงมา คือ ห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่มีหนังสือ/วารสาร มีน้อย 
และปัญหาของห้องแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่  อาจไม่มีครูแนะแนวประจ าตลอดเวลาเนื่องจาก
ครูต้องมีหน้าที่สอน และปัญหาด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน) มีความเร็วจ ากัดหรือการท างานของระบบล่าช้ามีปัญหามากที่สุด รองลงมา คือ สื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านสัญญาณเครือข่ายเกิดความไม่เสถียรหรือสัญญาณช้าเกินไป และโรงเรียนจัดให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมตามสถาบันอุดมศึกษาน้อย เช่น งานนิทรรศการ/กิจกรรมแนะแนวในเรื่องการศึกษาต่อ  และ
ผลงานวิจัยของ (Janpetch, 2020) ได้วิจัยเรื่อง การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาด้านจ านวนทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 
ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน้าไปใช้ 

    จากผลการวิจัยเรื่องการใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 
นครสวรรค์ ที่พบว่านักเรียนใช้หนังสือติวข้อสอบ GAT/PAT/9 วิชาสามัญของสานักพิมพ์ต่าง ๆ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) โรงเรียน ควรจัดสรรด้านงบประมาณ ในการด าเนินงานจัดท าแหล่งรวมข้อมูล
การศึกษาต่อและอาชีพเพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนครูแนะแนว และ
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาอบรมและดูงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจในการใช้สารสนเทศประเภทต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 3) แหล่งการเรียนรู้ ควรจัดแหล่งการเรียนรู้ที่
เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย เช่น ห้องสมุด ควร จัดบริการสารสนเทศให้กับครูและนักเรียน เช่น บริการ
อินเทอร์เน็ตบริการสืบค้นข้อมูล การจัดป้ายนิเทศ การจัดมุมต่างๆ เกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาต่อ วารสาร
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย เพื่อความสะดวกในการสืบค้นสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องเตรียม
ความพร้อมเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา  
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 นอกจากนี้ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ ควรสนับสนุนการบริการสารสนเทศ
การศึกษาต่อในระบบเปิด ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเปิดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมโดยเท่าเทียมกัน  โดยศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ มีแนวนโยบายให้การ
สนับสนุนด้านการจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาปรับเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน การปรับแนวทางการเรียน         
การสอนที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่ครูและผู้บริหารต้องปรับ
บทบาทในการสอน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบการเรียนการสอน และอ านวยความสะดวก โดยจัด e-Learning 
tools ให้เป็นการเรียนรู้แบบ “ประชาธิปไตย” เพ่ือประชาชนเพ่ือประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนแบบทันสมัย 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital Based Learning ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้การสอนในยุคปัจจุบัน ได้แก่ ระบบการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning,                  
e-Learning, Massive Open Online Courseware (MOOC), Mobile Application for Education, Cloud  
Computing และยังมีแนวทางมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนามนุษย์ เช่น 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) กระบวนการMachine Learning เทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Virtual Reality) ตลอดจนการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการประมวลความรู้แบบอัตโนมัติเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีในอนาคต 
 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาอาชีพของนักเรียนเมื่อการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในระดับต่างพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการการใช้สารสนเทศในทุกระดับและพ้ืนที่
มากขึ้น โดยใช้เป็นวิธีผสมผสานหรือเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ ได้ข้อมูลหรือเหตุผล
ประกอบเชิงลึก และควรศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อทางการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
นักเรียนในเรื่องของข้อมูลการศึกษาต่อเพราะปัจจุบันสื่อทางสารสนเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นไป
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจทางการศึกษาต่อในระดับต่างๆ เพ่ือน าไปประกอบการ
ตัดสินใจเรื่องของการประกอบอาชีพของนักเรียน และการวางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์ วิภาวิน  และรองศาสตราจารย์ช านาญ 
เชาวกีรติพงศ์ กรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่อง จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณคณาจารย์
ทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สนับสนุนในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่กรุณา
ตอบแบบสอบถามและท่านอื่นๆ อีกหลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยมาโดยตลอดและไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ 
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บทคดัย่อ  

ความภกัดขีองนักศกึษาต่อสถาบนัการศกึษา นอกจากจะท าให้บณัฑติเกดิความภาคภูมใิจต่อ
สถาบันการศึกษาที่ตนส าเรจ็การศึกษาแล้ว ยงัส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศกึษาทีม่ต่ีอสงัคม การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัความภกัดแีละเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบ
ระดบัความภกัดขีองนักศกึษาทีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล ในกลุ่มทีม่คีวามแตกต่างในระดบัผลการศกึษา
และประสบการณ์การเขา้ร่วมกจิกรรมในช่วงทีศ่กึษาอยู่  โดยใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณเชงิส ารวจ เกบ็ขอ้มลู
จากศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยัมหดิล ซึ่งส าเรจ็การศกึษาช่วงปีการศกึษา 2554-2564 จ านวน 423 คน และ
ใช้แบบสอบถามทีผ่่านการทดสอบความเชื่อมัน่ จากการส ารวจน าร่อง 30 ชุด ได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา
อยู่ระหว่าง .932-.955 และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่าน มคี่า
ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.934 เป็นเครื่องมอืในการวจิยั โดยใชส้ถติเิชงิพรรณา และ T-Test ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัชี้ใหเ้หน็ว่าในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัอยู่ในระดบั
มากทัง้ดา้นทศันคตแิละดา้นพฤตกิรรม นอกจากนัน้ยงัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่ผีลการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
จะมรีะดับความภักดีต่อมหาวิทยาลัยทัง้ในด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างที่มปีระสบการณ์ในการเขา้ร่วมกจิกรรมแตกต่างกนัจะมคีวามภกัดดี้านทศันคตไิม่แตกต่างกนั 
แต่มรีะดบัความภกัดดีา้นพฤตกิรรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
ค าส าคญั: ความภกัด;ี บณัฑติ; มหาวทิยาลยัมหดิล 
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Abstract  
The loyalty of students is seen in their positive attitudes and behaviors towards 

institutions and the workplace in society. The objectives of this study are (1) to study Mahidol 
University students’ loyalty to Mahidol University, and (2) to compare the loyalty levels of the 
students who have earned various grade reports and activity participation experiences. A 
quantitative method was used in the study. The sample consisted of 423 people from graduates 
who graduated between 2011-2021. The study tool was an online questionnaire that passed the 
confidence test from 30 pilot surveys with an alpha coefficient between .932-.955, and tested 
for content validity by three experts with a consistency index of 0.934. Besides that, descriptive 
statistics and T-test were used as a data analysis tools. The results of the study found that the 
graduates had a relatively high level of loyalty for both attitude and behavior. The average 
loyalty levels were 4.051 and 3.792, respectively. Moreover, the results revealed that the loyalty 
level of the samples with different grade reports were significantly different in attitude and 
behavior levels at 0.05, while the sample group with different levels of activity participating 
experience showed no difference in attitude loyalty, but difference in behavioral loyalty at the 
0.05 level was significantly different. 

Keywords: Loyalty; Graduate; Mahidol University 

 
บทน า 
 ดว้ยความกา้วหน้าในกระแสโลกาภวิตัน์ ความเจรญิทางเทคโนโลยสีารสนเทศ จากสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ส่งผลต่อแวดวงการศึกษาของไทย โดยเฉพาะการศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษาที่ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัทีรุ่นแรง ปัจจยัแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปมอีทิธพิลต่อระบบ
อุดมการศึกษาไทย ท าให้มีลักษณะเป็นธุรกิจมากยิ่งขึ้น  (Kasemsarn, 2010; Meesan, Skulkhu, 
Phothisuk, & Suthummaraksa, 2014) ด้วยอตัราการเกดิของประชากรที่ลดลง ประกอบกบัการศกึษา
ในระดบัอุดมศกึษาไม่ใช่การศกึษาภาคบงัคบัในประเทศไทย จงึเกดิปรากฏการณ์ที่จ านวนนักศกึษาที่
เขา้ศกึษาในระบบมจี านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง สถาบนัการศกึษาต่างๆ จงึต้องมกีารแข่งขนักนัมากขึน้ 
(Kanraweekultana & Khongmalai, 2014) โดยเฉพาะในปัจจุบนัหลายมหาวทิยาลยัมกีารปรบัตวัด้าน
การเรยีนการสอนเป็นระบบออนไลน์หรอืการผสมผสาน ท าให้ความแตกต่างของสถาบนัในมุมมองของ
ผู้เรยีนมคีวามไม่แตกต่างกนัมาก ผู้เรยีนในฐานะลูกค้าผู้รบับรกิารมโีอกาสในการเลอืกศกึษาในแต่ละ
มหาวทิยาลยั และมชี่องทางในการแสวงหาขอ้มลูขา่วสารมากยิง่ขึน้ สทิธิใ์นการเลอืกจงึเป็นของผูบ้รโิภค
หรอืลูกค้า ซึ่งเป็นแนวคดิทางการตลาดยุคใหม่ที่องค์กรจะต้องใส่ใจโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าหรอืผู้เรยีนมาก
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ยิง่ขึ้น ฉะนัน้แล้วการสร้างแบรนด์ของมหาวทิยาลยัจงึกลายเป็นตวัแปรส าคญัในการวางกลยุทธ์ของ
สถาบนัการศกึษา (Kasemsarn, 2010) 
 สถาบนัการศกึษาถอืเป็นองคก์รประเภทหน่ึง ทีม่หีน้าทีใ่นการให้บรกิารในการสรา้งกระบวนการ
เรยีนรู้ คุณธรรมให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษา ทัง้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคม  ดังนั ้น
ความส าเรจ็ของสถาบนัการศกึษา จงึไม่สามารถวดัได้จากความพงึพอใจของผู้เรยีนในชัน้เรยีนเท่านัน้ 
(Sothonwatthana, Sriwanut, & Pathomsirikul,  2018)  ห า ก จ า เ ป็ น ต้ อ ง ป ร ะ เ มิ น ถึ ง สิ่ ง ที่
สถาบันการศึกษาได้สร้างออกไป ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสงัคมในทางที่ดีขึ้น 
Kanraweekultana and Khongmalai (2014) กล่าวว่า “ศิษย์เก่า”ถือเป็นผู้ร ับบริการโดยตรงของ
สถาบนัการศกึษา ซึง่ไดร้บับรกิารความรู ้และการปลูกฝังคุณธรรมจากหลกัสูตรต่างๆ ทีเ่ปิดสอน ดงันัน้ 
ความส าเรจ็ และสิง่ที่ “ศษิยเ์ก่า” ไดก้ระท าให้แก่สงัคม จงึเปรยีบเสมอืนกระจกสะท้อนความส าเรจ็ของ
สถาบนัการศกึษานัน่เอง นอกจากนัน้ ศษิยเ์ก่ายงัถอืเป็นบุคคลทีพ่งึมลีกัษณะความสมัพนัธแ์บบเกื้อกูล
ซึง่กนัและกนักบัสถาบนัการศกึษาดว้ย (Meekleub, Chanvichai, & Viranggorn, 2017)   

ในปัจจุบนัพบว่า ศิษย์เก่าสามารถให้ความร่วมมอืรวมไปถึงมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ
สถาบนัการศกึษาในหลายรปูแบบ เช่น การเขา้ร่วมกจิกรรมของมหาวทิยาลยั การบรจิาคหรอืสนับสนุน
เป็นจ านวนเงนิหรอืสิง่ของ การอุทศิตนเพื่อการศกึษา เช่น การแนะแนว การเป็นวทิยากรรบัเชญิ เป็น
ต้น นอกจากนี้งานวจิยัของ Temizer and Turkyilmaz (2012) ยงัชี้ให้เห็นว่า ศษิยเ์ก่าที่มคีวามภกัดต่ีอ
สถาบนัการศกึษาที่ตนเรยีนจะมคีวามตัง้ใจในการเลอืกศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัแห่งเดมิ และจะแนะน า 
มีการชักชวน บอกต่อกับผู้อื่นเพื่อให้เข้ามาศึกษาในแห่งเดียวกับตนเอง Kanraweekultana and 
Khongmalai (2015) จงึไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า “ความจงรกัภกัดขีองศษิยเ์ก่า” จงึเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นความส าเรจ็ของ
ภาคการศึกษาระดับ อุดมศึกษาอีกประการหนึ่ ง และเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของ
สถาบนัอุดมศกึษา  

อย่างไรกต็าม จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัความภกัดขีองศษิยเ์ก่าที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย ยังมีไม่มากนัก ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความภักดีของศิษย์เก่ามีต่อ
มหาวทิยาลยัมหดิล เพื่อประโยชน์ในการทราบระดบัความภกัดขีองบณัฑติทีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัในมุมมอง
ของศษิยเ์ก่าในฐานะลูกคา้ทีเ่คยใชบ้รกิาร ผลการวจิยัที่ได้จะมปีระโยชน์ต่อการน าไปวางกลยุทธใ์นการ
บรหิารสถานศกึษาต่อไปในอนาคต 

 
วตัถปุระสงค ์
 1.เพื่อศกึษาระดบัความภกัดขีองบณัฑติทีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล 

2.เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบระดบัความภกัดขีองบณัฑติที่มต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล ที่มรีะดบัผล
การศกึษาและประสบการณ์ในการเขา้รว่มกจิกรรมทีม่คีวามแตกต่างกนั 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 ความภกัด ี(Loyalty) เป็นแนวคดิทางการตลาด ที่เริม่มกีารศกึษาตัง้แต่ปี 1950 (Oliver,1999) 
โดยมผีู้ให้ค าจ ากดัความไว้หลากหลาย ในบรบิทที่แตกต่างกนั Jacoby and Chestnut (1978) กล่าวว่า
ความภกัดเีป็นกระบวนการเชงิจติวทิยา ความภกัดนีัน้เป็นความโน้มเอียงทัง้ ในแง่ของความรูส้กึและ
พฤตกิรรม ที่แสดงออกมาซึง่ความชอบในตราสนิค้าอย่างหนึ่งมากกว่าตวัเลอืกอื่นๆ คอื ทัง้ชอบ ตัง้ใจ
ซือ้และพฤตกิรรมซือ้ ในขณะที่ Dick and Basu (1994) กไ็ดก้ล่าวว่าความภกัดขีองผู้บรโิภคนัน้เป็นผล
มาจากความสมัพนัธท์ีแ่ขง็แรงของทศันคตแิละพฤตกิรรมที่ด ี
 ความภกัดไีม่ใช่การวดัเพยีงพฤตกิรรมของผู้บรโิภคหรอืนักศกึษาในระยะสัน้เท่านัน้ แต่การวดั
ความภกัดนีัน้จะต้องมกีารวดัในมติอิื่นๆในระยะยาวดว้ย ซึ่งความจงรกัภกัดเีป็นผลสะท้อนถงึความพงึ
พอใจอย่างที่สุดของลูกค้า โดยความภักดีสามารถแบ่งออกเป็น 2 มิติ (Jacoby & Chestnut, 1978; 
Worthington, Russell-Bennett, & Hartel, 2009; Cengiz & Cengiz, 2016) คือ  1) ความภักดีด้าน
ทศันคต ิ(Attitudinal Loyalty) โดยความภกัดใีนเชงิทศันคตนิัน้จะเป็นความคดิและความรูส้กึในเชงิบวก 
เป็นความรูส้กึหรอืความผูกพนัในเชงิจติวทิยา อนัจะน าไปสู่ความตัง้ใจที่จะซื้อหรอืสนับสนุนสนิค้าของ
ตราสนิคา้นัน้ในทางใดทางหนึ่งเป็นประจ า ทัง้นี้ แมจ้ะไม่มกีารซือ้ซ ้าเกดิขึน้จรงิกต็าม และ 2) ความภกัดี
ดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Loyalty) เป็นพฤตกิรรมการใช้บรกิาร หรอืซือ้ สนิค้า บรกิารของตราสนิค้า
นัน้ซ ้าๆ อย่างสม ่าเสมอ โดยเป็นการกระท าที่แสดงออกมาสามารถมองเห็นได้ที่เป็นพฤตกิรรมในเชงิ
บวก เช่น การบอกต่อหรอืแนะน า การมีส่วนร่วมต่างๆ การซื้อหรอืใช้สิ่งของที่เป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวทิยาลยั เป็นต้น โดยกระบวนการเกิดความภกัดขีองนักศึกษานัน้ จะเริม่ต้นจากความภกัดดี้าน
ทศันตก่ิอนและจากนัน้จงึแสดงออกในดา้นพฤตกิรรม (Oliver,1999) 

ทัง้นี้  Meekleub et al. (2017) ได้อธิบายไว้ว่า การสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับ
มหาวทิยาลยันัน้ ต้องใช้เวลา จ าเป็นต้องมกีารเตรยีมการและปลูกฝังตัง้แต่สมยัเป็นศิษยปั์จจุบนั โดย
ผ่านกระบวนการสื่อสารในมติต่ิางๆ เพื่อก่อใหเ้กดิความรูส้กึและทศันคตอินัดต่ีอมหาวทิยาลยั และมกีาร
ตอกย ้าอย่างต่อเนื่องดว้ยกลวธิต่ีางๆทัง้การเรยีน การใชช้วีติ กจิกรรมทีม่คีวามต่อเนื่อง จนกระทัง่เป็น
ศษิยเ์ก่าทีม่คีวามคดิอยากตอบแทนคุณของมหาวทิยาลยัในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัตามวยั ฐานะ อาชพี  
 ในงานวจิยัชิ้นนี้ ได้น าแนวคดิความภกัดต่ีอตราสนิค้าขา้งต้น มาประยุกต์ใช้ในมุมมองของการ
บรหิารสถาบันการศึกษา โดยศึกษาในบรบิทของผู้ให้บรกิาร คือมหาวิทยาลยั และผู้รบับรกิาร คือ
นกัศกึษา ซึง่ในทีน่ี้คอืบณัฑติหรอืศษิยเ์ก่าทีเ่คยศกึษาทีม่หาวทิยาลยัมหดิล เป็นผูท้ีเ่คยรบับรกิารตัง้แต่
ต้นจนจบกระบวนการศึกษาแล้ว โดยศึกษาความภักดีทัง้ในเชิงทัศนคติและในเชิงพฤติกรรม ซึ่งมี
ทศันคตใินเชงิบวก พฤตกิรรมในเชงิบวก เช่น ศษิยเ์ก่ามคีวามตัง้ใจจะกลบัมาใชบ้รกิารหรอืศกึษาต่อใน
ระดบัทีสู่งขึน้ในหลกัสตูรต่างๆของมหาวทิยาลยัอกีในอนาคต หรอืการมสี่วนรว่มกบัมหาวทิยาลยัในดา้น
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
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วิธีการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง คอื บณัฑติผูส้ าเรจ็การศกึษา

จากมหาวทิยาลยัมหิดล ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโทและปรญิญาเอก  โดยไม่รวมสถาบนัสมทบ ซึ่ง
ส าเรจ็การศกึษาช่วง 10 ปียอ้นหลงั ไดแ้ก่ปีการศกึษา 2554-2564 ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตาราง
ส าเรจ็รูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967: p.886) ได้จ านวน 423 คน ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) โดยใช้การสุ่มแบบชัน้ภูมิ (Stratified sampling) 
ตามสาขาในมหาวิทยาลัยมหิดล คือ กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science - HSc) 
ประกอบด้วย 14 คณะ กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology - 
ScTech) ประกอบไปด้วย 8 คณะ กลุ่มที่ 3 สาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Humanities and 
Social Science - HS) ประกอบไปด้วย 12 คณะ แล้วจึงท าการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random 
sampling)  

การศึกษาในครัง้นี้ ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการวิจยัที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น โดย
ประยุกต์จากการศกึษาแนวคดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้/มหาวทิยาลยัของ Jacoby (1971); Nguyen and 
Leblanc (2001); Hennig-Thurau, Langer, and Hansen (2001); Sung and Yang’s (2008); 
Erdoğmuş and Ergun (2016) แบบสอบถามวดัระดบัความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล แบ่งออกเป็น 2 
ตอนคอื ด้านทศันคต ิจ านวน 14 ขอ้ และดา้นพฤตกิรรม จ านวน 6 ขอ้ โดยจะเป็นการประเมนิ 5 ระดบั
แบบ Likert   Scale สถติิที่ใช้คอื ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-Test ซึ่ง
แบบสอบถามการวจิยัได้ผ่านการทดสอบน าร่อง (Pilot  Study) จ านวน 30 ชุด เพื่อพสิูจน์ความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามด้วยวธิกีารหาความสอดคล้องภายใน โดยใช้สถิติ Pearson product moment และ
วเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของตวัแปรแต่ละตวัทีน่ ามาศกึษาผลการทดสอบความเชื่อมัน่ พบว่า
คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของความภกัดทีัง้ 2 ดา้นมคี่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง .932 ถงึ .955  นอกจากนัน้
แบบสอบถามนี้ยงัได้ผ่านการตรวจสอบในด้านภาษา การสื่อความหมายและความสอดคล้องจาก
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาและการสื่อสาร ดา้นการศกึษาและการสอนภาษา ด้านการจดัการเวชสารสนเทศ 
จ านวน 3 ท่าน ผลสรุปค่าดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามทัง้ฉบบั มคี่าความสอดคลอ้ง เท่ากบั 
0.934 จงึถอืไดว้า่แบบสอบถามนี้มคีวามเชื่อมัน่และเทีย่งตรงในระดบัทีย่อมรบัได ้
ผลการวิจยั  

1.ระดบัความภกัดีของบณัฑิตต่อมหาวิทยาลยัมหิดล 
ผลการวเิคราะห์ระดบัความภกัดขีองบณัฑติต่อมหาวทิยาลยัมหดิล ในเชงิทศันคติและในเชงิ

พฤตกิรรม ทัง้ 2 ดา้น แสดงในตารางที ่1 ดงันี้ 
ตารางที ่1 แสดงภาพรวมระดบัความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล 

ระดบัความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัมหิดล 
 

S.D. Meaning 

1. ความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิลในเชงิทศันคต ิ(Attitudinal Loyalty) 4.05 .79 มาก 
2. ความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิลในเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Loyalty) 3.79 .88 มาก 
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จากตารางที ่1 พบว่าภาพรวมของระดบัความภกัดขีองบณัฑติทีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล ในเชงิ
ทศันคต ิ(Attitudinal Loyalty) นัน้ ระดบัการความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.05, SD = .79) ส่วนในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) นั ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เช่นเดยีวกนั ( X = 3.79, SD = .88)   

 
1.1 ระดบัความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัมหิดลในเชิงทศันคติ (Attitudinal Loyalty) 
ความภักดีในเชิงทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1) 

ความตัง้ใจที่จะเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล  (Intention) 1.2) ทัศนคติ หรือความรู้สึกที่มีต่อ
มหาวทิยาลยัมหดิล (Attitude) 1.3) ความรูส้กึร่วมในมหาวทิยาลยั (Sense of Community) ดงัแสดงใน
ตารางที ่2 ดงันี้ 
ตารางที ่2 แสดงระดบัความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิลในเชงิทศันคต ิ(Attitudinal Loyalty) 
ความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัมหิดลในเชิงทศันคติ (Attitudinal Loyalty) 

 
S.D. Meaning 

1.1. ความตัง้ใจ (Intention) ทีจ่ะเลือกศึกษาในมหาวิทยาลยัมหิดล 4.09 .82 มาก 
1. หากยอ้นเวลาได ้กจ็ะยงัตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัมหดิล 4.37 .95 มากทีส่ดุ 
2. พรอ้มและเตม็ใจทีจ่ะแนะน าใหบุ้คคลอื่นเขา้ศกึษาทีม่หาวทิยาลยัมหดิล 4.27 .90 มากทีส่ดุ 
3. คดิว่า มหาวทิยาลยัมหดิลจะเป็นทางเลอืกล าดบัตน้ๆ ทีจ่ะเลอืก หากประสงค์
จะศกึษาหรอืเขา้อบรมในหลกัสตูรเสรมิทกัษะอื่นๆ  

4.10 1.00 มาก 

4. คดิว่า มหาวทิยาลยัมหดิลจะเป็นทางเลอืกล าดบัตน้ๆทีจ่ะเลอืก หากประสงคจ์ะ
ศกึษาต่อในระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ทีส่นใจ  

4.04 1.10 มาก 

5. มคีวามตัง้ใจเลอืกศกึษาทีม่หาวทิยาลยัมหดิล โดยไม่ไดส้นใจถงึค่าหน่วยกติ 
หรอืค่าอบรมว่าจะแพงกว่าสถาบนัแหง่อื่นๆ หรอืไม่ 

3.67 1.28 มาก 

1.2 ทศันคติ (Attitude) หรอืความรูสึ้กทีมี่ต่อมหาวิทยาลยัมหิดล 4.27 .89 มากท่ีสุด 
6. รูส้กึรกัและภูมใิจในความเป็นมหาวทิยาลยัมหดิลเสมอ 4.34 .95 มากทีส่ดุ 
7. เมื่อพดูถงึมหาวทิยาลยั จะนกึถงึมหาวทิยาลยัมหดิล มาเป็นอนัดบัแรก 4.32 .95 มากทีส่ดุ 
8. รูส้กึชื่นชมและชื่นชอบในมหาวทิยาลยัมหดิลเสมอ 4.31 .95 มากทีส่ดุ 
9. รูส้กึเคารพและศรทัธาในมหาวทิยาลยัมหดิลเสมอ 4.14 1.06 มาก 
1.3 ความรูสึ้กรว่มในมหาวิทยาลยั (Sense of Community) 3.84 .94 มาก 
10. รูส้กึว่าอยากชว่ยเหลอืมหาวทิยาลยัไม่ว่าทางใดทางหนึ่งกต็าม หากมโีอกาส 
หรอืมหาวทิยาลยั/คณะรอ้งขอ 

3.92 1.07 มาก 

11. รูส้กึเสมอว่าเป็นสว่นหนึ่งของมหาวทิยาลยัมหดิล 3.90 1.12 มาก 
12. น้อมน า ค าขวญั ค่านยิม ปรชัญา หรอืวฒันธรรมองคก์รของ
มหาวทิยาลยัมหดิลมาปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั  

3.88 1.14 มาก 

13. รูส้กึไม่สบายใจ หากมหาวทิยาลยัไดร้บัผลกระทบจากสือ่ในทางลบ หรอืมผีู้
กล่าวถงึมหาวทิยาลยัในทางทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืไม่เป็นธรรม 

3.79 1.13 มาก 

14. ใสใ่จเสมอในความเป็นไปและขา่วสารต่างๆของมหาวทิยาลยัมหดิล 3.71 1.13 มาก 
ภาพรวมระดบัความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัในเชิงทศันคติ 4.05 .79 มาก 
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จากตารางที ่2 พบว่าความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิลในเชงิทศันคติ (Attitudinal Loyalty) นัน้ 
มีค่าเฉลี่ยระดับความภักดีต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, SD= .79) เมื่อ
พจิารณาในรายด้านขององค์ประกอบย่อยทัง้ 3 องค์ประกอบเรยีงล าดบัจากค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า ด้าน
ทศันคตหิรอืความรูส้กึที่มต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิลมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด ( X = 4.27, SD= .89) รองลงมาคอื
ดา้นความตัง้ใจที่จะเลอืกศกึษาในมหาวทิยาลยัมหดิล มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.09, SD= .82)  
สุดท้ายด้านความรู้สึกร่วมในมหาวิทยาลยั  มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากเช่นกัน ( X = 3.84, SD= .94) 
ตามล าดบั 

 
 1.2.ระดบัความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัมหิดลในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) 

ความภักดีในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) มี 1 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมการ
สนบัสนุนมหาวทิยาลยั (Brand supporting Behavior) ตามตารางที ่3 ดงันี้ 

 
ตารางที ่3 แสดงระดบัความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิลในเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Loyalty) 

ความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัมหิดลในเชิงพฤติกรรม  
(Behavioral Loyalty) 

 S.D. Meaning 

2.1 พฤติกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลยั (Brand supporting 
Behavior) 

   

1. กล่าวถงึมหาวทิยาลยัมหดิลในทางทีด่เีสมอ 4.18 .94 มาก 
2. ยนิดทีีจ่ะใหค้วามรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัมหดิลในทุกทางทีส่ามารถ
ท าได ้

3.92 1.07 มาก 

3. ยนิดเีสมอทีจ่ะเขา้รว่มในกจิกรรมต่างๆของมหาวทิยาลยั หากมี
โอกาส 

3.92 1.02 มาก 

4. พรอ้มเสมอทีจ่ะใหค้ าชีแ้จง ต่อค ากล่าวดา้นลบใดๆ หรอืไมเ่ป็นความ
จรงิ  อยา่งเตม็ความสามารถ 

3.79 1.07 มาก 

5. แบ่งปันขอ้มลูข่าวสารที่ด/ีกจิกรรม ของมหาวทิยาลยัมหดิลให้เพื่อน
หรอืคนรูจ้กัทราบผ่านสื่อหรอืช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

3.75 1.14 มาก 

6. เลอืกใชส้ิง่ของหรอืผลติภณัฑท์ีแ่สดงถงึอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัมหดิล  

3.19 1.35 ปานกลาง 

ภาพรวมระดบัความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัในเชิงพฤติกรรม 3.79 .88 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความภักดีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลในเชิงพฤติกรรม (Behavioral 

Loyalty) นัน้ มคี่าเฉลี่ยระดบัความภกัดีต่อมหาวทิยาลยัในเชงิพฤติกรรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 3.79, SD= .88) เมื่อพจิารณาในรายข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอืข้อ กล่าวถึงมหาวทิยาลยัมหิดล
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ในทางที่ดเีสมอ ซึ่งมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.18, SD= .94) รองลงมาคอื การให้ความร่วมมอื 
และการเขา้กจิกรรมของมหาวทิยาลยั ทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากนั และอยูใ่นระดบัมากทัง้คู่  

2.ผลการวิจยัเปรียบเทียบระดบัความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัมหิดลของบณัฑิตท่ีมีระดบั
ผลการศึกษาแตกต่างกนั 

ผูว้จิยัจะเสนอผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน โดยเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มศษิยเ์ก่าที่
ส าเรจ็การศกึษาดว้ยระดบัผลการศกึษาเกรดเฉลีย่สะสม มากกว่า 3.25 ขึน้ไป (ระดบัเกยีรตนิิยม  อนัดบั 
1 หรอื 2 หรอืผลการเรยีน ด-ีดเียีย่ม) กบักลุ่มทีส่ าเรจ็การศกึษาดว้ยระดบัผลการศกึษาเกรดเฉลีย่สะสม 
2.00-3.24 (ผ่านเกณฑ)์ ดงัในตารางที ่4  

 
ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัผลการศกึษากบัความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล โดยจ าแนก
ความแตกต่างในระดบัผลการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 

ระดบัผลการศึกษา จ านวน  SD t p-value ความแตกต่าง 
ความภกัดใีนเชงิทศันคต ิ
เกยีรตนิิยม 230 3.956 0.795 -3.150 0.002* แตกต่าง 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 193 4.196 0.760 
ความภกัดใีนเชงิพฤตกิรรม 
เกยีรตนิิยม 230 3.713 0.894 -2.030 0.043* แตกต่าง 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 193 3.886 0.846    

ค่า p<0.05 หรอื 0.01 เพื่อปฏเิสธ H0 

 

จากตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทียบความภกัดใีนเชงิทศันคติทางสถิติพบว่า ผลการ
วิเคราะห์ T-test พบว่า ค่า t = -3.150 และ significant = 0.002 จึงสรุปได้ว่าระดับผลการศึกษาที่
แตกต่างกนัมรีะดบัความภกัดใีนเชงิทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัมหดิลแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 หรอืกล่าวได้ว่า บณัฑติหรอืศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาดว้ยผลการศกึษาระดบัผ่านเกณฑ์
มาตรฐานมคีวามภกัดใีนเชิงทศันคติต่อมหาวิทยาลยัมหิดล ในระดบัที่สูงกว่าบณัฑติหรอืศิษย์เก่าที่
ส าเรจ็การศกึษาดว้ยผลการศกึษาระดบัเกยีรตนิิยม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ และจากตารางที ่4 ผลการ
วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความภกัดใีนเชงิพฤตกิรรมทางสถติผิลการวเิคราะห์ T-test พบว่า ค่า t = -2.30 
และ significant = 0.043 จงึสรุปได้ว่าระดบัผลการศึกษาระดบัที่แตกต่างกันมรีะดบัความภกัดีในเชิง
พฤติกรรมต่อมหาวทิยาลยัมหดิลแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 หรอืกล่าวได้ว่า 
บณัฑติหรอืศษิยเ์ก่าที่ส าเรจ็การศึกษาด้วยผลการศึกษาระดบัผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีความภกัดใีนเชงิ
พฤติกรรมต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับที่สูงกว่าบัณฑิตหรอืศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาด้วยผล
การศกึษาระดบัเกยีรตนิิยม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
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3.ผลการวิจัยเปรียบเทียบระดับความภักดีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลของบัณฑิตท่ีมี
ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั 

ผูว้จิยัจะเสนอผลการวจิยัความแปรปรวน โดยเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระหว่างกลุ่มศษิยเ์ก่าทีเ่คยมี
ส่วนร่วมในการจดักจิกรรม กลุ่มผูน้ านักศกึษา เช่น สโมสรนักศกึษาฯ สภานักศกึษาฯ องคก์ารนักศกึษา
ฯ ชมรมฯ ชุมนุมฯ กลุ่มกจิกรรมต่างๆ กบักลุ่มบณัฑติหรอืศษิยเ์ก่าทีเ่คยเป็นเพยีงผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ใน
ตารางที ่5 ดงันี้  

 
ตารางที ่5 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของบณัฑติทีม่ปีระสบการณ์การรว่มกจิกรรมในสมยัเรยีนทีแ่ตกต่างกนั
กบัความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล 

ประสบการณ์การร่วม
กิจกรรม 

ในสมยัเรียน 

จ านวน Mean SD t p-
value 

ความ
แตกต่าง 

ความภกัดเีชงิทศันคต ิ
กลุ่มผูน้ านกัศกึษา 199 4.144 0.779 1.932 0.054 ไมแ่ตกต่าง 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 224 3.997 0.791 
ความภกัดใีนเชงิพฤตกิรรม 
กลุ่มผูน้ านกัศกึษา 199 3.939 0.856 3.287 0.001* แตกต่าง 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 224 3.661 0.875    
ค่า p<0.05 หรอื 0.01  
 

 จากตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรยีบเทยีบความภกัดเีชงิทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัมหดิล 
ของบณัฑติมหาวทิยาลยัมหดิล จ าแนกตามการมปีระสบการณ์การรว่มกจิกรรมในสมยัเรยีนแตกต่างกนั 
พบว่า ค่า t = 1.932 และมคี่า significant = 0.054 หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทัง้สองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สรุปไดว้่าโดยภาพรวมบณัฑติทีม่ปีระสบการณ์
การเขา้ร่วมกจิกรรมในสมยัเรยีนแตกต่างกนัมคีวามภกัดเีชงิทศันคตต่ิอมหาวทิยาลยัมหดิลไม่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 กล่าวไดว้่าบณัฑติหรอืศิษยเ์ก่าทีเ่คยเป็นผูน้ านักศกึษาหรอืเคยเป็น
ผูจ้ดักจิกรรม และกลุ่มทีเ่คยเป็นเพยีงผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมนัน้มคีวามภกัดใีนเชงิทศันคตไิม่แตกต่างอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากนั ้น ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบความภักดีเชิงพฤติกรรมต่อ
มหาวทิยาลยัมหดิล ของบณัฑติมหาวทิยาลยัมหดิล จ าแนกตามการมปีระสบการณ์การร่วมกจิกรรมใน
สมยัเรยีนแตกต่างกนั พบว่า ค่า t = 3.287 และมคี่า significant = 0.001 หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลทัง้สองกลุ่ม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สรุปได้ว่าโดยภาพรวม
บณัฑิตที่มปีระสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมในสมยัเรยีนแตกต่างกันมีความภักดีเชิงพฤติกรรมต่อ
มหาวทิยาลยัมหดิลแตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 กล่าวได้ว่าบณัฑติหรอืศษิยเ์ก่าที่เคย
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เป็นผู้น านักศึกษาหรอืเคยเป็นผู้จดักิจกรรม มคีวามภกัดใีนเชงิพฤติกรรมสูงกว่ากลุ่มที่เคยเป็นเพียง
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
สรปุและอภิปรายผล 

ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ท าการศึกษาระดบัความภกัดีที่ศิษย์เก่ามต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล 
รวบรวมจากศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัมหดิล ไดข้อ้คน้พบทีน่่าสนใจดงันี้ 
 ระดบัความภกัดีของศิษยเ์ก่าต่อมหาวิทยาลยัมหิดลในเชิงทศันคติอยู่ในระดบัมาก  

ผลการวิจยัในภาพรวมของระดับความภักดีของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลยัมหิดล ในเชิง
ทศันคต ิ(Attitudinal Loyalty) นัน้ ระดบัความภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิล แปลผลระดบัความภกัดอียู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.05 ส่วนในเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Loyalty) นัน้ แปลผลระดบัความ
ภักดีอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.79 ตามล าดับ สอดคล้องกับ Bauprae, 
Chaiworaporn and Pisitsak (2016) ทีศ่กึษาพบว่านักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล มคีวามผูกพนัต่อคณะในระดบัมากเช่นเดยีวกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอคณะในระดบั
มากทีสุ่ด  

เมื่อพจิารณาในรายขอ้ของความภกัดใีนเชงิทศันคต ิจะพบว่าบณัฑติจากมหาวทิยาลยัมหดิล มี
ความภกัดใีนเชงิทศันคติต่อมหาวทิยาลยัในระดบั “มาก” ดงัจะเห็นได้ว่าบณัฑติมทีศันคติที่ดมีากต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับ “มากที่สุด ” ด้วยบัณฑิตมีความรู้สึกรักและภูมิใจในความเป็น
มหาวทิยาลยัมหดิล มคีวามรูส้กึชื่นชมและชื่นชอบในมหาวทิยาลยัมหดิล ผลการวจิยัในส่วนนี้ มคีวาม
สอดคล้องกับ Bauprae et al. (2016) ซึ่งศึกษาความผูกพนัที่นักศึกษา มต่ีอคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล และพบว่านักศกึษามีความศรทัธาต่อคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้นระดบั “มาก” เช่นกนั 
และมคีวามทุ่มเทต่อคณะในระดบัมาก ภูมใิจในการเป็นนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมากที่สุด 
นักศึกษาส่วนใหญ่มคีวามพรอ้มและยนิดที าเพื่อคณะในระดบัมากที่สุด เต็มใจให้ความช่วยเหลอืและ
พร้อมยนิดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่คณะจดัขึ้น ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะมหาวทิยาลยัมหิดลได้มกีารให้
ความส าคญักบันักศกึษาเป็นอย่างด ีซึง่ได้รบัการปลูกฝังมาตัง้แต่แรกเขา้ศกึษาจนส าเรจ็การศกึษา จงึ
ท าให้บณัฑติที่ส าเรจ็การศึกษาไปแล้ว หากให้เลือกเข้าศึกษาใหม่ ส่วนใหญ่จึงเลอืกที่จะศึกษาต่อที่
มหาวทิยาลยัมหดิลเช่นเดมิไมเ่ปลีย่นใจ  

นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างยงัมคีวามตัง้ใจในการเลอืกศกึษาในมหาวทิยาลยัมหดิลในระดบั “มาก” 
โดยยนืยนัอย่างมัน่คงในการเลอืกศกึษาในรัว้มหาวทิยาลยัมหดิล แมห้ากยอ้นเวลาไดก้จ็ะยงัคงยนืยนัที่
จะเลอืกศึกษาที่มหิดลไม่เปลี่ยนแปลง ทัง้ยงัพร้อมและเต็มใจที่จะแนะน าบุคคลอื่นให้เข้ามาศึกษาที่
มหาวทิยาลยัมหดิลอกีด้วย นอกจากนี้ หากมโีอกาสที่จะศกึษาต่อ กลุ่มตวัอย่างก็ยงัคงตัง้ใจที่จะเลอืก
ศึกษาต่อที่มหาวทิยาลยัมหดิล ไม่ว่าจะในหลกัสูตรเสรมิทกัษะ หรอืการอบรมอื่นๆ รวมทัง้ตัง้ใจที่ จะ
กลบัมาศกึษาต่อในระดบัการศกึษาที่สูงขึน้ เช่นระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอก อกีด้วย นอกจากนัน้ 
ศิษย์เก่ากลุ่มตัวอย่างยงัมีความรู้สึกร่วมในมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับ “มาก” เช่นกัน โดยต่างมี
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ความรูส้กึว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวทิยาลยัมหดิล มคีวามรูส้กึอยากช่วยเหลอืมหาวทิยาลยัไม่ว่าทางใด
ทางหนึ่งก็ตาม หากมโีอกาส หรอืเมื่อไรกต็ามที่มหาวทิยาลยัหรอืคณะรอ้งขอ ศษิยเ์ก่าต่างน้อมน า ค า
ขวญั ค่านิยม ปรชัญา หรอืวฒันธรรมองคก์รของมหาวทิยาลยัมหดิลมาปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั เช่น การ
เป็นปัญญาของแผ่นดนิ การมุ่งผลเพื่อผู้อื่น การมจีติสาธารณะ การน าความรูท้ี่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั ้น กลุ่มตัวอย่างยังใส่ใจในความเป็นไปและข่าวสารของ
มหาวทิยาลยัอยู่เสมอ มคีวามรูส้กึไม่สบายใจ หากพบว่ามหาวทิยาลยัไดร้บัผลกระทบจากสื่อในทางลบ 
หรอืมผีูก้ล่าวถงึมหาวทิยาลยัในทางทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืไมเ่ป็นธรรม  

ระดบัความภกัดีของศิษยเ์ก่าต่อมหาวิทยาลยัมหิดลในเชิงพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก 
ผลการวจิยัพบว่าศิษย์เก่าของมหาวทิยาลยัยงัมีความรกัความภกัดใีนเชงิพฤติกรรมในระดบั 

“มาก” ด้วย โดยพจิารณาได้จากการแสดงออกต่อมหาวทิยาลยัในหลายๆรูปแบบ ได้แก่ การกล่าวถึง
มหาวทิยาลยัในทางทีด่เีสมอ การให้ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัมหดิลในทุกทางทีส่ามารถท าได ้การ
ยนิดเีขา้ร่วมกจิกรรมกบัมหาวทิยาลยัในทุกโอกาสที่ท าได้ ความพรอ้มที่จะช่วยแก้ไขขอ้ขอ้งใจหรอืค า
กล่าวหาด้านลบใดๆที่มคีนกล่าวถึงมหาวทิยาลยั และความพรอ้มที่จะแบ่งปันข้อมูลข่าวสารดีๆของ
มหาวทิยาลยัให้ผู้อื่นได้ทราบ รวมทัง้การร่วมสนับสนุนสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ที่แสดงถึงอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัมหดิล  

นอกจากทศันคตทิีด่จีะเป็นพืน้ฐานส าคญัทีจ่ะส่งเสรมิใหน้ักศกึษามคีวามรกั เชื่อมัน่ และศรทัธา
ในมหาวทิยาลยัแล้ว ความภักดีในเชิงทศันคติยงัช่วยค ้าจุนคุณค่าของมหาวทิยาลยัมหิดลในใจของ
บรรดาศษิยปั์จจุบนัตลอดจนบณัฑติและศษิยเ์ก่าให้มคีวามมัน่คงยัง่ยนืได ้อกีทัง้การแสดงออกซึง่ความ
ภกัดีในเชิงพฤติกรรมนี้ เองที่เป็นสิ่งเกื้อหนุนที่จบัต้องได้ในรูปแบบต่างๆ ดงัที่  David, Alberto, and 
Thomas (2008) ได้เคยกล่าวไว้ว่า ความร่วมมอืจากศษิยเ์ก่าเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนมหาวทิยาลยัได ้
ทัง้นี้แรงเกือ้หนุนดงักล่าวจะมากน้อยเพยีงใดกข็ึน้อยูก่บั ความภาคภมูใิจ ศกัดิศ์ร ีและความสมัพนัธอ์นัดี
ระหว่างศิษยเ์ก่ากบัมหาวทิยาลยั (Amber & David, 2014) ฉะนัน้แล้วการท าให้นักศกึษามทีศันคตทิี่ดี
ต่อมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะความรูส้ ึกได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวทิยาลยั มคีวามภาคภูมใิจ ก็จะช่วย
ส่งผลให้นักศกึษาแสดงออกถึงความภกัดทีัง้ในเชงิทศันคติและเชงิพฤติกรรม เต็มใจที่จะอุทศิตนและ
แนะน าผูอ้ื่นใหรู้จ้กัมหาวทิยาลยัในทางทีด่แีละปรารถนาจะอยู่ในมหาวทิยาลยัต่อไป หรอืมโีอกาสกเ็ลอืก
ทีจ่ะศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัแห่งเดมิอกีครัง้ ดงัที ่Sothonwatthana et al. (2018) เคยกล่าวไวว้่าความ
ภกัดขีองผู้เรยีนเกิดจากทศันคติที่ดีของผู้เรยีนและความเชื่อมัน่ที่มต่ีอสถาบนัที่เรยีนจะท าให้ผู้เรยีน
กลบัมาเรยีนซ ้าและแนะน าบอกต่อ 

ศิษย์เก่าท่ีมีระดบัผลการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความภกัดีต่อมหาวิทยาลยัมหิดล
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทัง้เชิงทศันคติและพฤติกรรม 

ในภาพรวม แม้จะสรุปได้ว่าศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลยัมหิดลไม่ว่าส าเร็จการศึกษาในระดับ
เกยีรตนิิยม หรอืผ่านเกณฑม์าตรฐาน ต่างมคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิลทัง้ในเชงิทศันคตแิละเชงิ
พฤตกิรรมในระดบั “มาก” ทัง้สองกลุ่ม แต่อยา่งไรกต็าม ระดบัความภกัดีเฉลีย่ของศษิยเ์ก่าทัง้สองกลุ่มก็
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ยงัแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิกล่าวคอื ศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาดว้ยผลการศกึษาระดบัผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานมคีวามภกัดใีนเชงิทศันคติและเชงิพฤตกิรรมต่อมหาวทิยาลยัมหดิล ในระดบัที่สูงกว่า
ศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาดว้ยผลการศกึษาระดบัเกยีรตนิิยมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิอาจมสีาเหตุจาก
การที่นักศกึษามคีวามรูส้กึภูมใิจในตวัเองต่อผลการศกึษาและส่งผลต่อความรูส้กึที่ดต่ีอชวีติและความ
ทรงจ าที่ดใีนระหว่างศึกษา จงึส่งผลให้นักศึกษาที่ส าเรจ็การศกึษาในระดบัเกยีรตินิยมมคีวามภกัดต่ีอ
มหาวทิยาลยัสงูขึน้  

ผลการวจิยัครัง้นี้บ่งชีว้่า ศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัผ่านเกณฑม์าตรฐานกม็คีวามภกัดี
ต่อมหาวทิยาลยัในระดบั “มาก” เช่นกัน ทัง้ยงัมรีะดบัความภกัดเีฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มบณัฑติเกียรตินิยม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิัง้ในเชงิทศันคตแิละในเชงิพฤตกิรรม อาจเป็นเพราะศษิยเ์ก่าทีม่ผีลการเรยีน
ในระดบัผ่านเกณฑม์าตรฐานมคีวามพงึพอใจในระดบัผลการเรยีนของตวัเอง และมกีารแบ่งเวลาเพื่อท า
กจิกรรมรว่มกนักบัเพื่อน ส่งเสรมิสมัพนัธภาพในการเข้าสงัคม เรยีนรูก้ารใชช้วีติรว่มกนักบัผูอ้ื่น ในขณะ
ที่บณัฑติกลุ่มที่มผีลการเรยีนดี-ดเียีย่ม เกยีรตนิิยมอนัดบัที่ 1 หรอื 2 นัน้ อาจจะทุ่มเทเวลาให้กบัการ
เรยีนมาก จนอาจละเลยการเขา้ร่วมกจิกรรมทางสงัคมกบัเพื่อน กอ็าจจะท าให้ความผูกพนัทางสงัคมใน
มหาวทิยาลยัลดน้อยลง จงึส่งผลกระทบทางลบต่อความสุขในชวีิตนักศกึษาและส่งผลสบืเนื่องใหม้คีวาม
ภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัในระดบัที่น้อยลง ทัง้นี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sithai and Jangboon (2020) ที่
พบว่า นักศกึษาแพทยร์ะดบัชัน้คลนิิก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมอยู่ระหว่าง 
3.50-4.00 มคีะแนนเฉลีย่คุณภาพชวีติดา้นจติใจแตกต่างจากนกัศกึษาแพทยท์ีม่เีกรดเฉลีย่สะสมระหว่าง 
2.50-2.99 และมเีกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.00-3.49 โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ และ
สอดคล้องกับงานวิจยัของ Poomjan (2017) ที่พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่ต่างกันชองนักศึกษาชัน้ปรี
คลนิิก คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มรีะดบัคุณภาพชวีติด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นแตกต่าง
กนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยนักศกึษาแพทยท์ีม่เีกรดเฉลีย่สะสม 3.00-3.49 มรีะดบัคุณภาพชวีติใน
ด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นแตกต่างจากนักศกึษาแพทยท์ี่มเีกรดเฉลี่ยสะสม 3.50-4.00  อย่างไรก็
ตาม ผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งงานวจิยัของ Chaiseutong (2005) ทีพ่บว่า นักศกึษาบางคนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูงแต่ก็ยงัมคีวามผูกพนัต่อมหาวทิยาลยัมหดิลในระดบัที่สูง ซึ่งอาจเป็นเพราะนักศึกษา
กลุ่มนี้มคีวามสามารถในการปรบัตวั และสามารถจดัแบ่งเวลาทบทวนบทเรยีน มปัีญหากเ็ขา้ปรกึษากบั
อาจารย ์จงึสามารถท ากจิกรรมไปพรอ้มๆ กบัการเรยีนไปดว้ยกนัได้ 

ศิษย์เก่าท่ี มีประสบการณ์การร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน  มีระดับความภักดี ต่อ
มหาวิทยาลยัมหิดลเชิงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ผลการวิจยัพบว่า ศิษย์เก่าที่เคยเป็นผู้น านักศึกษาหรอืผู้จดักิจกรรมมีระดับความภักดีต่อ
มหาวทิยาลยัสงูกว่าศษิยเ์ก่าผูท้ีไ่มเ่คยเป็นผูจ้ดักจิกรรมในเชงิพฤตกิรรมอย่างมนียัส าคญั แต่ไม่แตกต่าง
กนัในเชงิทศันคตอิยา่งเป็นนยัส าคญั  ซึง่อธบิายไดว้่า ผูท้ีไ่ดร้ว่มจดักจิกรรมจะมคีวามผกูพนัสงูต่อเพื่อน
และพีน้่อง และชอบทีจ่ะรว่มกจิกรรมต่างๆ กบัหมูค่ณะเพื่อรกัษาความสามคัคขีองกลุ่มต่อไป ดงังานวจิยั
ของ Songsawat (2017) ได้กล่าวว่านักศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่มกีารเขา้ร่วมกจิกรรมที่แตกต่างกนั มี

350 



 

 
The 10th PSU Education Conference 

Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

 

 

ความผูกพนัต่อคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และมคีวามผูกพนัต่อรุ่นพี่
แตกต่างกนั โดยนักศกึษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมเป็นประจ าจะมคี่าเฉลี่ยสูงกว่านักศกึษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม
เป็นบางครัง้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wongpinpech, Pusapanich, Smithikrai and Kreausukon 
(2019) ที่พบว่ากิจกรรมเสรมิหลกัสูตรมอีิทธพิลทางตรงและอิทธพิลทางอ้อมต่อความจงรกัภกัดขีอง
นกัศกึษาโดยผ่านความรูส้กึผูกพนัต่อมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ยิง่การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของ
นักศกึษาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง จะยิง่เห็นคุณค่าที่กิจกรรมของสาขา/คณะ/มหาวทิยาลยัจดั เมื่อ
นกัศกึษามคีวามผกูพนัมากกจ็ะยิง่ท าใหน้กัศกึษามคีวามจงรกัภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมากยิง่ขึน้  

ส าหรบัประเด็นว่าศิษย์เก่าที่เคยเป็นผู้จดักิจกรรมมคีวามภกัดีต่อมหาวิทยาลยัมหิดลในเชิง
ทศันคตไิม่แตกต่างกบักลุ่มที่เขา้ร่วมกจิกรรมแต่ไม่เคยเป็นผู้จดักจิกรรมนัน้ อาจเป็นเพราะผู้ที่ร่วมจดั
หรอืผู้เขา้ร่วมกจิกรรมอาจมคีวามภกัดีต่อมหาวทิยาลยัในระดบัสูงใกล้เคยีงกนั หรอืไม่มคีวามแตกต่าง
กนัมากนัก ทัง้นี้ เพราะมหาวทิยาลยัมกีารเสรมิสรา้งใหน้ักศกึษามคีวามภกัดีต่อมหาวทิยาลยัผ่านปัจจยั
อื่นๆ เช่น กระบวนการสื่อสารทีผ่่านมากล่อมเกลาจากสื่อหลากหลายประเภท ทัง้คณาจารยท์ีถ่อืเป็นสื่อ
บุคคลที่ท าหน้าที่สรา้งความผูกพนัต่อนักศกึษาโดยตรง รวมถงึการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อทัง้ออนไลน์
และออฟไลน์ ก็จะเป็นปัจจยักระตุ้นให้ศิษย์เก่ามคีวามภกัด ีมคีวามสมัพนัธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลยั แต่
ผลการวจิยัในครัง้นี้ได้ยนืยนัอย่างชัดเจนว่า ศษิยเ์ก่าผู้จดักิจกรรมมคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัในเชงิ
พฤตกิรรมสูงกว่ากลุ่มทีไ่ม่เคยเป็นผูจ้ดักจิกรรม ซึง่หมายถงึความผูกพนัทีเ่กดิขึน้กบักลุ่มนกัจดักจิกรรม
ยงักระตุ้นและหล่อหลอมให้เกดิพฤตกิรรมการมสี่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในทุกรูปแบบ การ
ปกป้องความเขา้ใจผดิต่อมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวจิยัทีช่ี้ให้เหน็อย่างชดัเจนว่าศษิยผ์ู้ที่เคยเป็นผูน้ าจดักจิกรรมเมื่อครัง้เป็นนักศกึษา

นัน้ มคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยัมหดิลเชงิพฤตกิรรมอยา่งมนีัยส าคญั ซึง่ไดแ้ก่ การสนับสนุนช่วยเหลอื
มหาวทิยาลยัในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการปกป้องมหาวิทยาลยัจากข่าวลอืที่ไม่เป็นความจรงิอีกด้วย  
มหาวทิยาลยัจงึควรใหค้วามสมัพนัธก์บัการสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้นการอยู่ร่วมกนัของนักศกึษาผ่าน
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร และรวมถงึกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัศกึษาได้มสี่วนร่วมในการเป็นผูจ้ดักจิกรรม
ดว้ยตนเองอย่างทัว่ถงึ หรอืมโีอกาสเป็นตวัแทนมบีทบาทในการขบัเคลื่อนการด าเนินการในกิจกรรม
นอกห้องเรยีนในรูปแบบต่างๆ ซึง่มหาวทิยาลยัอาจออกแบบใหเ้ป็นระบบ และมกีลไกในการขบัเคลื่อน
ใหเ้กดิการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมนอกหอ้งเรยีนอยา่งเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะกลุ่มนักศกึษาทีม่ผีลการเรยีน
ด ีกลุ่มทีไ่มม่โีอกาสเขา้รว่ม หรอืเป็นผูจ้ดักจิกรรม ซึง่หากนกัศกึษาไดม้โีอกาสเขา้รว่มในการจดักจิกรรม
อย่างทัว่ถงึ มหาวทิยาลยักจ็ะสามารถสรา้งศษิยเ์ก่าทีม่คีุณภาพ และมคีวามภกัดต่ีอมหาวทิยาลยั ยิง่ไป
กว่านัน้ คอื จะน้อมน าปรชัญา ปณิธานของมหาวทิยาลยัในการมุ่งสรา้งประโยชน์ใหผู้อ้ื่นในสงัคมเป็นกจิ
ทีห่นึ่ง กจ็ะเป็นรางวลัแห่งความส าเรจ็ทีแ่ทจ้รงิของมหาวทิยาลยัได้ 
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Abstract 

The objective of this paper is to explore factors affecting student attitudes towards 

online learning at the university level.  This research employed quantitative method where 

discrete and continuous probabilities were used for hypothesis testing.   The proposed model 

consisted of 6 independent variables, namely personal experience (x1), culture (x2), other 

people (x3), media (x4), educational institutions and religions (x5) and emotional factors in 

themselves (x6).   The data for this research came from 64 surveys of undergraduate students 

studying Marketing and Business English at a private university in Thailand. A 95 percent 

confidence interval was utilized and each variable was tested in simple regression and all 

were found statistically significant.  However, when combined, empirical testing shows that 

only personal experience, other people considered and educational institutions and religion 

are statistically significant.  Each variable shows R square of 0.62, 0.62 and 0.45, respectively.  

The interactions among the three variables shows statistical significance for all pairs: x1x2, x1x3 

and x2x3 with pValue < 0.05.  The results also show that culture, media and emotional factors 

do not impact student’s attitudes towards online learning.  Therefore, culture, media and 

emotional factors are proposed as components that need to be addressed when determining 

student’s attitudes towards online learning.  The paper also proposes key points and policy 

guidelines that universities in Thailand, the government, Ministry of Education and 

stakeholders can utilize and consider promote student’s attitudes towards online learning at 

the university level.  

Keywords: Attitude; Culture; Education; Online Learning; Readiness 
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Introduction 

The impact of the COVID-19 pandemic has forced schools, educational institutions and 

universities everywhere to employ online learning.  In Thailand, the move towards online 

learning became mandatory when the government declared all universities must move classes 

to be online in order to prevent the spread of the COVID 19 virus (Mala, 2020).  Many studies 

have identified problems and challenges of online learning (Doucet, 2020), (Murgatrotd, 2020), 

(Sintema, 2020), (Kuama & Intharaksa 2016), (Ngampornchai & Adams, 2016), (Carr-Chellman 

2000), (Fincham 2017), (Goomas & Clayton 2013), (Hoskins 2013), (Newhouse 2001), 

(Nufrio 2007). The compulsory change to online learning and has generated numerous 

problems for university students in Thailand. Some of these problems include student’s lack 

of motivation, adaptability and preparedness, one way communication, and technical 

difficulties (unstable internet connection) among many others based on the author’s own 

observations teaching university classes online.  These ensuing problems created from online 

learning have created a need for educational institutions, educators and stakeholders to pay 

more attention to student’s readiness, perceptions and attitudes about online learning. This 

paper examines the latter key point regarding student’s attitude.    More specifically, this 

research focuses on the factors that affect student’s attitudes towards online learning at the 

university level.   The aim is to determine what factors of attitudes impact a student’s attitudes 

about online learning.  There are six main factors this paper examined personal experience, 

culture, other people, media, educational institutions and religion and emotional factors. 

Literature Review 

The current literature has explored student’s perceptions toward online learning in 

the US and other countries at the university level.   For example, Smart and Cappel (2006) 

looked at student’s perceptions of using online components in two business courses.  The 

results indicated students had concerns about online learning not compromising the “new” 

content of the courses well enough.  Morris (2011) and Skordis-Worrall, Haghparst-Bidgoli, 

Batura and Hughes (2015), Peytcheva-Forsyth, Yovkova, and Aleksieva (2018), Unger and Meiran 

(2020) examined perceptions of students about online learning and all these studies resulted 

in both positive and negative attitudes from participants on various aspects of online learning. 

In Thailand, several studies have also been made about student’s perceptions towards online 
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learning.   Ngampornchai and Adams (2016), Kuama and Intharaksa (2016) and Pusey and Nanni 

(2022) in their studies examined student’s views towards online learning and both studies 

found students have positive perceptions towards online learning and online learning being 

beneficial to student’s studies.  Imsa-ard (2020) conducted a study on Thai university students 

view towards ‘forced online learning and the results indicated students did not see online 

learning enhancing the quality of learning and limited access to education.’  While all these 

studies have focused on student’s general perceptions towards online learning, there is little 

research on what are the motivations or factors that influence student’s perceptions towards 

online learning. This paper aims to find out which of these factors affect student’s attitudes 

towards online learning and in turn can impact student’s perceptions.  Attitude is a state in 

which a person moves to act or do in social activities with certain feelings in response to 

situation or condition of the objects in the surrounding environment.  Attitude also provides 

readiness posture to respond to the positive or negative nature of the object or situation. 

There are 6 key factors that affect an individual’s attitude.  The first factor is personal 

experience as a person’s attitude is shaped by his/her personal experiences.  The second is 

culture.  B.F. Skinner (in, Azwar 2005) emphasized the influence of the environment (including 

culture) in shaping one’s personality. The third factor is other people.  These other people 

include parents, teachers, other students (friends) and family.  Media is the fourth factor 

shaping a person’s attitude which includes technology and the social media such as Facebook 

and Instagram etc.  The fifth factor is educational institutions and religion such as university 

and Buddhism.  The sixth factor are emotional factors in themselves.  This last factor refers to 

a person’s personality and general psychology.   These 6 factors influence an individual’s 

attitude (iEduNote, 2022) and provide the impetus to explore further whether they influence 

a student’s attitude when it comes to online learning. This study is to explore these 6 factors 

to see which of them affect student’s attitudes towards online learning and also discuss their 

impact. 
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Research Methodology 

Data  

The subjects in this study were undergraduate students studying Marketing and 

Business English at a private university’s international program in Thailand.  The purpose for 

selecting students from two majors is to maintain objectivity and avoid potential sampling 

bias.  By so doing we could compare the data to see student’s attitudes towards online 

learning.  The students were 1st, 2nd, 3rd and 4th year students where 4% of the students were 

4th year, 43% were 3rd year, 25% were 2nd year, 18% were 1st year students.    The sample size 

was n=64, comprising of students from two majors, Marketing and Business English.  Of the 64 

students surveyed, 39 were female and 25 were male.   The make-up of the surveyed subjects 

was 27 Thai students and 37 non-Thai students as shown in Table 1. The scale used was  

(0, 1, 2, 3). 

Table 1  Demographic Information 

Gender   Male  Female  

 25 39 

Nationality  Thai  Non-

Thai  

 27 37 

 The instrument used in this study was a scaled survey. The survey solicited 

quantitative, ordinal and nominal data.  The rationale for collecting this mixture of data is to 

allow us the benefit of continuous and discrete probability analysis in hypothesis testing. The 

survey implemented in this study was divided into 8 sections.   Section 1 focused on 

demographic information on the population survey, Section 2 focused on the student’s 

attitudes towards online learning, Section 3 focused on personal experience, Section 4 focused 

on media, Section 4 focused on media, Section 5 focused on educational institutions and 

religions, Section 6 focused on emotional factors, Section 7 focused on culture and Section 8 

focused on environment.  The surveys were administered via e-mail to students e-mail 

addresses to a total population of 114 students.  These students were undergraduate students 

from a Business English course and Marketing course.   A total of 64 surveys were completed 

and returned and used as the key sample size n=64 for this study. 
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Methodology 

 This research paper proposes a model to measure student’s attitudes towards online 

learning by focusing on 6 factors: 

• personal experience 

• culture 

• other people 

• media 

• educational institutions and religions 

• emotional factors. 

The model was tested to answer the question of what factors impact student’s attitudes 

towards online learning.  The selection of the model for this paper was accomplished by 

examining the data distribution and the skewness.  

• Probability distribution was used for significance test 

• Skewness was used to verify attitude trends towards online learning 

• Distribution helps in hypo testing 

• Skewness analysis allows us to see adoptions trend and attitude direction of online 

learning.   

The model for this paper comprises the dependent variable Y is defined as attitude towards 

online learning.  The independent variables comprise x1 (Personal Experience), x2 (Culture), 

x3 (Other people), x4 (Media), x5 (Educational Institutions and Religions) and x6 (Emotional 

factors).  The full model is shown in below in Table 2. 
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Table 2  Proposed Model 

Y = a +b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 

Variable     Definition 

Y            = attitude towards online learning (Dependent Variable) 

a             = natural tendency without the influence of x 

x1 to x6 are the factors listed in the literature (Independent Variables) 

x1           = Personal Experience 

x2           = Culture 

x3           = Other people 

x4           = Media 

x5           = Educational Institutions and Religions 

x6           = Emotional factors in themselves 

Results  

For this research a 95 percent confidence interval was implemented as the standard 

for decision rule.  Each of the variables, x1, x2, x3, x4, x5 and x6 was tested alone in simple 

regression and it turns out all are statistically significant producing error of less than 5%.   

However, when combined, only x1, x2 and x3 (renamed for personal experience x1, other 

people x3 and educational institutions and religions x5, respectively from the proposed 

model) are statistically significant.  These three variables passed 95% confidence test when 

combined.  The six variables may work for attitude forming in other issues, but for online 

learning only these 3 (x1, x2 and x3) are relevant and significant.  Independently, each of the 

variables x1, x2 and x3 shows R square of 0.62, 0.62 and 0.45 respectively meaning that x1 

explains 62% of attitude for online learning, x2 explains 62% of attitude for online learning 

and x3 explains 45% of attitude for online learning (see Table 3). 
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Table 3  Simple Linear Regression Modeling for One Independent Variables 

V (Y: x1) (Y: x2) (Y: x3) 

Y - - - 

A 0.88 0.88 1.10 

B 0.62 0.53 0.47 

T 9.94 9.94 6.98 

R^2 0.61 0.61 0.44 

Adj R^2 0.62 0.62 0.45 

V = Variable 

 x1 = personal experience, x2 = other people, x3 = educational institutions and religions 

In terms of interaction measure, the interaction of the three variables x1, x2, x3 (x1 = 

personal experience, x2 = other people, x3 =educational institutions and religions) shows 

statistical significance for all pairs: x1x2, x1x3 and x2x3 with pValue < 0.05 as shown in 

Table 4. 

Table 4  Interaction Effect among Independent Variables 

V (x1x2) (x1x3) (x2x3) n SE 

Y 1.93 1.93 1.93 64.00 0.07 

x1    - -    - 64.00 0.09 

x2    - -    - 64.00 0.08 

x3    - -    - 64.00 0.10 

b0 0.54 0.54 0.61 

b1 0.64 0.64 0.39 

b2 0.38 0.38 0.44 

b3 (1.20) (1.20) (1.98) 

bHat 0.36 0.36 0/49 

T 

value 

pValue 

(3.10) 

0.00% 

3.10 

0.02% 

15.53 

0.00% 

V= Variable 
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Under skewness testing the three variables x1, x2 and x3 produced negative skew of 

0.31, 0.71 and 0.71 respectively which results in negative skew according to Table 5. This 

signifies that there is a minority of students that are still falling behind or who are slow to 

accept online learning as the new normal. 

Table 5  Distribution and Randomness Test (Skewness) 

V Skew Kurtosis Random

* 

N 

Y (0.19) (0.34) 1.68 64.00 

x1 (0.31) (0.59) 1.57 64.00 

x2 (0.71) (0.01) 1.94 64.00 

x3 (0.71) (0.01) 1.94 64.00 

V = Variable 

*1.37 < L < 2.63

This study also compared descriptive and inferential values.   The descriptive statistics 

is the current observation and inferential is the expected or future values.  In comparing the 

descriptive and inferential values, the inferential is lower than the descriptive which indicates 

that we expect to see a lower attitude towards online learning, refer to Table 6 and Table 7. 

Table 6  Descriptive Statistics of Dependent and Independent Variables 

V Mean STD N Media

n 

Max Min 

Y 1.93 0.55 64 2.00 3.00 0.67 

x1 1.08 0.69 64 1.67 3.00   - 

x2 2.24 0.65 64 2.33 3.00 0.33 

x3 2.24 0.65 64 2.33 3.00 0.33 

V= Variable 

Table 7  Inferential Statistics of Dependent and Independent Variables 

V µ σ n SE 

Y 1.81 0.55 64.00 0.07 

x1 1.54 0.69 64.00 0.09 

x2 2.11 0.64 64.00 0.08 

x3 1.61 0.78 64.00 0.10 
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V= Variable 

When the inferential value is read with skewness, this means that students will soon 

lose motivation and come back to the mean.  Some students are motivated now, but soon 

will lose this motivation unless something is done by universities to promote and develop 

online learning that will positively cultivate online learning culture among students. 

For achievement on a scale of 0,1,2,3, online learning achieved 1.57 in changing 

student’s attitude to accept online learning.  This figure of 1.57 for online learning represents 

75% of students who accept online learning while the remaining 25% still hope to return to 

the traditional, classroom-based teaching.    Because there is negative skew with the research 

results, 25% of students are people who are dragging behind.  Achievement is 75% for online 

learning.   The 25% of students presents a challenge to policymakers that online learning has 

not been fully accepted by students as the new normal. 

Conclusion and Discussion 

According to our results, when the 6 factors are combined and work together, only 

personal experience, other people and educational institutions and religions are relevant to 

determining student’s attitudes towards online learning.  This means that student’s attitudes 

influenced the experiences that students have personally experienced, the people that 

students interact with (friends, family etc.) as well the educational institutions and religion (the 

student’s university and religion) that the student belongs.  The result of personal experience 

being a significant factor that affects student’s attitude towards online learning from this study 

is on par with Peytcheva-Forsyth, Yovkova, and Aleksieva (2018) and Liaw and Huang (2011) in 

their studies of factors affecting the attitude of students towards online learning.   For 

educational institutions, universities and stakeholders to ensure successful adoption of online 

learning as a learning tool, they all must focus on these three aforementioned factors that 

influence student’s attitudes towards online learning, personal experience, other people and 

educational institutions and religions.   Attitude is a complex issue, especially for online 

learning where students are still adjusting to the new normal under COVID-19.   This research 

has been conducted to help educators better understand how attitude impacts student’s 

online learning in making the transition from traditional in-class learning to online learning 
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easier for students as well as minimizing the problems associated with online learning.  The 

Ministry of Education of Thailand should offer policy guidelines, recommendations, 

compulsory training, seminars, etc. for institutions of higher learning on how understand the 

attitudes of students towards online learning so that all students can completely embrace 

online learning as a learning tool.  This paper shows that a significant number of students are 

still slow to accept online learning so there should be policy and guidelines on better student 

orientation on online learning to give information on the fact that online learning is a new 

reality.   Universities, teachers and other stakeholders can also provide workshops, lectures 

seminars, orientations, etc. designed to help the university and educators better understand 

student’s attitudes with respect to online learning in order to accept online learning.  As soon 

as the government, university and stakeholders learn about students and their attitudes, 

perceptions etc. then these stakeholders will be able to better manage online learning and 

make necessary changes accordingly to the courses, teaching, curriculum, etc.  Moreover, an 

understanding of student’s attitude towards online learning can also help universities, teachers 

and stakeholders tackle the contemporary problems students face with online learning such 

as motivation, time management, adaptability, technical issues etc.  Online learning is the new 

normal and this continues to create an array of issues that have yet to be researched to make 

online learning acceptable to the masses.  Nevertheless, further research on student’s 

attitudes and student’s relationship with online learning is welcome. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี 1) เพ่ือศึกษาปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จของ

การใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย และ 2) เพ่ือ

นําเสนอแนวทางที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบและวิธีการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี กลุมตัวอยาง

เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน จํานวน 485 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
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ดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณและวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงอุปนัย ผลการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการใชงานการใช

แพลตฟอรมดิจิทัลจะเกี่ยวเน่ืองกับกลยุทธขององคกร ไดแก 1) การสนับสนุนจากผูบริหาร 2) ความสามารถใน

การใชงาน 3) ความรูและประสบการณในการใชงาน และ 4) ทักษะเชิงดิจิทัลในการใชงาน  นอกจากน้ียัง

พบวาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชจะเก่ียวของกับกลยุทธขององคกรดวย สวนปจจัยเชิงกลยุทธ

องคกรที่มีผลตอความสําเร็จของการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ไดแก 1) นโยบายองคกร 2) การสนับสนุนจากผูบริหาร 3) ประสบการณและสมรรถนะการใชงานระบบ

ของผูใช 4) ความรูดานระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของผูใช และ 5) ความสามารถของทีมพัฒนา

แพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในการติดตอประสานงานกับผูใช 

คําสําคัญ: ปจจัยเชิงกลยุทธองคกร; แพลตฟอรมดิจิทัล; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

Abstract 

The objectives of this research 1) to study the strategic factors of organizations affecting 

the success of using digital platform for administration of Rajamangala University of 

Technology in Thailand and 2) to present guidelines for the development of digital platforms 

and methods for administration of Rajamangala University of Technology in Thailand.  This 

research uses a mixed methodology. The samples were 485 people in tertiary education which 

were obtained by multistage sampling. The research instruments were questionnaires, 

interviews and observation guide. Quantitative data analyzed by statistical methods using 

computer programs by multiple regression analysis and qualitative data analyzes by inductive 

content analysis. The research result revealed that: factors that affect the use of the system 

are related to the organizational strategy are: 1) top management support; 2) system adoption 

capable; 3 )  user knowledge and competence; and 4 )  digital skills. Furthermore, the factors 

affecting the user’s satisfaction of using digital platform are including the organizational policy. 

The study identifies 5 organizational strategy factors influencing the success of digital platform 

adoption of Rajamangala University of Technology consisting of: 1 )  organizational policy; 

2) top management support; 3) user adoption and competence of digital platform utilization;

4 ) ICT knowledge to develop users' digital platform; and 5 )  ability of the digital platform for

education development team to interact with the user.

Keywords: Organizational Strategy; Digital Platform; Rajamangala University of Technology.
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บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงบริบทในโลกในปจจุบันถูกขับเคลื่อนดวยความรูนวัตกรรม เทคโนโลยีสังคม 

วัฒนธรรม การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน (Armanious & Padgett, 2021) 

ประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งที่แบบเปลี่ยนเร็วและพลิกโฉมมากยิ่งขึ้น 

(Disruption) ซึ่งเปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศเกือบทุกมิติ ทามกลางความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมสมัยใหมที่ตองพ่ึงพาอาศัยองคความรูและการกาวสูมิติใหมแหงการดํารงชีวิตยุคดิจิทัล มีผลใหองคกร

ทุกประเภทไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ การบริการ รวมไปถึงภาคการศึกษาจําเปนตองปรับตัว

เพ่ือสรางความสามารถและความไดเปรียบภายใตเง่ือนไขของการแขงขัน ภาคการศึกษาถือเปนกลไกสําคัญใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ โดยมีเปาหมายที่จะสรางผูเรียนใหมีสมรรถนะทั้งดานความรูและทักษะที่

ไดมาตรฐาน เปนที่ตองการของตลาดแรงงานและสังคมรวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ (Rohs & Ganz, 2018) สิ่งที่สําคัญและจําเปนที่ตองเรียนรูก็คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารหรือระบบไอซีที (ICT System) พัฒนาการของระบบไอซีทีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกครั้งใหญ

ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมถึงกลายเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการดําเนินการของทุกองคกร กลาวได

อีกวาโลกไดเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคสังคมอิเล็กทรอนิกส (e-Society) อยางสมบูรณ (Phakamach, 2010; 

Phakamach et al., 2021) นอกจากน้ี ในแวดวงการจัดการศึกษามีการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา (Digital Education Platform) ซึ่งเปนระบบบริหารการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

ในองคกรทางการศึกษา (Flavin & Quintero, 2020) ก็เปนสวนหน่ึงของการใชงานระบบไอซีทีที่ถูกนํามา

ประยุกตใชงานอยางแพรหลาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการบริหารงานดานเอกสารมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สําหรับองคกรที่สามารถพัฒนาและประยุกตใชงานแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาไดอยางเหมาะสมแลวจะ

ชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว สงผลใหการตัดสินใจในการวาง

แผนการดําเนินงานขององคกรน้ันใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น การแกไขปญหาตาง ๆ เปนไปไดอยางทันทวงที 

สามารถชิงความไดเปรียบในการแขงขัน และพัฒนาการใหบริการแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน 

(Laudon & Laudon, 2019)  

ประเทศไทยไดมีการนําเอานโยบายและยุทธศาสตรไอซีทีมาใชประโยชนในแวดวงการศึกษาเพ่ิมมาก

ขึ้นอันเน่ืองมาจากการแพรกระจายอยางรวดเร็วของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและระบบไอซีทีรวมถึงชองทางการ

สื่อสารที่ทันสมัยตาง ๆ ทั้งน้ีกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI) ทางการศึกษา แอปพลิเคชัน

เพ่ือการศึกษา การศึกษาทางไกล การศึกษาทางเลือก และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกผานระบบออนไลน 

เปนตน (Nilsook, 2012) ทําใหการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ตองมีการพัฒนาคุณภาพทั้งในเชิงลึกและเชิงกวางเพ่ือ

สรางคนไทยใหมีคุณภาพทามกลางการแขงขันแบบเสรีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Ruel et al., 2021) ดังน้ันกลาว

ไดวาการประยุกตใชระบบไอซีทีเขามาชวยในการดําเนินงานภายใตกลยุทธทางธุรกิจจะชวยพัฒนา
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ประสิทธิภาพของกระบวนการและความไดเปรียบในการแขงขันในหลายดานในประเด็นสําคัญ ไดแก การลด

ตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การเพ่ิมความยืดหยุน การเช่ือมโยงกับคูแขง การตอบสนองตอผูเรียนอยาง

รวดเร็ว การรักษาฐานผูรับบริการที่ภักดีและขยายไปสูผูรับบริการกลุมใหม การใชทรัพยากรนอยลง การสราง

ผลิตภัณฑและบริการที่ซับซอนและหลากหลาย การสรางกระบวนการทํางานใหม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ เปนตน ดังน้ันในกระบวนการบริหารการศึกษายุคใหมจึงตอง

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพการณตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจําเปนที่ผูบริหารทุกระดับ

จะตองสนใจใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองอยูตลอดเวลา การสรางบรรยากาศดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

(Digital for Learning) เพ่ือที่จะทําใหการบริหารจัดการองคกรอยูรอดอยางมั่นคงและบรรลุตามวัตถุประสงค

ของการจัดการศึกษายุคดิจิทัล (European Commission, 2019) สวนแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาถือ

เปนระบบนิเวศของเครื่องมือไอซีทีที่ชวยใหคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ผูดูแลระบบ และ

ผูปกครองสามารถเขาถึงแหลงขอมูลที่เก่ียวของที่จําเปนสําหรับการเรียนการสอน ผูใชสามารถเขาถึงสิ่งที่

ตองการไดทุกที่ทุกเวลาที่มีการเช่ือมตออินเทอรเน็ตโดยไมตองอยูในสถานที่น้ัน คณาจารยและบุคลากร

สามารถแบงปนขอมูล ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลเพ่ือชวยในการเรียนรู ผูดูแลระบบสามารถเขาถึงขอมูล

สําคัญและบริหารขอมูลไดอยางปลอดภัย อีกทั้งองคกรทางการศึกษาน้ันสามารถที่จะสื่อสารและแบงปนขอมูล

ไดดีขึ้น โดยทั้งหมดขององคกรสามารถดําเนินการแบบดิจิทัลไดเปนอยางดี (Phakamach et al., 2021) 

กลยุทธขององคกร (Organizational Strategy) เปนสิ่งสําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จหรือความ

ลมเหลวขององคกร โดยปจจัยดังกลาวประกอบดวยการสนับสนุนจากผูบริหาร ประสบการณและสมรรถนะ

การใชงานแพลตฟอรมของผูใช และความรูดานระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของผูใช รวมถึง

ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอรมในการติดตอประสานงานกับผูใช ดังน้ันการทําความเขาใจและศึกษา

องคกรที่ประสบผลสําเร็จในการใชกลยุทธเพ่ือการจัดการ จะทําใหนักบริหารทราบถึงคุณประโยชนของกลยุทธ

ที่จะชวยสนับสนุนองคกรใหประสบความสําเร็จ (Barney & Hesterly, 2020; Ziadlou, 2021) โดยตอง

พิจารณาเลือกกลยุทธและประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกร การจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมี

ระบบที่ตองอาศัยวิสัยทัศนของผูนําเปนสวนประกอบและวางแผนอยางมีขั้นตอน เน่ืองจากการบริหารกลยุทธ

น้ันจะเปนการบริหารแบบองครวม ผูบริหารตองอาศัยกลยุทธที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถ

นําไปปฏิบัติไดจริงโดยไมทําใหเกิดความลมเหลว ดังน้ันทั้งกลยุทธและนักบริหารที่เปนผูตัดสินใจเลือกใช 

กลยุทธและการนํากลยุทธไปปฏิบัติจึงมีความสําคัญอยางเทาเทียมกัน (Ruel et al., 2021) โดยเฉพาะอยางย่ิง

การนําไปใชสําหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตองอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

สมัยใหมมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสําหรับการใหบริการทางการศึกษา  

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแหงเปนหนวยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได

ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนกลยุทธในการจัดการศึกษา โดยแตละแหงไดกําหนดนโยบายใหจัดทํา

แผนกลยุทธทางการศึกษาขึ้น รวมถึงการปรับระบบการทํางานในปจจุบันใหรับกับการดําเนินงานสูจุดมุงหมาย
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ที่ตองการในอนาคต แตในการวางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ผานมายังพบกับปญหา

และอุปสรรคตาง ๆ รวมถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน 

สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีจะเปนอุปสรรคตอการวางแผน

กลยุทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแลวยังอาจสงผลกระทบตอการปรับรูปแบบและการพัฒนา

การศึกษาในอนาคตใหดีขึ้นอีกดวย ดังน้ันผูบริหารจึงจําเปนตองทบทวนแนวคิดและทิศทางการพัฒนา

การศึกษาเพ่ือวางแผนกลยุทธเชิงดิจิทัลของสถาบันใหสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาแบบ

พลิกผันดังกลาวอีกดวย ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงเนนการศึกษาปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จ

ของการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย โดยการ

ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยเชิงกลยุทธของ

องคกรที่สงผลตอความสําเร็จของการนําแพลตฟอรมการศึกษาดิจิทัลมาใชกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรซึ่งจะเปนอีกหน่ึงปจจัยหลักสําคัญที่

สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับการพัฒนารูปแบบและวิธีการใชงานแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหการบริหารจัด

การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองตอ

การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ของประเทศไทยตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จของการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย 

2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ปจจุบันและอนาคตเปนยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งทําใหสังคมโลกเปลี่ยนรูปโฉมไปมากโดยระบบ

อินเทอรเน็ตและเครือขายสากลกลายเปนระบบที่สามารถเช่ือมตอจักรวาลอยางไรพรมแดน และการมีสมารท

โฟนที่เปนการเช่ือมโยงผูคนทั่วโลกเอาไวดวยกันอยางไรพรมแดน ทั้งน้ีเพ่ือการเขาถึงสารสนเทศและบริการที่

ตองการใหไดมากที่สุด ทําใหยุคสารสนเทศตกอยูในมือของทุกคนไมวาจะอยูที่ไหนและเวลาใด (Laudon & 

Laudon, 2019; Barney & Hesterly, 2020) 

ดังน้ันการศึกษาที่จะนําระบบไอซีทีที่เหมาะสมมาใชงานกับองคกรจึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปน 

เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจที่ทันตอเหตุการณโดยตองมีการวางแผนการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม การจัด
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โครงสรางของระบบไอซีทีที่เหมาะสมและการมีกลยุทธเพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรหลัก รวมถึง

การใชกลยุทธตาง ๆ ในการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพ่ือใหองคกรน้ันบรรลุตามวัตถุประสงค มีการพัฒนา

อยางตอเน่ือง และเติบโตอยางย่ังยืน (Wachirawongpaisarn et al., 2021) ระบบไอซีทีนอกจากจะถูกนํามา

ชวยในการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุตามวัตถุประสงคแลวยังเปนเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงระบบการ

ทํางานใหม (Reengineering) และการเปลี่ยนแปลงองคกรในรูปแบบตาง ๆ ไดใน 4 ระดับ ดังน้ี   

1) การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมใหเปนระบบงานอัตโนมัติ (Automation) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบที่พบบอยที่สุด โดยชวยใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางสะดวกรวดเร็ว ลดความผิดพลาดของขอมูล 

และทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เชน การใหบริการซื้อต๋ัวโดยสารทั้งทางรถไฟฟาและเครื่องบินผาน

ระบบอินเทอรเน็ตจะชวยปรับลดงานของพนักงานสวนหนา (Front End) ไดมาก 

2) การเปลี่ยนแปลงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (Rationalization of Procedures) เมื่อนํา

ระบบงานอัตโนมัติมาใชแลว ระบบจะชวยใหมองเห็นภาพของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไมคลองตัวทําให

องคกรจําเปนตองปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ (Standard Operating Procedures) เพ่ือรองรับกับกระบวนการ

ทํางานใหมใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และสามารถแกไขปญหาคอขวดในการปฏิบัติงานได 

3) การออกแบบระบบงานใหม (Business Process Reengineering : BPR) เปนการคิดทบทวนใหม

(Rethinking) และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหมทั้งหมด (Radical Redesign) เพ่ือเปนการปรับปรุง

คุณภาพและการบริการใหดีขึ้น มีความรวดเร็วในการดําเนินงาน ชวยลดคาใชจายและเสริมการทํางานไดอยาง

คลองตัวเพ่ือทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

4) การเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shifts) การเปลี่ยนกระบวนทัศนเปนการเปลี่ยนแนวคิดใน

การดําเนินธุรกิจใหเปนระบบใหมที่ทันสมัย ซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับลูกคา สินคา การบริการ 

หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยไมมียึดติดกับกรอบแนวคิดเดิม ดังน้ันจึงเปนการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมและ

ภาพลักษณ (Renovate) ที่ตองใชความพยายามหรือการบริหารจัดการที่ยากและมีความเสี่ยงสูงมาก แตถา

หากสามารถทําการเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จองคกรก็จะไดรับผลประโยชนตอบแทนที่สูงมากเชนเดียวกัน  

ระบบไอซีทีเมื่อนํามาใชสนับสนุนการดําเนินงานในองคกรแบบมีกลยุทธเชิงบูรณาการจะเก่ียวของกับ

กลยุทธองคกรและมีประโยชนในประเด็นตอไปน้ี (1) การประยุกตการใชนวัตกรรม ( Innovative 

Applications) หมายถึง ประยุกตการใชนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนกลยุทธโดยตรงเพ่ือใหเปนขอไดเปรียบของ

องคกร (2) อาวุธของการแขงขัน (Competitive Weapons) หมายถึง ระบบไอซีทีจะชวยใหเปนอาวุธของการ

แขงขันขององคกร (3) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Changes in Processes) หมายถึง ระบบไอซีทีสนับสนุน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่แปลกลยุทธใหเปนขอไดเปรียบ (4) ตัวเช่ือมใหพันธมิตรทางการคา 

(Links with Business Partners) หมายถึง ระบบไอซีทีเปนตัวเช่ือมใหพันธมิตรทางการคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) การลดตนทุน (Cost Reductions) หมายถึง ระบบไอซีทีสามารถทําให

บริษัทลดตนทุน (6) ความสัมพันธของผูคาสงและลูกคา (Relationships with Suppliers and Customers) 
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หมายถึง ระบบไอซีทีสามารถใชสรางความสัมพันธของผูคาสงและลูกคาเพ่ือสรางราคาที่เปลี่ยนแปลง (7) 

ผลิตภัณฑใหม (New Products) หมายถึง องคกรสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนดานไอซีทีเพ่ือสรางผลิตภัณฑ

ใหมที่ เปนความตองการของตลาด (8) การสรางความฉลาดทามกลางการแขงขัน (Competitive 

Intelligence) หมายถึง ระบบไอซีทีสามารถสรางความฉลาดทางธุรกิจโดยการรวบรวม วิเคราะหขอมูลที่

เกี่ยวกับผลิตภัณฑของตลาด คูแขงขัน และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง (Ziadlou, 2021) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยสวนใหญกําหนดกลยุทธการพัฒนาระบบไอซีทีแบบ

ผสมผสานไมแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับผูบริหารในแตละยุคสมัยวาจะกําหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนา

ระบบเพ่ือสนับสนุนการจัดการการศึกษาแบบใดที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาไปสูองคกร

ดิจิทัล ดังน้ัน การตัดสินใจวาจะสรางระบบไอซีทีใดเปนสวนประกอบที่สําคัญของกระบวนการวางแผนองคกร 

แผนการพัฒนาระบบไอซีทีจึงตองสอดคลองกับแผนการพัฒนาองคกรอยางหลีกเลี่ยงไมไดเพ่ือใหเกิดการ

นําไปใชสําหรับองคกรยุคดิจิทัลอยางแทจริง 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาหาความสัมพันธของปจจัยเชิงกลยุทธขององคกร (ตัวแปรอิสระ) ที่สงผล

ตอความสําเร็จของการนําแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา (ตัวแปรตาม) มาใชกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีซึ่งมีประเด็นที่เก่ียวของ

ดังตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1) ประชากร (Populations) ประชากรที่ ใชในการศึกษาวิจัยเปนบุคลากรทางการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย 9 แหง จํานวน 12,376 คน 

2) กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางเชิงปริมาณที่ใชในการศึกษาเปนบุคลากรทางการศึกษา ไดมา

โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistate Sampling Scheme) และไดกลุมตัวอยาง จํานวน 485 

คน สวนกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ ไดแก ผูเช่ียวชาญดานระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 10 

คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย

1) แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนแบบสอบถามที่ไดผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง

(Validity) จากผูเช่ียวชาญดานเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวน 5 คน ซึ่งไดตรวจสอบเน้ือหาและใหคําแนะนํา

ปรับปรุงแกไข จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) กับบุคลากรทางการศึกษาที่ไมใช

กลุมตัวอยาง ซึ่งจากการคํานวณหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach พบวาแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความ

เช่ือมั่นเทากับ .957 

2) แบบสัมภาษณเชิงโครงสรางปลายเปด  (Open End Structured Interview Guide)  สําหรับ
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ผูเช่ียวชาญดานระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 10 คน ในการพิจารณาตัวแปรที่สอดคลอง

และเหมาะสมกับบริบทของปจจัยเชิงกลยุทธขององคกร 

3) แบบสังเกต (Observation Guide) เปนแบบสังเกตพฤติกรรมการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการ

บริหารจัดการการศึกษาที่เกี่ยวเน่ืองกับปจจัยเชิงกลยุทธสําหรับองคกรที่สงผลตอความสําเร็จในการนํามาใชใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจัยครั้งน้ีมีกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรทางการศึกษาที่เปนผูใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหาร

จัดการการศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสรางลิงคบนระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือขอความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาง ๆ โดยไดรับขอมูลทั้งหมด จํานวน 485 ชุด คิดเปน

รอยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด โดยเก็บขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2564  

4. การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลการวิจัย ผูวิจัยไดนําขอมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปวิเคราะหดังน้ี

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Stepwise ซึ่งไดกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติในการ

วิเคราะหที่ระดับ .05 เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงกลยุทธองคกร (ตัวแปรอิสระ) ไดแก นโยบายของ

องคกร การสนับสนุนจากผูบริหาร ประสบการณการใชงานระบบ การฝกอบรมการใชระบบ ความรูดานไอซีที

เพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของผูใช และความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในการ

ติดตอประสานงานกับผูใชกับความสําเร็จของแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา (ตัวแปรตาม) 

ก็คือ การบรรลุวัตถุประสงคและความพึงพอใจของผูใชตอแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยพิจารณาสัมภาษณและสังเกตของกลุมตัวอยางที่ใชงานอยาง

สม่ําเสมอเก่ียวกับประเด็นตาง ๆ ในการใชงานแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในสวนที่

จําเปนสําหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิเคราะหผลสัมภาษณและสรุปในลักษณะเชิงเน้ือหาเชิง

อุปนัย (Content Analysis) โดยนํามาสังเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่สอดคลองกับผลที่ไดจากแบบสอบถาม และ

นําเสนอแนวทางที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบและวิธีการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย 

ผลการวจิัย 

จากการวิจัยสามารถนําเสนอผลการวิจัยที่ระบุถึงปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จ

ของการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยที่

สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยในประเด็นตอไปน้ี 
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1. ปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จของการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย 

1) ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณในมุมมองดานการบรรลุวัตถุประสงคของการใชแพลตฟอรม

ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แสดงดังตารางที่ 1 ตอไปน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณในมุมมองดานการบรรลุวัตถุประสงคของการใชแพลตฟอรมดิจิทัล

เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ปจจัยเชงิกลยทุธ b t Sig. 

1) การสนับสนุนจากผูบริหาร 0.244 3.467 0.002** 

2) ประสบการณและสมรรถนะการใชงานแพลตฟอรมดิจิทัลของ

ผูใช

0.198 3.145 0.001** 

3) ความรูดานระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของผูใช 0.262 4.486 0.001** 

4) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

ในการติดตอประสานงานกับผูใช

0.225 3.309 0.002** 

Note: *Sig. < 0.05  **Sig. < 0.01 

จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรจํานวน 4 ปจจัย ไดแก 1) การสนับสนุนจาก

ผูบริหาร (b=0.244, Sig.<0.002), 2) ประสบการณและสมรรถนะการใชงานแพลตฟอรมดิจิทัลของผูใช 

(b=0.198, Sig.<0.001), 3) ความรูดานระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาของผูใช 

(b=0.262, Sig.<0.001) และ 4) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการในการ

ติดตอประสานงานกับผูใช (b=0.225, Sig.<0.002) มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของการใชแพลตฟอรม

ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถอธิบายความผันแปรของการบรรลุ

วัตถุประสงคของการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศ

ไทยไดรอยละ 52.47 (R2) 

2) ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณในมุมมองดานความพึงพอใจของผูใชตอแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แสดงดังตารางที่ 2 ตอไปน้ี 

ตารางที่ 2 พบวา ปจจัยเชิงกลยุทธองคกรจํานวน 3 ปจจัย ไดแก 1) นโยบายขององคกร 

(b=0.2228, Sig.<0.002), 2) ความรูดานระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของผูใช (b=0.316, 

Sig.<0.001) และ 3) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในการติดตอประสานงาน

กับผูใช (b=0.241, Sig.<0.002) มีผลตอความพึงพอใจของผูใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ และสามารถอธิบายความผันแปรของความพึงพอใจของผูใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยไดรอยละ 48.21 (R2) 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณในมุมมองดานความพึงพอใจตอการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ปจจัยเชงิกลยทุธ b t Sig. 

1) นโยบายขององคกร 0.228 3.201 0.002** 

2) ความรูดานระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของผูใช 0.316 4.539 0.001** 

3) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

ในการติดตอประสานงานกับผูใช

0.241 3.208 0.002** 

Note: *Sig. < 0.05  **Sig. < 0.01 

จากผลการวิเคราะหขอมูลขางตนและจากผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในเชิงคุณภาพสามารถสรุปได

วา ปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรที่มีผลตอความสําเร็จของการนําแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมาใช

งานเพ่ือการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยในภาพรวมมีทั้งสิ้น 5 ปจจัย 

ไดแก 1) นโยบายขององคกร 2) การสนับสนุนจากผูบริหาร 3) ประสบการณและสมรรถนะการใชงาน

แพลตฟอรมดิจิทัลของผู ใช  4) ความรูดานระบบไอซีที เ พ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของผู ใช  และ 

5) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในการติดตอประสานงานกับผูใช โดยมี

รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละประเด็นดังน้ี

(1) นโยบายขององคกร (Organization Policy) นโยบายขององคกรหรือสถาบันการศึกษายอมมี

ผลตอความสําเร็จของแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Phakamach 

(2010), Butner (2019) และจากงานวิจัยของ Wachirawongpaisarn & Phakamach (2021) ที่กลาววา 

การเตรียมงานเพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาระบบไอซีทีขององคกรประสบความสําเร็จประกอบดวยการ

เตรียมการดานตาง ๆ ไดแก (1) บุคลากร (Man) คือ การเตรียมบุคลากรใหพรอมเปนสิ่งสําคัญในการที่จะสราง

และพัฒนาตลอดจนการใชงานระบบไอซีที (2) งบประมาณ (Budget) คือ เตรียมการกําหนดวงเงินและวาง

แนวทางในการจัดหางบที่จะนํามาพัฒนาระบบไอซีทีใหเพียงพอกับแผนที่วางไว ตลอดจนการจัดทํา

งบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบในอนาคต และ (3) การวางแผน (Planning) คือ ผูบริหารตองจัดทํา

แผนการจัดสรางหรือพัฒนาระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งควรมีการจัดต้ังคณะทํางานดานระบบไอซีที

เปนการเฉพาะที่ประกอบดวยผูบริหาร ผูใช นักวิเคราะหและออกแบบ และผูเช่ียวชาญภายนอกมาปฏิบัติงาน

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ Sousa & Rocha (2018) และ 

Wachirawongpaisarn & Phakamach (2021) ที่พบวานโยบายองคกรมี อิทธิพลตอความสําเร็จของ
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ระบบงานไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลทางการศึกษา เน่ืองจากนโยบายถือเปนขอกําหนดและระเบียบ

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งองคกรตองกําหนดยุทธศาสตรหรือกลยุทธดานระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล

อยางชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรทราบถึงทิศทางที่ถูกตองในการดําเนินงานและพรอมปฏิบัติใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางเครือขายทางการศึกษาใหกวางไกลและเขาถึงชุมชนหรือทองถิ่น ดังน้ัน

นโยบายองคกรรวมถึงโครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาดานตาง ๆ ถือ

เปนปจจัยหลักที่จะชวยใหระบบรวมทั้งการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการประสบความสําเร็จทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว  

(2) การสนับสนุนจากผูบริหาร (Management Support) การสนับสนุนจากผูบริหารมีผลตอ

ความสําเร็จของแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sridharan et al. 

(2018) และแนวคิดของ Litmos (2020) ที่พบวาการสนับสนุนจากผูบริหารสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบไอซีทีในองคกร ดังน้ันการพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลจะตองไดรับการสนับสนุนจาก

ผูบริหารสถาบันเปนอยางดีก็จะทําใหผูใชและผูมีสวนเก่ียวของมีความมั่นใจและต้ังใจในการพัฒนาระบบงาน

น้ัน ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนหนวยงานที่ใหบริการทางการศึกษากับประชาชน

จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงดานตาง ๆ เชน งบประมาณ โครงสรางพ้ืนฐาน (ICT 

Infrastructure) รวมถึงการสงบุคลากรเขาฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสมตามความจําเปน เพ่ือใหการ

บริการทางการศึกษาเปนไปดวยความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ผูบริหาร

ควรมีการวางแผนเชิงกลยุทธองคกรเพ่ือประกอบการใชงานแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการยุคใหม

โดยคํานึงถึง (1) การวางแนวธุรกิจ (Business Alignment) หมายถึง การลงทุนในระบบไอซีทีดวยวิสัยทัศน

ทางธุรกิจและเปาหมายกลยุทธทางธุรกิจขององคกร (2) ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive 

Advantage) หมายถึง การแสวงหาประโยชนทางไอซีทีเพ่ือสรางระบบไอซีทีธุรกิจนวัตกรรมและกลยุทธ

สําหรับความไดเปรียบในการแขงขัน (3) การจัดการทรัพยากร (Resource Management) หมายถึง การ

พัฒนาแผนงานสําหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรระบบไอซีทีขององคกร และ 

(4) สถาปตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) หมายถึง การพัฒนานโยบายเทคโนโลยีและ

ออกแบบสถาปตยกรรมระบบไอซีทีสําหรับองคกร

(3) ประสบการณและสมรรถนะการใชงานแพลตฟอรมดิจิทัลของผูใช (User Adoption and

Competence of Digital Platforms Utilization) ประสบการณและสมรรถนะการใชงานแพลตฟอรม

ของผูใชมีผลตอความสําเร็จของแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sousa 

& Rocha (2018) และ Wachirawongpaisarn & Phakamach (2021) ที่พบวาประสบการณและสมรรถนะ

การใชงานแพลตฟอรมของผูใชสงผลตอความสําเร็จในการใชงานระบบไอซีทีในองคกร ซึ่งกลุมตัวอยางที่เปน

บุคลากรสวนใหญมีความคุนเคยกับการใชงานระบบมาเปนระยะเวลามากกวา 3 ป ดังน้ันหากไดรับการ

สนับสนุนจากผูบริหารเพ่ิมเติมในดานการฝกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม การฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะและ
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ประสบการณอยางตอเน่ือง รวมถึงสงเสริมการมีสวนรวม (User Involvement) อยางเปนระบบ จะชวยให

การใชงานแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นดวยเชนกัน 

(4) ความรูดานระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของผูใช (User ICT System for

Digital Platforms Development Knowledge) ความรูดานระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล

เพ่ือการบริหารจัดการของผูใชมีผลตอความสําเร็จของแพลตฟอรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sousa & 

Rocha (2018) และ Wachirawongpaisarn & Phakamach (2021) รวมถึงคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญที่พบวา

ความรูดานแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการของผูใชสงผลตอความสําเร็จในการใชงานระบบน้ัน 

เน่ืองจากแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลเปนระบบที่ใชงานงายและ

ไมยุงยากตอบุคลากรมากนัก อีกทั้งผูปฏิบัติตางก็มีทักษะในการใชงานมาเปนอยางดี ทําใหสามารถเรียนรูและ

เขาใจไดไมยากนัก รวมถึงในแตละหนวยงานหรือคณะตางก็มีบุคลากรที่มีความชํานาญในแตละระบบซึ่ง

สามารถใหความชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกเพ่ือนรวมงานได ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ 

การใหความรูในเรื่องวงจรการพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการจะชวยให

บุคลากรทุกคนใชระบบที่ออกแบบมาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยได 

(5) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการติดตอประสานงานกับผูใช 

(Coordinating Skill of Digital Education Platforms Development Team) ความสามารถของทีม

พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในการติดตอประสานงานกับผูใชมีผลตอความสําเร็จของการใชงาน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sousa & Martins (2017) และคําแนะนําของผูเช่ียวชาญดานระบบไอซีทีและ

นวัตกรรมทางการศึกษาที่ระบุวา ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในการติดตอ

ประสานงานกับผูใชสงผลตอความสําเร็จในการใชงานระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลในองคกร ทั้งน้ี

เน่ืองจากรูปแบบการติดตอประสานงานถือเปนปจจัยเชิงบวกที่ทําใหการทํางานขององคกรมีความราบรื่นและ

รวดเร็ว ดังน้ันทีมพัฒนาระบบถือเปนกลไกสําคัญในการอํานวยความสะดวกและการแกปญหาตาง ๆ ใน

ระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการประสานงานตองคํานึงถึงเสมอวา “ระบบเปนของผูใช” การติดตอ

ประสานงานที่ดีและความเต็มใจในการใหบริการนอกจากจะสรางความเจริญใหกับองคกรแลวยังจะชวยสราง

วัฒนธรรมขององคกรเชิงดิจิทัลที่ดีอีกดวย 

2. แนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย 

ผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและสังเกตพบวา แนวทางที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบและวิธีการใช

แพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีประเด็นสําคัญตอไปน้ี 

1) ขอควรพิจารณาในการนําระบบไอซีทีมาใชเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ

ประกอบดวย 
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(1) ความต่ืนตัว (Awareness) หมายถึง การสรางความต่ืนตัวใหแกผูใชโดยไมเฉพาะการใชความรู

ความเขาใจในการรูไอซีที (ICT Literacy) เทาน้ัน แตตองสรางความตระหนักถึงความสามารถในการใช การ

ปองกันสิ่งที่ไมเหมาะสม และการรูจักกลั่นกรองขาวสารขอมูล 

(2) ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความสามารถในการใชไอซีทีใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย

สามารถที่จะเรียนรูเทคโนโลยีไดอยางตอเน่ืองและรูจักนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด 

(3) การจัดหา (Availability) หมายถึง การจัดหาไอซีทีใหแกผูใชไดอยางทั่วถึงเพ่ือเปดโอกาสใหทุก

คนมีโอกาสใชไอซีทีอยางเทาเทียมกันดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยและเปดโอกาสใหมีการเลือกใชระบบตาง ๆ ที่

เกี่ยวของตามความตองการไดอยางอิสระภายใตกติกาสากล 

2) การออกแบบระบบฐานขอมูลสมัยใหมสําหรับแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมาตรฐาน

ควรมีหลักการที่สําคัญดังน้ี (1) การออกแบบใหครอบคลุมกับความตองการของผูใช (2) การออกแบบใหตรง

ตามโครงสรางที่กําหนดหรือสอดคลองกับขอมูลในระบบที่ตองการนําไปใชงาน (3) การออกแบบใหสามารถเขา

สูระบบใหงายที่สุดหรือลดเวลาในการเขาสูระบบ (Reduce Access Time) และสามารถเขาถึงไดพรอมกัน 

(Concurrency Access) โดยไมมีปญหา (4) การออกแบบใหขอมูลในระบบมีความสัมพันธกันมากที่สุด และ 

(5) การออกแบบใหระบบมีเสถียรภาพและปลอดภัยมากที่สุด

3) วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบไอซีทีสําหรับแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม

ในการบริหารจัดการจะมีขั้นตอนที่สําคัญ 7 ระยะ ดังน้ี ระยะที่ 1 การศึกษาความเปนไปได (Feasibility 

Study) ระยะที่ 2 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) ระยะที่ 3 การออกแบบระบบ (System Design) 

ระยะที่ 4 การเขียนโปรแกรม (Programming) ระยะที่ 5 การทดสอบระบบ (System Testing) ระยะที่ 6 

การปรับ ใช ระบบ (System Implementation) และ ระยะที่  7  การ บํารุ ง รั กษาระบบ (System 

Maintenance) 

4) การวางแผนและพัฒนาระบบงานแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย ไดแก (1) การมีสวน

รวมของผูใช (2) การออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา (3) การสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งแบบออฟไลน

และออนไลน (4) การตรวจสอบมาตรฐาน (5) ผลกระทบของการใชอุปกรณที่มีตอสุขภาพของผูใช 

(6) กระบวนการแกปญหาของผูใช (7) ความปลอดภัยของการใชระบบ และ (8) การปฏิบัติตามกฎหมาย

ทางดานระบบไอซีที

5) วิธีการใชและการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาใน

แงมุมตาง ๆ จะมีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบดังน้ี 

(1) ความนาเช่ือถือของระบบ (System Reliability) คือ ความสามารถของระบบที่จะใหผลลัพธที่

แนนอนและรวดเร็วตามที่คาดไว 
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(2) ความพรอมของระบบ (System Availability) คือ ระบบที่มีความพรอมในการทํางานอยู

ตลอดเวลาและใชงานไดอยางปกติ 

(3) ความปลอดภัยของระบบ (System Security) คือ ระบบควรมีการตรวจสอบผูใชงานซึ่งจะตอง

เปนผูที่มีสิทธ์ิในการใชงานระบบเทาน้ัน 

(4) การจัดการขอผิดพลาดของระบบ (System Fault Management) คือ กระบวนการปองกัน

ขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการสํารองขอมูลและการกูระบบที่ลม (Disaster Recovery) 

นอกจากน้ี ผลการยืนยันจากผูเช่ียวชาญในประเด็นที่กลาวมาทั้งหมดสามารถสรุปในภาพรวมไดวา 

ปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จของการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย โดยมีประเด็นเชิงกลยุทธที่เก่ียวของ ไดแก การกําหนด

นโยบาย การจัดโครงสรางพ้ืนฐาน การสนับสนุนของผูบริหาร การพัฒนาแพลตฟอรมที่ตรงตามความตองการ

ของผูใช และการมีทีมงานพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปนตน 

สรุปและอภปิรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จของการใช

แพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย และเพ่ือนําเสนอ

แนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

1. สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวา ปจจัยเชิงกลยุทธขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จของการ

ใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยในภาพรวมมีทั้งสิ้น 

5 ปจจัย ไดแก 1) นโยบายขององคกร 2) การสนับสนุนจากผูบริหาร 3) ประสบการณและสมรรถนะการใช

งานแพลตฟอรมของผูใช 4) ความรูดานระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการของ

ผูใช และ 5) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการในการติดตอประสานงานกับ

ผูใช เปนตน 

สวนแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยประกอบดวย  

1) ขอควรพิจารณาในการนําระบบไอซีทีมาใชเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ

ประกอบดวย (1) ความต่ืนตัว (2) ความสามารถ และ (3) การจัดหา 

2) การออกแบบระบบฐานขอมูลสมัยใหมสําหรับแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมาตรฐาน

ควรมีหลักการที่สําคัญดังน้ี (1) การออกแบบใหครอบคลุมกับความตองการของผูใช (2) การออกแบบใหตรง

ตามโครงสรางที่กําหนดหรือสอดคลองกับขอมูลในระบบที่ตองการนําไปใชงาน (3) การออกแบบใหสามารถเขา
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สูระบบใหงายที่สุดหรือลดเวลาในการเขาสูระบบและสามารถเขาถึงไดพรอมกันโดยไมมีปญหา (4) การ

ออกแบบใหขอมูลในระบบมีความสัมพันธกันมากที่สุด และ (5) การออกแบบใหระบบมีเสถียรภาพและ

ปลอดภัยมากที่สุด 

3) วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบไอซีทีสําหรับแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม

ในการบริหารจัดการจะมีขั้นตอนที่สําคัญ 7 ระยะ ดังน้ี ระยะที่ 1 การศึกษาความเปนไปได ระยะที่ 2 การ

วิเคราะหระบบ ระยะที่ 3 การออกแบบระบบ ระยะที่ 4 การเขียนโปรแกรม ระยะที่ 5 การทดสอบระบบ 

ระยะที่ 6 การปรับใชระบบ และ ระยะที่ 7 การบํารุงรักษาระบบ  

4) การวางแผนและพัฒนาระบบงานแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย ไดแก (1) การมีสวน

รวมของผูใช (2) การออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา (3) การสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งแบบออฟไลน

และออนไลน (4) การตรวจสอบมาตรฐาน (5) ผลกระทบของการใชอุปกรณที่มีตอสุขภาพของผูใช 

(6) กระบวนการแกปญหาของผูใช (7) ความปลอดภัยของการใชระบบ และ (8) การปฏิบัติตามกฎหมาย

ทางดานระบบไอซีที

5) วิธีการใชและการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาใน

แงมุมตาง ๆ จะมีประเด็นที่นาสนใจเก่ียวกับคุณลักษณะของระบบดังน้ี (1) ความนาเช่ือถือของระบบ 

(2) ความพรอมของระบบ (3) ความปลอดภัยของระบบ และ (4) การจัดการขอผิดพลาดของระบบ

2. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยครั้งน้ีมีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายเพ่ือใหเห็นประเด็นการวิจัยที่สอดคลอง

กับผลงานวิจัยในอดีตและผลงานวิชาการที่ผานมาไดดังน้ี โดยภาพรวมแลวคุณลักษณะการนําแพลตฟอรม

ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการมาใชเพ่ือการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศ

ไทยใหมีประสิทธิภาพสามารถจําแนกในมิติที่สําคัญดังน้ี 

1) การลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสทางการศึกษาทําใหเกิดความเทาเทียมกันทางสังคม ผูเรียน

สามารถเขาถึงแหลงความรูผานเครือขายระบบไอซีทีเพ่ือการศึกษาไดอยางไมมีขีดจํากัดแมวาจะอยูในที่ชนบท

หางไกล (Nosalska et al., 2019; Wachirawongpaisarn & Phakamach, 2021) 

2) การใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา น่ันคือ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

ระบบการจัดการเรียนรู (Learning Management System : LMS) และแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหาร

จัดการจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงขอมูลตาง ๆ นอกเหนือจากการบรรยายในช้ันเรียน รวมถึงการใชสื่อ

และแพลตฟอร ม ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อก า รบ ริห า รจั ดก า รที่ มี คุณภาพจะช ว ย ให ผู เ รี ย นมี คุณภาพ ดีขึ้ น 

(Wachirawongpaisarn & Phakamach, 2021) 

3) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูทางดานไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล การสราง

ผูมีความรูความชํานาญเฉพาะศาสตรทางคอมพิวเตอรเพ่ือจะนําไปสูการคิดคนและสรางสรรคระบบไอซีทีเพ่ือ

381



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และควรมีการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือการพัฒนาทักษะอยางตอเน่ือง 

(Butner, 2019; Phakamach et al., 2021) 

4) บทบาทของอินเทอรเน็ตกับการศึกษาจะเปนการเช่ือมโยงเครือขายไอซีทีเพ่ือการเผยแพรและ

สืบคนขอมูลผานระบบเวิลดไวดเว็บ ระบบการเรียนการสอนออนไลน และแอปพลิเคชันตาง ๆ ทําใหเกิดการ

ติดตอสื่อสารแบบไรพรมแดนโดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับอุดมศึกษา โดยมีประเด็นสําคัญ ไดแก การเปดโอกาส

ใหผูสอนและผูเรียนไดเขาถึงแหลงขอมูลทางการศึกษา การเปลี่ยนบทบาทของผูสอนและผูเรียน พัฒนาการ

สื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูสอนกับผูสอน และผูเรียนดวยกันเอง โดยใหผูเรียนเรียนตามความสามารถ

และความตองการ (Kraus et al., 2019; Phakamach et al., 2021) 

5) จุดมุงหมายของการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับผูเรียนตองการใหผูเรียนสามารถใช

แพลตฟอรมเปนเครื่องมือการเรียนตลอดชีวิต ผูสอนควรมีความรูและทักษะระดับสูง รวมถึงความเขาใจใน

พัฒนาการของการใชแพลตฟอรมดิจิทัลในการศึกษา สวนสถาบันการศึกษาที่ใชเครือขายโทรคมนาคมจะ

เปลี่ยนรูปแบบเปนสถาบันการศึกษาอิเล็กทรอนิกสดวยการใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ

การศึกษาในลักษณะตาง ๆ เชน การบริหารจัดการขอมูลของผูเรียนและผูสอน การจัดทํางบประมาณ การ

บริการวิชาการ การจัดกิจกรรมแบบออนไลน การสืบคนขอมูลการวิจัย และการเช่ือมโยงแหลงขอมูลเพ่ือการ

ศึกษาวิจัย เปนตน (Wachirawongpaisarn & Phakamach, 2021) 

6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผลสูงยอมตองใช

เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรูตาง ๆ ประกอบกันอาทิ Cloud Computing, Smart Classroom, TV Digital 

Platforms, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Augmented Reality (AR) และ Virtual 

Reality (VR) เปนตน ดังน้ันการใชสื่อเพ่ือบูรณาการวิธีการสอนนับเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงเพราะผูสอนตองรูจัก

ประเภทของสื่อ วิธีการใชสื่อและกิจกรรมตาง ๆ ในแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาอยางถองแทกอนที่จะ

นํามาใชประโยชนในการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม โดยสื่อที่ใชอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ไดแก 

ซอฟตแวรโปรแกรม กิจกรรมบนอินเทอรเน็ต และแอพปลิเคชันออนไลนบนสมารทโฟน เปนตน โดย

สื่อการศึกษาทุกประเภทตองมีการวิจัยและพัฒนามากอนเปนอยางดีจึงจะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนทั้ง

ในเชิงบริหารและวิชาการ (Singh et al., 2021; Phakamach et al., 2021) 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบงานไอซีทีใด ๆ ใหประสบผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจาก

ฝายบริหารอยางเปนดานหลัก โดยเฉพาะอยางย่ิงแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการสําหรับ

สถาบันการศึกษา เริ่มต้ังแตการกําหนดโครงสรางองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคที่

ชัดเจน ทีมพัฒนาควรมีความรูและประสบการณในการพัฒนาระบบ มีความสามารถในการรวบรวมปญหา 

ความตองการ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การวิเคราะหแนวโนมของทรัพยากรระบบไอซีทีอยาง

ถูกตอง และการรูจักเลือกใชวิธีการพัฒนาระบบเพ่ือชวยใหสามารถพัฒนาระบบงานไดบรรลุวัตถุประสงค
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ภายใตกรอบของเวลาและงบประมาณ และมีการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบงานอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ือกอใหเกิดความสําเร็จของการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน 

จากผลการวิจัยสามารถนําไปใชกําหนดเปนกลยุทธในการบริหารจัดการระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนา

แพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการในองคกรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและ

สามารถนําความสําเร็จมาสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรมทางการศึกษาได ดังน้ันผูบริหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลยุคดิจิทัลสามารถใชปจจัยดังกลาวเปนเครื่องมือ/แผนงาน/โครงการในการบริหารและ

พัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการใหสามารถตอบสนองตอการจัด

การศึกษาทุกระดับในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป รวมถึงการนําไปประยุกตใช

สําหรับการกําหนดกลไกและแนวทางการปฏิบัติสําหรับการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของชาติตอไป 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 จากผลจากการวิจัยสามารถนําปจจัยดังกลาวไปใชในการวางแผนกลยุทธการพัฒนาระบบ

ไอซีทีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในองคกรทาง

การศึกษาตามความตองการของผูใช รวมถึงขยายผลไปสูการพัฒนาหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ 

1.2 จากผลจากการวิจัยสามารถนําองคความรูน้ีไปขยายผลเพ่ือนําไปประยุกตใชกับการพัฒนา

ระบบงานไอซีทีเพ่ือการศึกษาในระดับการศึกษาตาง ๆ หรือการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (Educational 

Innovation) ที่ประกอบดวยการจัดการหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล 

และการบริหารจัดการ เปนตน โดยการกําหนดประเด็นที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาน้ัน ๆ  

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรศึกษาวิจัยผลกระทบตอการนําแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาไปใช

งานในองคกรทางการศึกษาในระยะยาว จะทําใหไดขอมูลเชิงลึกเพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบของระบบไอซีทีเพ่ือ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

2.2 ควรศึกษาคนควาและพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมทรัพยากรและสมรรถนะของระบบไอซีทีสําหรับการจัด

การศึกษายุคดิจิทัลใหหลากหลายตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยและตีพิมพเผยแพรจากวิทยาลัยผูประกอบการสรางสรรค

นานาชาติรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา 

สมาคมสงเสริมการศึกษาทางเลือก คณะผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี  
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Abstract 
Specifications (specs) Grading is a grading system in which the mastery of specific 

educational outcomes is the basis for the final grade that a student earns in the course. 
Specifications grading can be used in the grading of some assignments or activities, or for the 
whole course. The objectives of this research were 1) to assess the perception of students, 
and 2) to study learning achievement of students who took an undergraduate “Experimental 
Design for Food Technology” course through learning by doing method, and with specifications 
grading of assignments. Faculty designed the specifications grading strategy for this 
undergraduate “Experimental Design for Food Technology” course specifically in the last 2 
topics; proposal writing and research article presentation. Three course learning outcomes 
(CLOs) were evaluated in the activities which were explained clearly to the students at the 
beginning. Formative assessment was used to help students master their works. The 
participants were 16 third year students of Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, 
registered for “Experimental Design for Food Technology” course in the second semester of 
academic year 2 0 21.  The research instruments included 1) learning outcomes and 
specifications grading of assignments 2) Textbook of “Experimental Design for Food 
Technology” course (in Google classroom platform) 3) eleven achievement tests and 
perception questionnaire. The data were collected and reported. The results showed that: 
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1. All students had a positive perception and attitude towards learning the proposal
writing and research article presentation methods by “learning by doing” and specifications 
grading of assignments.  

2. All students who learned proposal writing and research article presentation methods
by learning by doing and specifications grading of assignments passed CLOs of the course 
evaluated in the assignments. 

Specifications grading proved to be useful in the grading of assignments. The results 
from this study suggest that specifications grading is a grading system that is potentially useful 
in other Food Technology or Science courses. 
Keywords: Specifications Grading; Learning Outcomes; Proposal Writing; Research Article 
Presentation; Perception 

Introduction 
Specifications (specs) grading, a novel grading approach published by Nilson (2015), is 

a grading system designed to help motivate the students to focus on learning rather than on 
feeling the need to obsessively count points. She describes a method that merges three areas 
of assessment that have never been combined: mastery learning, repeated attempts, and 
student control of grades. In the specifications grading approach, the instructor provides clear 
specifications of what is required to earn a given grade on an assignment or for the whole 
course. Students are given the option to complete specific assignments or bundles of 
assignments that link to a specified grade. Each specification has to be clearly linked to the 
course learning outcomes, and students have the chance to submit at least a certain number 
of revisions to assignments that did not meet the specification on the first submission. 

Since the introduction of specifications grading, it has been implemented in various 
fields, including counseling (Bonner, 2016), communication (Elkins, 2016), political science 
(Blackstone & Oldmixon, 2019) and various STEM courses on Mathematics, Physics, Anatomy 
and Physiology, Chemistry, and Nutrition (Boesdorfer, Baldwin, & Lieberum, 2018; McKnelly, 
Morris, & Mang, 2021; Ring, 2017; Toledo & Dubas, 2017; Tsoi et al., 2019; Pope, Parker, & Ultsh, 
2020). In these publications, it is stated that well-developed assignments helped save time in 
the grading of assignments. Grading became simpler for the instructors and the students could 
more easily identify areas needing improvement.  
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“Experimental Design for Food Technology” is a compulsory course in the Food 
Technology Program of the Faculty of Innovative Agriculture and Fishery Establishment Project, 
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus. Learning outcomes of the course are mainly 
requiring that the students learn course content about experimental design, data analysis, 
statistical programs for data analysis, proposal writing, interpretation, and results reporting. 
Moreover, the students are expected to gain proposal writing skills and academic presentation 
skills.  

Developing a concrete grading scheme that is both effective and efficient has long 
been a difficult task. In the previous years, traditional grading was used in the classes. In a 
recent study, faculty intended to implement specifications grading in the first attempt for 
grading of assignments. Faculty evaluated the course content, types of detailed feedback, and 
assessment techniques, before implementing specifications grading. The “Experimental Design 
for Food Technology” course was chosen because it is a compulsory course in the curriculum. 
Only some topics and some activities in the course were implemented with specifications 
grading. Faculty reviewed the course content and developed learning outcomes (LOs). In 
addition, formative assessments were used to help students improve their master of skills. 
This study aimed to implement specifications grading in an undergraduate “Experimental 
Design for Food Technology” course to improve the students’ learning and their perceptions 
of required learning outcomes. It was hypothesized that students would successfully 
complete the assignments and meet the learning outcomes of the activities. Finally, once 
students understood how specifications grading worked, it was expected that they would have 
a more positive perception and attitudes toward both how their grades were determined and 
of their level of understanding of the material presented in the course. 

Objectives 
1) to assess the perceptions of students who took undergraduate “Experimental Design

for Food Technology” course through learning by doing method with specifications grading of 
assignments 

2) to study learning achievements of students who took undergraduate “Experimental
Design for Food Technology” course through learning by doing method with specifications 
grading of assignments 
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Conceptual Framework 
Conceptual framework of the study is shown in Figure 1. 

Independent variable 

Learning by doing method and 
specifications grading for assignments 

Dependent variable 

1. Students’ perception
2. Students’ Learning achievement

Figure 1 Conceptual framework of the study 

Research Methodology 

Participants 
The participants of the study consisted of 16 third year students of Prince of Songkla 

University Surat Thani Campus, registered for the course 933-304 “Experimental Design for 
Food Technology” in the second semester of academic year 2021. 

Research Design 
The design of the study is one shot case study. Data were collected after using learning 

by doing method and specifications grading of assignments. 

Research Instrument 
The instruments used in the study were: 
1) Learning outcomes of “Experimental Design for Food Technology” course and

specifications grading of assignments, as shown in Table 1. 
2) Textbook of “Experimental Design for Food Technology” course (in Google

classroom platform), a reference book for the students expected to read all of the contents 
before working on the class assignments 

3) Online achievement test and perception questionnaire with 11 questions (Google
Forms) about method of learning by doing and specifications grading of assignments, as shown 
in Figure 2. 
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Data collection and data analysis 
Researchers carried out data collection online (Google Forms) from achievement test 

and perception questionnaire. The data were analyzed using frequencies. 

Details of implementation of specifications grading in two assignments of the 
Experimental Design course 

The experimental design course is compulsory in the Food Technology curriculum, at 
Faculty of Innovative Agriculture and Fishery Establishment Project, Prince of Songkla 
University, Surat Thani Campus. The course description states “Definition of experimental 
design; importance of experimental design and data analysis for food technology; technical 
terms of experimental design and data analysis; experimental design and data analysis; 
statistical programs for data analysis; proposal writing; interpretation and results reporting”. 

The content, for which the main researcher was responsible, included as the last 2 
topics of the course proposal writing and results reporting. The class consisted of 3-hour and 
1-hour lectures for 3 weeks (because of the Covid-19 pandemic). To design and implement
specifications grading in two assignments in the “Experimental Design for Food Technology”
course, faculty clearly identified 3 specific learning outcomes (LOs) of the course related to
the assignments as shown in Table 1. The assignments were mapped onto the LOs, so it would
be clear if a student completed a certain assignment whether he or she had also achieved
the corresponding learning outcome. The participants consisted of 16 third year students of
the Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, registered for the “Experimental Design
for Food Technology” course in the second semester of academic year 2021. Faculty
explained LOs evaluated in the activities clearly to the students at the beginning of the class,
personally, and also assigned the textbook reading in Google classroom platform. In the first
week, the students were assigned reading related to the topics, while learning by doing and
specifications grading were used in two assignments as follows.

1. Proposal writing: Students were asked to work in groups of 5-6 students. Each group
had responsibility to write a research proposal on a specific research topic. Proposal form and 
reference format guideline were provided.  

390



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

2. Research article presentation: Students were also asked to work in groups of students.
Each group had to present a research article either in the form of a poster presentation or an 
oral presentation. Guidelines for presentation were provided. 

In the second week, the students submit the first draft of their proposal and slides or 
poster for their presentation to the class. If the students did not meet all specifications for an 
assignment, the assignment was graded as “fail”. However, formative assessment was used to 
help students improve and master the assignments. Students were given an opportunity to 
revise work that was unsatisfactory, and had to turn in revisions within 1 week of receiving 
feedback. In the last week, students were asked to submit the final versions of proposals and 
to present research articles. 

Table 1 Learning outcomes of Experimental Design for Food Technology course and 

specifications grading of assignments 

Learning Outcomes Specifications Grading for Assignment 
Fail Pass High pass 

1. Realizes the importance
of morality rules and
ethics, is honest, has good
attitude, responds to role
and duty, respects the
others

Assignment I&II: Proposal writing and research article presentation 
- absent from all
classes or absent for
more than 2 classes

- attend 4 classes or
absent not more than
2 classes
(notify the reason)

- attend 4 classes or
absent not more
than 1 class
(notify the reason)

- not responsible for
assignment/ not
helping with group
work/ absent  more
than 2 times

- responsible for
assignment/ helping
with group work/
absent not more than
1 time

- responsible for
assignment/ helping
with group work
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Learning Outcomes Specifications Grading for Assignment 
Fail Pass High pass 

2. Systematically process
ideas and apply all
knowledge of
experimental design
course (experimental
design, proposal writing,
statistical analysis, data
analysis, data
interpretation and data
reporting) to make a plan
or solve a problem in
food technology discipline

Assignment I: Proposal writing 
- not submit
work/submitted work
has incomplete
components/2 or more
components are
missing
- lack of academic
qualities
- many typographic
errors

- submitted work has
incomplete
components/1
components is missing
- adequate academic
qualities/some
improvement is
needed
- some typographic
errors

- submitted work
has incomplete
components
- excellent
academic qualities
- no typographic
errors/very little
typographic errors

3. Analyze, interpret and
present content of the
experimental design
course (experimental
design, proposal writing,
statistical analysis, data
analysis, data
interpretation and data
reporting)

Assignment II: Research article presentation 
- not submit
work/submitted work
has incomplete
components/2 or more
components are
missing
- lack of academic
qualities
- poor slide
qualities/many
typographic errors
- present nervously,
stutter, too much or
too less presentation
time, cannot answer
question about the
present topic

- submitted work has
incomplete
components/1
components is missing
- adequate academic
qualities/some
improvement is
needed
- adequate slide
qualities/some
typographic errors
- present with
confidence, keep
time, can answer
question about the
present topic

- submitted work
has incomplete
components
- excellent
academic qualities
- excellent slide
qualities/ no
typographic
errors/very little
typographic errors -
present with
confidence, keep
time, can answer
question about the
present topic
perfectly
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Students’ learning and perception of specifications grading in Experimental Design for 
Food Technology course 

After proposal submission and research article presentation were accomplished, during 
the final week of the course, all students were asked to complete a short online achievement 
test and perception questionnaire (which were anonymous) asking 11 questions. First 6 
questions were about the student’s perceptions and attitudes towards “learning by doing” 
and “specifications grading” of the assignments as follows. 

1. Learning outcomes of the course evaluated in these activities were informed clearly
by the faculty or in course specification. (Yes/No) 

2. Students feel confident and know that learning outcomes of the course evaluated
in these activities can be achieved at a specific level (fail, pass, high pass). (Yes/No) 

3. Formative assessment increased student’s ability to correct, improve and achieve
learning outcomes. (Yes/No) 

4. Specifications grading for assignments helped student engagement and
responsibility in the class. (Yes/No) 

5. Specifications grading for assignments (Proposal writing) stimulated and facilitated
applying course content in proposal writing. (Yes/No) 

6. Specifications grading for assignments (Academic presentation) stimulated and
facilitated preparing and delivering an academic presentation with confidence. (Yes/No) 

The next 3 questions were to assess student’s expectations on their grading of LOs for 
accomplishing the assignments. The questions were as follows.  

7. From specifications grading for assignment (Student engagement and responsibility),
which grade do you expect for your work? (Failed/Pass/Hi-pass) 

8. From specifications grading for assignment (Proposal writing), which grade do you
expect for your work? (Failed/Pass/Hi-pass) 

9. From specifications grading for assignment (Academic presentation) which grade do
you expect for your work? (Failed/Pass/Hi-pass) 

And the last 2 questions were aimed reveal the student’s opinion about strengths and 
weaknesses of “learning by doing” and “specifications grading” of assignments, as follows. 

10. What  are advantages or  strengths of  specifications  grading  of   assignments?
11. What are disadvantages or weaknesses of  specifications  grading   of    assignments?
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The data were collected and reported for frequencies (questions 1-9) and for detailed 
opinions (questions 10-11). 

Figure 2 Excerpt from online (Google Forms) achievement test and perception questionnaire 

Results and Discussion 

To implement specifications grading in two assignments of “Experimental Design for 
Food Science”, faculty determined 3 specific learning outcomes (LOs) of the course related 
to the assignments, informed and assigned the assignments to the students, formatively 
assessed for improving the quality of the work, and finally specification graded after submission 
of proposal and presentation of research article. 

Online achievement test and perception questionnaire administered in the final week 
of the course included questions addressing learning outcomes and student attitudes towards 
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learning by doing for proposal writing and research article presentation and towards 
specifications grading of assignments. It was hypothesized that students would successfully 
complete the assignments and learning outcomes, and it was expected that they would have 
a more positive perception and attitudes toward both how their grades were determined and 
the level of understanding gained of the material presented in the course.  

Student’s perceptions and attitudes about “learning by doing” and “specifications 
grading” of assignments 

All sixteen students responded to the online questionnaire. The results from the first 
6 questions about student’s perceptions and attitudes on “learning by doing” and 
“specifications grading” of assignments are shown in Figure 3. The questions included those 
addressing whether the methods of learning and grading helped the students in various points. 
One hundred percent of the students answered “Yes” to all the questions. The responses 
were overwhelmingly positive toward method of learning and grading of the assignments.  

Student’s expectations on specifications grading of assignments 
The results from the next 3 questions probed student’s expectations on grading of 

LOs in the assignments. Comparison of student’s expectations and their real grading is shown 
in Figure 4. For student engagement and responsibility (Figure 4A), 5 students expected “Pass” 
and 11 students expected “Hi-pass”. The reason to expect “Pass” grade was absences from 
the class on some day(s). However, according to specifications grading, if the students notified 
the faculty about the reason for absence, the grade would not suffer. In this class, students 
remarked that they engaged more in the class and with the course materials and group work. 

For proposal writing assignment and research article presentation assignment, 3 
students expected “Pass” and 13 students expected “Hi-pass” and 5 students expected 
“Pass” and 11 students expected “Hi-pass”, respectively (Figure 4B and 4C). The results were 
close to or exactly the same as grading by faculty, indicating effectiveness of the grading 
system. Students knew the specifications grading and could evaluate which grade they would 
achieve from the assignments.  
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     A  B 

     C         D 

     E                                                              F 
Figure 3 Students’ learning and perception of “learning by doing” for proposal writing and 
research article presentation, and on “specifications grading” of assignments 
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A 

B 

C 
Figure 4 Comparison between student’s expectations and faculty grading of proposal writing and 
research article presentation with specifications grading of assignments 
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Advantages or strengths and disadvantages or weaknesses of learning by doing and 
specifications grading of assignments 

In the last 2 questions, students were asked about strengths and weaknesses of the 
method of learning and of grading the assignments. Most evaluation comments were positive 
about “learning by doing” and regarding the “specifications grading” system for assignments, 
as shown in Table 2.  

Table 2 Student’s opinions about strengths and weaknesses of “learning by doing” and 
“specifications grading” of assignments 

Question Feedback 
10. What are advantages or
strengths of learning by doing
and specifications grading of
assignments?

- I knew the specifications and I knew which is my weak point or
mistake from formative assessment. I could improve quality of my
work until it met specifications grading for hi-pass.
- I got feedback from the lecturer of what can be improve. I could
exchange point of view with friends.
- I knew the exact expectations for each assignment and I could
plan and do my work according to specifications. Less stress
learning.
- This method really helped me understanding expected outcomes
and course content. I engaged more in the class.
- I could use specifications grading and skill learned from class to
apply in my other work. I could know what outcome expected from
the class or assignments.
- I could understand research work much more and knew how to
write proposal and how to present efficiently.
- I could learn by myself by listening to lecturer, reading lecture
notes and searching by myself. I had to concentrate and response
to my task.
- I knew that I had to be more careful with quality of the work. I
knew how to prepare myself for the questions and I knew how to
use the course content in my work in the future.
- Team work, divide up the work helped a lot with working
- We needed to find the way to work together with harmonious. It
was similar to real work in life.
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Question Feedback 
- I got various knowledge which I can adapt for using in the future.
- I had chance to express my thoughts and comments.

11. What are disadvantages or
weaknesses of learning by doing
and specifications grading of
assignments?

- Working in team sometimes caused problem if there was someone
who was not willing to help with group work or there were some
disagreement or arguments.
- Grading for assignments was done for groupwork. It should have
individual work too for reliable results.
- I had some stress with the specifications grading because I wanted
to get hi-pass.
- This topic had only 3-week time, I had not enough time to
improve the quality of my work to meet the hi-pass standard.
- Nothing

Student’s feedback from the questionnaire were assessed for advantages or strengths 
and disadvantages or weaknesses of learning by doing and specifications grading for 
assignments. Students who responded to the last 2 questions of the questionnaire felt that 
the strengths of specifications grading approach included: clear LOs and assignment 
expectations, easy work plan, lower stress, getting feedback, quality improvement, mastery of 
work, resubmission, teamwork, similar to a real job. On the other hand, students found that 
disadvantages of this approach were difficulties with team work, wanting more time, wanting 
more individual work, and doubt about reliable results in group work assessment. 

Specifications grading reinforced self-regulation and motivation, 2 key behaviors linked 
to improved student learning (Docan, 2006; Gordon & Fay, 2010). Pope et al. (2020) also stated 
that specifications grading facilitated and helped students to plan how to complete the 
assigned task, it enabled them to assess their progress toward the overall goal. In other words, 
it fostered motivation, albeit extrinsic motivation. Formative assessment and feedback also 
attempt to shift students’ focus to mastery learning. Even if students choose to do less work 
in the assignment for a “Pass”, the work they complete should demonstrate that they have 
mastered learning objectives associated with the assignment. 

Pope et al. (2020) reported that the transparency of specifications grading reduces 
students’ feeling of stress, and this coincided with the present study in which students said 
that specifications and expectations of each assignment were clear and they could plan their 
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own work to meet the requirements. Chance to master quality work also made specifications 
grading a potential method serving student mastery. However, most students thought 
specifications grading gave less stress, and in this study one student said “I had some stress 
with the specifications grading because I wanted to get hi-pass”. This was because of the 
student’s high expectation on the grading. 

Pascal, Vogel, and Wagstrom (2020) stated advantages of specifications grading 
approach as transparency and allowing the students to have more ownership of their learning. 
Moreover, more student’s choices, students can learn time management, faculty can save 
time in grading, and a better representation of real world are among the advantages of 
specifications grading. However, there can potentially be a lack of buy-in from students and 
more work for the faculty up front. These were reported as disadvantages of specifications 
grading (Pascal et al., 2020).  

Conclusion and Implications for Research and Practice 
Learning by doing and specifications grading of assignments were first implemented in 

proposal writing and research article presentation of the “Experimental Design for Food 
Technology” course. Successful implementation of specifications grading requires clear 
communication of assignment expectations and opportunity for revision. The grading system 
allowed students to improve and master their proposal writing and research article 
presentation with several rounds of faculty feedback and assignment resubmission. When 
surveyed about the activities, student responses indicated that they thought the grading of 
assignments was helpful for their plan and facilitated meeting the course LOs, and that the 
grading specifications were clear and fair.  

Specifications grading proved useful in grading proposal writing and research article 
presentation assignments. The results from this study suggest that specifications grading is a 
potentially useful approach also in other Food Technology or Science courses. In the future, 
well planned specifications grading and bundles of assignments can help improve the 
student’s mastery and preferences with implementation over the whole course. 
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Abstract 
The generation gap differentiates people's behaviour, perceptions, and expressions, 

causing misunderstandings between each generation. Higher education has recognised the 
problem as the interactions between generations, teachers, and learners. This problem has 
been accumulated since the rapid changes in human generations caused the greater 
distance between teachers and learners. Unlike the traditional learning style, several learning 
techniques have been proposed to close the gap by integrating more interaction and 
participation during the class. Edutainment-based learning schemes use fun as a catalyst for 
learning activities during classes. Yet, there are no standardised learning schemes as the 
heterogeneity of learning styles, is influenced by factors such as knowledge digestion, 
motivation, and willingness. Problems regarding effective learning include (1) the different 
learning cycles of learners, (2) poor understanding of outcome measurement, and (3) less 
prominence of personality types on the effectiveness of learning outcomes. Use the Flow 
Theory to come up with a way to measure edutainment-based learning and figure out how 
personality affects the measurement. The significance of the research is to propose a 
revision of the flow model by adapting it to edutainment-based learning, as well as a 
suggestion to teachers on learning measurement. The expected outcomes are the 
comprehensive learning measurement framework, including the significant difference in 
learners’ psychological experience gained and the moderation effect of the personality traits 
towards an effective learning style. 
Keywords: Conceptual framework; Gamification; Flow theory; Personality; Higher Education 
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Introduction 
The Generation Gap in Higher Education 

The generation gap in higher education has been recognized in the misunderstanding 
between the learners and the teachers as each generation has unique characteristics such as 
values, attitudes, experiences, opinions, habits, and behaviours (Mendez, 2008). Currently, 
university students are referred to as “Generation Z”, and their educational behaviour is 
likely to involve more time spent on digital devices than reading books, as well as a 
relatively short attention span (Twenge, 2018). However, compared to previous generations, 
they are found to be less self-indulgent, more isolated (The Economist, 2018), and more 
concerned about academic performance and future careers (The Economist, 2019). This 
causes problems for the teachers as the typical teaching methods may not be well-suited 
for the changing generation. Therefore, with the adaptation of the constructivism theory in 
education, active learning styles are a well-researched and versatile approach that is often 
integrated into teaching (Mogashoa, 2014), which is widely used to engage current learners at 
any educational level. Active learning style is to integrate more interactive, persuasive, and 
engaging elements into the teaching and learning atmosphere to encourage students’ 
interactions and participation (Tongtep & Boonlamp, 2017; Sumanasekera, et al., 2020; 
Sincharoenkul, Tongtep, & Boonlamp, 2020).   

Edutainment-based: Gamification 
Edutainment is a word that is defined as ‘entertainment (as by games, films, or 

shows) that is designed to be educational’ (Merriam-Webster, n.d.). The use of games in 
education is based on the gamification concept as the use of game-related elements in non-
game environments for motivating and increasing participants’ activity and participation 
(Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). In the educational context, gamification is to 
design game-like rule systems with designated role-playing which is suitable for learners' 
behaviour (Su & Cheng, 2013). 

Board games are one of the games that can be applied as a tool in educational 
contexts to increase the learners’ interaction during class, and board games have been used 
throughout all educational levels such as pre-school (Fotini & Makrina, 2017), school (Retalis, 
2008), higher education students  (Taspinar, Schmidt, & Schuhbauer, 2016; Müller, Reise, & 
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Seliger, 2015). Although the application of board games in educational contexts have been 
researched, the outcomes have been measured in the same manner as two separated 
groups of game-involved and non-game-involved, & Makrina, Z. (Fotini & Makrina, 2017; Khan 
& Pearce, 2015; Kayımbaşıoğlu et al., 2016; Müller et al., 2015; Taspinar, Schmidt, & 
Schuhbauer, 2016). All research reports that students’ group with game integration has a 
better outcome than groups without game integration, so it concludes that gamification has 
the potential to increase learning and teaching productivity. However, because of using the 
same measurement method, the results from these research works are noticed as a pattern 
and predictable result, which the game-involved group will have a likelihood of better 
performance. 

Learning styles & Personality 
Moreover, in an educational context, students’ personality traits influence the 

preferred learning process and information perception which results in the heterogeneity of 
learning preferences and academic achievement (Marcela, 2015; Emerson, English, & 
McGoldrick, 2016; Siriphunwaraphon, Tongtep, & Charoenporn, 2016; Buckley & Doyle, 2017; 
Dungey & Yielder, 2017).  

The Myers–Briggs Type Indicator or MBTI (Myers, 1962) has been widely used as a 
justification tool in several research papers to classify personality traits. With the application 
of MBTI, research confirms that personality traits strongly influence the students’ learning 
process and achievement (Dungey & Yielder, 2017; Emerson et al, 2016); Weiser, Blau, & 
Eshet-Alkalai, 2018). 

Research Objectives 
The purpose of the research is to fill the academic gap by attempting (1) to 

conceptualize the measurement of effectiveness of the edutainment-based learning via 
gamification by using the Flow Theory (Csikszentmihalyi, 1975; Bakker, 2008), and (2) to 
determine the moderating effect of personality on the uses of game towards the learning 
effectiveness. 
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Literature Review 
Gamification 

With a long history, a game is a contest between players under the rules for a 
winning condition, which can be classified based on instructional mediums such as 
computers, mobile phones, board games, card games, and word games. The application of 
gamification in an educational context has been recognized the benefits in terms of student 
motivations to learn in an environment defined by objectives, rules, rewards, and interaction 
between people and learning materials (Müller, Reise, & Seliger, 2015). Games create 
cognitive stimulation, emotional participation, people’s engagement and promote certain 
behaviours (Simões, Redondo, & Vilas, 2013). Also, games can be reproducible, widely 
available, and language independent (Müller, Reise, & Seliger, 2015).  

Games have certain characteristics including the number of players, complexity and 
rules, degrees of luck, skills needed, and reward-to-effort ratio (Elias, Garfield, & Gutschera, 
2012). These issues are often discussed by players and designers regarding the 
appropriateness of the game for a certain type of player. Fun is a physiological state that 
human needs as the nervous system like to be stimulated, rather than being boredom. 
Games normally provide fun even the developing games. Competition and status claimed 
during a game is another factor for players to keep participating in the game as they can 
receive high-social standing among others (Müller, Reise, & Seliger, 2015).    

Effect of Personality on Learning Styles 
Despite its limitations and criticism of the MBTI, it has still been widely used in terms 

of the classification of individuals from how they are processing information to summarizing 
the conclusion. The classification has four dimensions, including Extroversion/Introversion, 
Sensing/Intuitive, Thinking/Feeling, and Judgment/Perception, which could form a total of 
sixteen different personality traits (16 Personalities, 2021). The benefit of the MBTI in 
education is mainly to specify the students’ learning process and knowledge perception. For 
example, the Sensing/Intuition and Judging/Perceiving traits show differences in the learning 
process between two student groups (Dungey & Yielder, 2017). Cooperative learning 
facilitates students who are introverts, rather than an extrovert (Emerson, English, & 
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McGoldrick, 2016). The introverts prefer online classes while the extroverts prefer face-to-
face learning environments (Weiser, Blau, & Eshet-Alkalai, 2018). 

Students’ learning styles are defined by the Index of Learning Styles (ILS) including 
four dimensions: information perception, perception method, information processing, and 
understanding and problem solving (Felder & Silverman, 1988). So, personality traits are 
important in education as an assessment of the learning style as shown in Table 1. 
Table 1  The ILS and MBTI matrix (adoped from the ILS and MBTI) 

The Index of Learning Styles 

MBTI Personality Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Dimension4 

Group Traits Sensing Intuitive Visual Verbal Active Reactive Seque
ntial 

Global 

Analysts INTJ / / / / 
INTP / / / / 

ENTJ / / / / 

ENTP / / / / 
Diplomats INFJ / / / / 

INFP / / / / 
ENFJ / / / / 

ENFP / / / / 

Sentinels ISTJ / / / / 
ISFJ / / / / 

ESTJ / / / / 

ESFJ / / / / 
Explorers ISTP / / / / 

ISFP / / / / 
ESTP / / / / 

ESFP / / / / 

Flow Theory in Learning Measurement 
The use of gamification is to promote the intrinsic behaviours of the students 

through the learning process, which a grading or exam system may not be applicable. The 
Flow theory provides an understanding of the experience from deep engagement when a 
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psychological state is formed in which people are immersed in an activity that nothing can 
interfere (Csikszentmihalyi, 1990), and in which people feel simultaneously cognitively 
efficient, motivated, and happy (Moneta & Csikszentmihalyi, The Effect of Perceived 
Challenges and Skills on the Quality of Subjective Experience, 1996). During the flow state, 
experience is gained by the integration of tasks and awareness that the learners lose both 
time and self-consciousness. Also, the flow model provides the commonalities in both 
optimal experience and its underlying conditions (Schmidt, 2010).  

To measure the level of the flow state, the model has been further expanded into 
three dimensions: absorption, enjoyment, and motivation (Bakker, 2005). Absorption refers to 
the total immersion in an activity; enjoyment refers to feeling happy during the activity, and 
motivation refers to the pleasure and satisfaction in the activity (Bakker, 2008).  

Research Methodology and Results 
The conceptual framework is to propose the measurement of the use of gamification 

in education by adapting the flow theory. The previous studies used two student groups to 
comparably measure the effectiveness of the learning process by integrating gamification. 
This measurement may result in reliability problems as the samples in each group are 
different people who have completely different behaviour and learning styles. Therefore, 
the proposed framework fills the academic gap by measuring all learners in the gamification 
simultaneously. 

In conceptualising this mechanism, the framework was based on the three 
dimensions of the flow model (Csikzentmihalyi, 1975; Bakker, 2005) which is used to 
measure the effectiveness of the learning process by using gamification. Also, as personality 
traits play a vital role in an individual learning process, this would provide a moderation 
effect to the application of gamification in education.  
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Figure 1 Conceptual framework of the measurement of effectiveness learning process by 
using gamification 

As shown in Figure 1, the conceptual framework is composed of board game 
characteristics, the effectiveness of the learning process, and personality traits. Board games 
are a medium in the learning process to encourage learners’ interaction and motivation 
throughout their study. Since there is a variety of available board games, the different 
characteristics can influence the effectiveness of learning outcomes. The characteristics 
include a number of players, complexity and rules, degree of luck, rewards and efforts, fun, 
and competition. The effectiveness of the learning process can be measured by the three 
dimensions of flow theory including absorption, motivation, and enjoyment. Therefore, the 
first hypothesis is set as the board game characteristics influence the effectiveness of the 
learning process.  

The sixteen MBTI personality traits can influence the learners’ perception of 
gamification in education. The hypothesis is set to test the moderation effect of personality 
traits in terms of direction and strength of the relationship between board game 
characteristics and the effectiveness of the learning process (Baron & Kenny, 1986). 

Conclusion and Recommendation 
The purpose of this paper was to conceptualise the measurement of the 

effectiveness of the learning process in the use of gamification by adapting the flow model. 
Overall, this conceptual paper has addressed the lack of theoretical understanding of the 
performance measurement of gamification in education.  The conceptual framework applied 
the flow model as a measurement tool that is influenced by board game characteristics, and 
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the learners’ personality types can moderate the relationship. In practice, the proposed 
framework can be adopted by instructors that plan to use gamification in teaching by 
asserting the psychological knowledge gained by students via personality types before 
designing a suitable gaming approach.  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิ
สติค โดยใช้ข้อมูลด้วยวิธีเรียกใช้โปรแกรม (API : Application Programming Interface) จากพฤติกรรมการ
ใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษาภายใต้กลุ่มเฟซบุ๊กท่ีผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างขนาด 320 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามกลุ่มเรียนที่ผู้ร่วมวิจัยสอน ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Jamovi version 2.3.0 ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก ได้แก่ 
จ านวนการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโพสต์ทั้งหมด (ALL_C) เวลาเฉลี่ยในการแสดงความคิดเห็น 
(AVG_C) และ เกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ส่งผลต่อการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (Y) ได้แก่ 
ผ่านหรือไม่ผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วยปริมาณการพยากรณ์ที่ถูกต้องทั้งหมดร้อยละ 89.7 

ค าส าคัญ: กลุ่มเฟซบุ๊ก; เฟซบุ๊กเอพีไอ; การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค; การประเมินรายวิชา 

Abstract 
An objective of this research was to predict the academic achievement of students 

enrolled in computer courses at Prince of Songkla University, Surat Thani Campus. And this 
study uses the binary logistic regression analysis technique for the prediction. A data set was 
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obtained by the Facebook API (Application Programming Interface) based on the behavioral 
Facebook use of the students in a Facebook group created by the instructors to teach 
computer courses. A sample of 320 students taught by the co-researcher was selected using 
purposive sampling. And the sample data were used to analyze the model with the Jamovi 
program version 2.3.0. The results showed that Facebook usage behavior included the number 
of student comments on the entire post (ALL_C), the average time to comment (AVG_C), and 
the cumulative grade point average (CGPA) affects the prediction of student achievement (Y), 
including passing or not passing computer subjects, with a total amount of accurate forecasting 
of 89.7 percent. 
Keywords: Facebook group; Facebook API; logistic regression analysis; course evaluation 

บทน า 
เฟซบุ๊กเป็นหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตั้งแต่

การก่อตั้งในปี ค.ศ.2004 โดยมาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานทั่วโลก 2,910 ล้านผู้ใช้งาน และจนถึง
ปัจจุบันช่วงต้นปี 2565 พบว่า มีผู้ใช้งานในประเทศไทย 50.05 ล้านคน ส าหรับผู้ใช้งานที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป 
โดยคิดเป็นเพศหญิงและเพศชายร้อยละ 50.7 และ 49.3 ตามล าดับ (Kemp, 2022) ด้วยความนิยมอย่าง
แพร่หลายดังกล่าว ท าให้เฟซบุ๊กเป็นที่นิยมในกลุ่มนักศึกษามากกว่าผู้ใช้กลุ่มอื่น ๆ เพราะกลุ่มนี้นิยมน าเสนอ
เรื่องราวต่าง ๆ ของตนเองผ่านข้อความ รูปภาพและวิดีโอ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนของตนได้ด้วย
ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการขายของออนไลน์ได้ จึงท าให้กลุ่มนักศึกษา
มีความชื่นชอบในการใช้เฟซบุ๊กและมีทัศนคติเชิงบวกในการใช้เฟซบุ๊ก (Al-dheleai & Tasir, 2017)  

ด้วยนักศึกษาเป็นกลุ่มที่นิยมใช้เฟซบุ๊กสูงสุดและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เฟซบุ๊ก จึงท าให้เฟซบุ๊กถูก
น ามาใช้เพื ่อประกอบการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย (Ainin, Naqshbandi, Moghavvemi, & Jaafar, 
2015; Al-dheleai & Tasir, 2017; Junco, 2011, 2012a, 2012b, 2015; Moghavvemi, Sulaiman, Aziz, 
& Wai, 2017) เพื่อท าให้การเรียนการสอนมีความทันสมัย สามารถติดต่อกับผู้เรียนได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 
(Prescott, Stodart, Becket, & Wilson, 2013) การศึกษาส่วนมากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาโดย
การใช ้แบบสอบถาม (Ainin et al., 2015; Al-dheleai & Tasir, 2017; Carreon, Valenzuela, Tayag, & 
Dizon, 2019; Junco, 2011, 2012a, 2012b, 2015; Moghavvemi et al., 2017) เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์
และหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เฟซบุ๊กกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาที่ได้ จึง
เป็นไปได้ในหลายทิศทาง ทั้งความสัมพันธ์ทางบวก ทางลบหรือไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Al-dheleai & 
Tasir, 2017; Carreon et al., 2019; Moghavvemi et al., 2017, Murad, Gul, Changezi, Naz, & Khan, 
2019; Ainin et al., 2015; Junco, 2011, 2015; Thuseethan & Kuhanesan, 2014; Seretrakul, 2013) 
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ซึ่งท าให้ไม่สามารถสรุปทิศทางที่แน่นอนของความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เฟซบุ๊กกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาได้ (Riyapan & Chotkaew, 2020) จึงเป็นเหตุให้ ไม่มีความถูกต้องแน่นอนในการพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากข้อมูลการใช้เฟซบุ๊ก 

เฟซบุ๊กเอพีไอ ย่อมาจาก วิธีเรียกใช้โปรแกรม (Application Programming Interface: API) เป็น
เครื ่องมือที ่มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู ้ใช้เฟซบุ ๊กไว้โดยอัตโนมัติ (Lomborg & 
Bechmann, 2014) ท าให้ข้อมูลที่ได้จากเฟซบุ๊กเอพีไอ เป็นข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรมของผู้ใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ถูกสร้างขึ ้นโดยผู ้วิจัยที่อาจมีความ
คลาดเคลื่อนจากการตีความข้อค าถามของผู้ตอบได้และอาจท าให้ได้ค าตอบคลาดเคลื่อนไปจากเจตนาของ
ผู้วิจัยได้ (Riyapan & Chotkaew, 2020) งานวิจัยของ Riyapan and Chotkaew (2020) ใช้ข้อมูลที่ได้จาก
เฟซบุ๊กเอพีไอมาปรับให้เป็นแบบมีโครงสร้างแล้วท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการใช้เฟ
ซบุ๊กของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษา พบว่า การกดไลค์ต่อโพสต์ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์
กับการแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในขณะที่ เวลาเฉลี่ย
ในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ทั้งหมดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ ่งงานวิจัยดังกล่าว ยังไม่ได้มีการศึกษาถึงตัวแบบ เพื่อการพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแต่อย่างใด 

งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยของ Riyapan and Chotkaew (2020) โดยการใช้ผล
การศึกษา ได้แก่ เวลาเฉลี่ยในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ทั้งหมดที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากงานทะเบียน คือ เกรด
เฉลี ่ยสะสม แล้วท าการสร้างตัวแบบเพื ่อการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโล     จิสติคเพ่ือพยากรณ์โอกาส
ที่นักศึกษาจะผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมจาโมวี่ 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

การทบทวนวรรณกรรม 
ในระดับอุดมศึกษา ด้วยความนิยมสูงสุดของการใช้เฟซบุ๊กคือกลุ่มนักศึกษา ท าให้เฟซบุ๊กถูกน ามาใช้

เพื่อประกอบการเรียนสอนอย่างกว้างขวาง (Carreon et al., 2019; Essays, 2018; Hassan, 2014; Junco, 
2011, 2012a, 2012b, 2015; Moghavvemi et al., 2017) งานวิจัยส่วนมากเป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้เฟซบุ๊กกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาซึ่งเป็นเกรดเฉลี่ยสะสม โดยผลการวิจัย พบว่า 
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การใช้เฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา (Junco, 2012a, 2012b) 
แต่งานวิจัยบางส่วนกลับพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ 
เฟซบุ๊กและเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา (Kolek & Saunders, 2008; Pasek, More, & Hargittai, 2009) 
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวล้วนใช้แบบสอบถามในเก็บรวบรวมข้อมูล 

Riyapan and Chotkaew (2020) ศึกษาหาความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวแปรที่ได้
จากการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ คะแนนสอบปลายภาคและเกรดเฉลี่ยสะสม 
โดยใช้ข้อมูลที่ได้เฟซบุ๊กเอพีไอ โดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง 
ๆ ผลการศึกษา พบว่า การกดไลค์ต่อโพสต์ต่าง ๆ ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งคะแนนสอบปลายภาค
และเกรดเฉลี่ยสะสม แต่การกดไลค์จะมีความสัมพันธ์กับการแสดงความคิดเห็นภายใต้โพสต์มากกว่า ในขณะที่
เวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็นภายใต้โพสต์มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบต่อคะแนนสอบปลายภาค แต่
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อเกรดเฉลี่ยสะสม และการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดส่งผลต่อทั้งคะแนนสอบปลายภาค
และเกรดเฉลี่ยสะสม แต่การศึกษาดังกล่าว เป็นเพียงการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการใช้เฟซบุ๊ก 
พัฒนาและตรวจสอบตัวแบบสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ได้ แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาตัวแบบเพ่ือ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ 

กรอบแนวคิด 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ Riyapan and Chotkaew (2020) แล้วน ามาก าหนดกรอบ

แนวคิด ดังภาพที่ 1  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การแสดงความคิดเห็น 

เวลาเฉลี่ยในการแสดงความคิดเห็น 

เกรดเฉลี่ยสะสม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(ผ่าน / ไม่ผ่าน) 
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาระบบสารสนเทศธุรกิจและสาขาระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 – 2562 ณ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 593 คน 

กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่เข้าศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศธ ุรก ิจและสาขาระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 – 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และลงทะเบียนเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 
320 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ตามรายวิชาที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเข้าถึงข้อมูลจากเฟซบุ๊กเอพีไอ ซึ่งท าการเก็บ

รวบรวมไว้ที่เฟซบุ๊กโดยตรง โดยที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างกลุ่มปิดบนเฟซบุ๊กในแต่ละรายวิชา เชิญนักศึกษาเข้าร่วม
กลุ่ม โพสต์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น การเข้าเรียน การส่งงาน ประกาศต่าง ๆ เป็น
ต้น โดยใช้แฮชแท็ก และสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเฟซบุ๊กเอพีไอ แล้วท าการดึงข้อมูล
ออกมาจากฐานข้อมูลและปรับให้เป็นแบบมีโครงสร้าง น ามาผนวกกับข้อมูลที่ได้จากงานทะเบียน คือ เกรด
เฉลี่ยสะสม (CGPA) และคะแนนรวมจากผู้สอน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Riyapan and Chotkaew (2020) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรการใช้เฟ

ซบุ๊กจากงานวิจัยของ Riyapan and Chotkaew (2020) ซึ่งมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ เวลาเฉลี่ยในการแสดง
ความคิดเห็น (AVG_C) และการแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ทั้งหมด (ALL_C) ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา ได้แก่ คะแนนสอบปลายภาค มาท าการวิเคราะห์เพ่ิมเติมโดยการน าคะแนนสอบปลายภาค
รวมกับคะแนนส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ที่นักศึกษาจะผ่านการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (1 
= ผ่าน, 0 = ไม่ผ่าน) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค ด้วยโปรแกรมจาโมวี่ 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Model Coefficients - pf 

Predictor    Estimate SE Z p 

Intercept 4.378 1.346 3.25 0.001 

418



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

Model Coefficients - pf 

Predictor Estimate SE Z p 

AVG_C -1.402 0.464 -3.02 0.002 

ALL_C 0.569 0.168 3.39 < .001 

GPA -2.792 0.561 -4.98 < .001 

Significant codes: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01   
Note. Estimates represent the log odds of "pf = 1" vs. "pf = 0" 

จากตารางที่ 1 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังสมการที่ (1) 

Logit(Y) = -4.378 + 1.402AVG_C – 0.569ALL_C + 2.792CGPA   (1) 

จากสมการที่ (1) สามารถพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นของการผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ ดังสมการที่ (2) 

P(ผ่าน) = 
e−4.378 + 1.402AVG_C – 0.569ALL_C + 2.792CGPA

1+ e−4.378 + 1.402AVG_C – 0.569ALL_C + 2.792CGPA (2) 

โดยที่  
P(ผ่าน)  0.5 จะสรุปว่านักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
P(ผ่าน) > 0.5 จะสรุปว่านักศึกษาผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

จากตัวแบบการถดถอยโลจิสติคที ่ได้ดังสมการที่ (1) น าไปตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของตัวแบบ ได้ผลดังตารางที่ 2 จะเห็นว่า เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบที่ได้จากค่าตัว
สถิติไคก าลังสอง (2) เท่ากับ 65.2 ด้วยค่า df = 3 และค่า p-value < 0.001 นั่นคือ ตัวแบบที่ได้มีความ
เหมาะสม โดยที่ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถท านายความน่าจะเป็นที่นักศึกษาจะผ่านรายวิชาคอมพิวเตอรไ์ด้  
และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องของตัวแบบที่ได้ โดยในที่นี้ใช้ตัวสถิติของ Nagelkerke (R2

N) ซึ่งได้ค่า R2
N

 = 
0.352 หมายความว่า ตัวแปร AVG_C, ALL_C และ CGPA สามารถอธิบายโอกาสที่นักศึกษาจะผ่านรายวิชา
คอมพิวเตอร์ได้ร้อยละ 35.2 
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ตารางที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของตัวแบบ 

Overall Model Test 

Model R²N χ² df p 

1 0.352  65.2  3  < .001 

หลังจากนั้น น าตัวแบบที่ได้ไปพยากรณ์โอกาสที่นักศึกษาจะผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
ได้ผลการพยากรณ์ ดังตารางที่ 3 ซึ่งพบว่า จากข้อมูลจริงมีนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนผ่าน 281 คน 
และเมื ่อใช้ตัวแบบการถดถอยโลจิสติคที่สร้างขึ ้นดังสมการที ่ (1) และ (2) พยากรณ์โอกาสที่นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน 275 คน นั่นคือ ตัวแบบพยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 97.9 ในขณะที่ข้อมูลจริงของ
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนไม่ผ่าน 39 คน และเม่ือใช้ตัวแบบการถดถอยโลจิสติคที่สร้างขึ้นดังสมการ
ที่ (1) และ (2) พยากรณ์โอกาสที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่าน 12 คน นั่นคือ ตัวแบบพยากรณ์
ถูกต้องร้อยละ 30.8 และสุดท้ายค่าความถูกต้องของการพยากรณ์ทั้งหมดร้อยละ 89.7 

ตารางที่ 3 การพยากรณผ์ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากตัวแบบที่ได้ 

ค่าพยากรณ์ 

ค่าสังเกต ผ่าน ไมผ่่าน ร้อยละความถูกต้อง 

ผ่าน  275 6 97.9 

ไมผ่่าน  27 12 30.8 

ร้อยละท้ังหมด 89.7 

Note. The cut-off value is set to 0.5 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษา เพื่อการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงโอกาสการผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยใช้ พฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊กของนักศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาสรุปและอภิปรายผล ดังนี้ 
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พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา ได้แก่ เวลาเฉลี่ยในการแสดงความคิดเห็น (AVG_C) ที่ส่งผลต่อ
โอกาสการผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา เป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบของนักศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Klaharn (2014) พบว่า ความรับผิดชอบส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในระดับมากและทิศทางเดียวกัน โดยสรุป คือ นักศึกษาที่มีความรับผิดชอบต ่า จะใช้เวลาเฉลี่ยในการ
แสดงความคิดเห็นมาก ส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสที่จะผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ลดลง ในทางกลับกัน หาก
นักศึกษามีความรับผิดชอบสูง จะใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นน้อย ส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสที่จะผ่าน
รายวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้น ท านองเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของนักศึกษา ได้แก่ จ านวนการแสดง
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโพสต์ทั้งหมด (ALL_C) ที่ส่งผลต่อโอกาสการผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาในทิศทางบวก สรุปได้ว่า หากนักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นมาก จะท าให้โอกาสการผ่านรายวิชา
คอมพิวเตอร์มากขึ้นเช่นกัน เพราะการแสดงความคิดเห็นเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบและเอาใจใส่ใน
รายวิชา  

ตัวแบบการถดถอยโลจิสติคที่สร้างขึ้นจากตัวแปรอิสระ ได้แก่ เวลาเฉลี่ยในการแสดงความคิดเห็น 
(AVG_C) จ านวนการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโพสต์ทั้งหมด (ALL_C) และเกรดเฉลี่ยสะสม เพ่ือ
การพยากรณ์โอกาสการผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามีค่า R2

N เท่ากับ 0.352 นั ่นคือ มีค่า
ประสิทธิภาพการท านายได้ร้อยละ 35.2 ซึ่งมีประสิทธิภาพการท านายค่อนข้างต ่า (Moore, Notz, & Flinder, 
2013) โดยยังมีปัจจัยอ่ืนอีกร้อยละ 64.8 ที่สามารถพยากรณ์โอกาสการผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
เพิ่มเติม และมีความถูกต้องของการพยากรณ์ทั้งหมดค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 89.7 เนื่องจากจุดประสงค์หลักของ
การสร้างตัวแบบเพ่ือการพยากรณ์ คือ ความถูกต้องของการพยากรณ์ (Shmueli, 2010) ดังนั้น ตัวแบบที่สร้าง
ขึ้นจึงค่อนข้างเหมาะสมในการน าไปพยากรณ์โอกาสการผ่านรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการน าตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากตัวแปรที่ได้จากเฟซบุ๊กเอพีไอใน

การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลจากแบบสอบถาม หรือ แบบสังเกต เพื่อการประเมินนักศึกษาที่รอบด้านมาก
ขึ้น 

2. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายวิชาและครอบคลุมนักศึกษาทุกสาขาเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นต่อไป 

3. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีอ่ืน ๆ ที่หลากหลายมากขึ้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของแต่ละวิธีเพ่ือการพยากรณ์ท่ีถูกต้องแม่นย ามากขึ้นต่อไป 

4. ควรมีการน าตัวแบบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เพื่อพยากรณ์นักศึกษากลุ่มอ่ืน เพ่ือการทดสอบ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของตัวแบบมากขึ้นต่อไป 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อพอดแคสตในรายวิชาการถายภาพเพ่ือ

ผลิตสื่อทางการเกษตร (2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบรูปแบบรายการ ที่สงผลตอการเปดรับ

สื่อพอดแคสต ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 ในรายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร ดวยการวิจัยเชิง

สํารวจ เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี อายุ 18–20 ปจํานวน 21 คน ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเก็บ

แบบสอบถามผานชองทางออนไลน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 

พบวา (1) นักศึกษาช้ันปที่ 2 เปดรับสื่อพอดแคสต 1-2 วันตอสัปดาห ครั้งละประมาณ 30 นาที สวนใหญเปด

ฟงที่บาน รองลงมาคือ เวลาเปดฟง คือ ขณะทํากิจกรรมตาง ๆ และระหวางรอทํากิจกรรมอ่ืน การปฏิสัมพันธ 

พบวา มีการกดไลก (Like) พอดแคสตที่ชอบ สวนใหญเปดรับสื่อพอดแคสตจากแอปพลิเคชัน หรือ Social 

media วัตถุประสงคหลักในการเปดรับสื่อพอดแคสต เน่ืองจากเปนความรูที่ทันสมัยและนาสนใจ (2) ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ องคประกอบรูปแบบรายการ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบรูปแบบ

รายการ ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 โดย เห็นดวยมากดานชองทางการสื่อสาร (3.93) รองลงมา 

คือเห็นดวยมากดานรูปแบบและเน้ือหา (3.72) และเห็นดวยมากดานผูสงสาร (3.72) ตามลําดับ 

คําสําคญั: การเปดรับสื่อ; พอดแคสต; องคประกอบรายการพอดแคสต 
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Abstract 

This research has two purposes: (1) to study the behavior of exposure to podcast 

media in photography for agricultural media courses and (2) to study opinions on list-style 

elements that affect the podcast exposure of second-year students in photography for 

agricultural media courses. Collect data from questionnaires. The samples were second-year 

students at Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus, ages 18–20. The 21 participants were 

obtained by selecting a specific sample and collecting questionnaires online. Data should be 

analyzed using descriptive statistics. A study from the sample showed that (1) second-year 

students were open to podcast media 1-2 days a week. For about 30 minutes at a time, most 

of them are open at home, second only to the opening hours, which is while performing 

activities and while waiting for other activities. The interaction revealed that people who liked 

their favorite podcasts were mostly open to podcast media from the app or social media. The 

average was at a high level of 3.78, with a high level on communication channels (3.93), 

second only to the high level of form and content (3.72) and the high level on the messenger 

side (3.72), respectively. 

Keywords: media exposure; podcast; elements of podcast program 

บทนํา 

พอดแคสต เปนสื่อมัลติมีเดียที่อยูในรูปแบบเสียง หรือวิดีโอผานแพลตฟอรมออนไลนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ใชงานในอุปกรณเครื่องเลนพกพา และเครื่องคอมพิวเตอร พอดแคสต มาจาก 2 คําประกอบกัน 

คือ POD “Personal On-Demand” หมายถึง “อุปสงคสวนบุคคล” รวมกับ“Broadcasting” มีความหมาย

วาการกระจายสัญญาณ จึงเปน Podcast มาจากการนําสื่อตาง ๆ อาจอยูใน รูปของภาพและเสียง มีรูปแบบ

ไฟล หรือประเภทของไฟลที่หลากหลาย (Sumrit, Tipsuwan, & Phonak, 2012)  

พอดแคสต คือ “เสียงที่สามารถ ดาวนโหลดได หรือไฟลวิดีโอที่บรรจุไวในอุปกรณพกพาสามารถฟง

หรือดูในเวลาที่วาง” (Pensute, 2018) สอดคลองกับวิถีชีวิตคนรุนใหม (life style) ที่ตองการออกแบบชีวิต

อยางอิสระ ชอบใชเวลาวางในการแสวงหาขาวสาร และความรูดานตาง ๆ ความนิยมฟงพอดแคสตของคนรุน

ใหม จึงทําใหพอดแคสตมีชองรายการเพ่ิมขึ้น ในปจจุบันมีชองพอดแคสตทั่วโลกประมาณ 666,000 ชอง มี

รายการพอดแคสต 28 ลานตอน สําหรับพอดแคสตในประเทศไทย ในปจจุบันมีประมาณ 60 ชอง มีรายการ

ประมาณ 200 กวารายการ มีเน้ือหาพอดแคสตใหฟงที่หลากหลาย เชน การวิเคราะหขาว การพัฒนา

ภาษาอังกฤษ แนะนําหนังสือ ความรูการตลาด และธุรกิจ จึงไดรับความนิยมที่เพ่ิมขึ้น (Supsinwiwat & 

Setthajit, 2020) 
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การเพ่ิมความรูและทักษะใหม ๆ รวมถึงพัฒนาทักษะเดิม กลายเปนสิ่งจําเปน เพ่ือใหมีความรู

ความสามารถ ตามความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การเพ่ิมพูนความรู

และทักษะ ปจจุบันมีแพลตฟอรมในการเรียนรูที่หลากหลาย พอดแคสต (Podcast) เปนหน่ึงในแพลตฟอรม

การเรียนรู ซึ่งเปนรายการวิทยุบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีเน้ือหาหลากหลาย (Nubthong, 2019) ผูฟง

สามารถฟงพอดแคสตผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณสื่อสาร ตลอดจนดาวนโหลดเก็บไวในอุปกรณสื่อสาร เพ่ือ

ฟง หรือชมในเวลาที่ตองการ ในปจจุบันที่มีการแขงขันสูงในธุรกิจ และโอกาสในการทํางาน การพัฒนาตัวเอง 

พัฒนาความรูผานการฟงพอดแคสต ใหความเพลิดเพลิน เรียนรูในชวงเวลาสั้น ๆ พอดแคสตจึงเปนทางเลือก

ในการเรียนรูของผูที่มีเวลานอย ที่ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง (Pensute, 2018)  

จากสถานการณโควิด 19 ทําใหเกิดการใชชีวิตความปกติใหม (New Normal) ของผูบริโภค กลุม

ธุรกิจ ดานการคา และการตลาดออนไลน เพราะความเสี่ยงในชวงสถานการณโควิด 19 ไมควรเดินทางใช

บริการรานหนังสือ หรือเขาไปอานหนังสือในหองสมุด เพราะอาจเกิดความเสี่ยงทั้งการสัมผัส และอยูรวมกับ

คนจํานวนมาก ในการแสวงหาความรูชวงสถานการณโควิด 19 พอดแคสตน้ันเปนทางเลือกที่ดีในการเรียนรู

ของคนวัยเรียน หรือวัยทํางานที่มีขอจํากัดดานเวลา ที่ตองการพัฒนาตนเอง ที่จะเรียนรูดวยระยะเวลาอันสั้น 

(Tilokavichai & Kongrattanaprasert, 2021) จากวิกฤตโควิด 19 อาจสรางใหเปนโอกาสพัฒนาตนเองของ

ผูเรียน  

จากขอมูลในเบ้ืองตนที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการเปดรับสื่อพอดแคสตใน

รายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันป

ที่ 2 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ในรายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร โดยศึกษาศึกษาพฤติกรรม และ

ความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบรูปแบบรายการพอดแคสต เพ่ือใหเกิดความความเขาใจการเปดรับสื่อ เพ่ือ

การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เกิดประโยชนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูสอนจะเขาใจผูเรียน 

สามารถเลือกสื่อพอดแคสต หรือแนะนําพอดแคสตที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักศึกษาการเปดรับสื่อพอด

แคสต 

วัตถุประสงค 

1 . เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการ เปดรับสื่ อพอดแคสต  ของ นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ช้ันปที่ 2 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ใน

รายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร  

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ องคประกอบรูปแบบรายการที่สงผลตอการเปดรับสื่อพอดแคสต

ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ช้ันปที่ 2 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ในรายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร 
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วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการศึกษา ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง แบงเปน

2.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ช้ันปที่ 2 ทุกคน จํานวน 141 คน 

2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 713233-163 การถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร ในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จํานวน 21 คน ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

3.1 รูปแบบของเครื่องมือ เปนแบบสอบถาม เครื่องมือมีจํานวน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 

สํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อพอดแคสต ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 2 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ในรายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร ตอนที่ 2 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

องคประกอบรูปแบบรายการที่สงผลตอการเปดรับสื่อพอดแคสตของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 2 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ในรายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร 

3.2 การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามออนไลนจาก Google Form ภายหลังจากสรางแบบสอบถามเสร็จ

แลวผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามผานเครือขายออนไลนดวยไลนกลุมของช้ันเรียน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ลักษณะของคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งผู วิจัยพัฒนาขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารเก่ียวกับการเปดรับสื่อพอดแคสต 

(Supsinwiwat & Setthajit, 2020) โดยสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือใหครอบคลุมประเด็นมากที่สุด 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายปด  

3.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

ผู วิจัยดําเนินการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ดังน้ี 

ความเที่ยงตรง (Validity) 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สราง สงใหผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบในดานความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงของโครงสราง (Construct Validity) ความเหมาะสมของ

ภาษาที่ใช (Wording) และความชัดเจนของคําถาม เพ่ือใหแบบสอบถามไดคําตอบในงานวิจัยครั้งน้ี 
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ความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ผูวิจัยดําเนินการทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) กับ ผูที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 ชุด เพ่ือ ทดสอบคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยใช เทคนิคการวัดความสอดคลอง

ภายในชุดเดียวกัน (Internal Consistency Method) ดวยการหาคาสัมประสิทธอัลฟาของครอนบาช 

(Cronbach' Alpha Coefficient)  

ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบวา แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มี

คาสัมประสิทธอัลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) สวนของการวัดระดับความถี่ในการ

เปดรับสื่อพอดแคสต ในแตละประเภทรายการ มีคาเทากับ 0.953 สวนระดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับ

องคประกอบรูปแบบรายการที่สงผล ตอการใชเทคโนโลยีพอดแคสต มีคาเทากับ 0.920 อยูในระดับที่มีคา

ความนาเช่ือถือของเครื่องมือสูง 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 2 ที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 713233-163 การถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จํานวน 21 คน ดวย Google Form ภายหลังจากสรางแบบสอบถามเสร็จแลว ผู วิจัยไดแจก

แบบสอบถามผานเครือขายออนไลนดวยไลนกลุม (Line Group) ของช้ันเรียน โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1) ใหนักศึกษาเรียนรูเน้ือหาจากกิจกรรมการเรียนรู 3 เรื่อง ดังน้ี 1) Photojournalism ภาพขาวดังๆ

ที่เราเห็นเรื่องจริงหรือเรื่องแตง 2) Stephen Shore บิดาแหงภาพถายมินิมอล แบบโลงๆ คลีนๆ ที่นิยมใน

ปจจุบัน และ 3) Daidō Moriyama ชางภาพที่ถายในสิ่งที่ตัวเองเห็น ในรายวิชา 713233-163 การถายภาพ

เพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร โดยใหนักศึกษาเรียนรูเน้ือหาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร จากการ

รับชมพอดแคสตที่มีเน้ือหาสัมพันธกับหัวขอที่เรียน เรื่องการออกแบบแนวความคิด การสรางสรรค และจัด

ผลติผลงาน หรือนักศึกษาสามารถฟงหรือชมพอดแคสตอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาสนใจสามารถคนควาดวยตนเองได 

2) ภายหลังการรับชมพอดแคสตที่มีเน้ือหาสัมพันธกับหัวขอที่เรียน ใหนักศึกษาทํารายงานสงตาม

เวลาที่กําหนด 

3) ผูวิจัยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามภายหลังผูเรียนไดเรียนรูในสัปดาหที่ 4 ของกิจกรรมการเรียนรู 

ผานเครือขายออนไลนดวยไลนกลุม (Line Group) ช้ันเรียน 

5. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลแตละสวนวิเคราะหอยางไร แยกตามวัตถุประสงค และเครื่องมือที่ใชเก็บ

มีรายละเอียดดังน้ี 

ดานการเปดรับสื่อพอดแคสต มีการวิเคราะหแยกตามวัตถุประสงค โดยตอนที่ 1 สํารวจพฤติกรรม

การเปดรับสื่อพอดแคสต ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 2 ในรายวิชา 

713233-163 การถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู วิเคราะหขอมูลดังน้ี 
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1) ความถี่ในการเปดรับสื่อพอดแคสต

2) สถานที่ในการเปดรับสื่อพอดแคสต

3) วัตถุประสงคหลักในการเปดรับสื่อพอดแคสต

4) ประเภทสื่อพอดแคสตที่เลือกเปดรบั

ดานขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบรูปแบบรายการที่สงผลตอการเปดรับสื่อพอดแคสต มี

การวิเคราะหแยกตามวัตถุประสงค โดยตอนที่ 2 สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ องคประกอบรูปแบบรายการที่

สงผลตอการเปดรับสื่อพอดแคสตของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 2 เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู ในรายวิชา 713233-163 การถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร วิเคราะหขอมูลดังน้ี 

ขอมูลดานความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบรูปแบบรายการจากแนวคิดของ Supsinwiwat and 

Setthajit (2020) ที่สงผลตอการเปดรับสื่อพอดแคสต ประกอบดวย  

ดานผูสงสาร 

- ผูผลิตสื่อที่ผลิตรายการพอดแคสต น้ันมีความนาเช่ือถือ

- ผูจัดรายการมีความนาเช่ือถือ หรือมีความรูในเรื่องที่จัดรายการพอดแคสต

- วิธีการ หรือกลยุทธ ในเลาเรื่องของผูดําเนินรายการพอดแคสต

- ลีลา นํ้าเสียง อารมณ ของผูดําเนินรายการพอดแคสต

- การใชภาษาของผูดําเนินรายการพอดแคสต น้ันมีความเหมาะสม ถูกตองตามหลักภาษา

ดานรูปแบบและเนื้อหา

- การจัดลําดับเน้ือหา โครงเรื่องของรายการพอดแคสต

- เน้ือหารายการพอดแคสต ตรงกับความตองการ

- เน้ือหารายการพอดแคสต มีความชัดเจน เขาใจงาย

- เน้ือหาในรายการพอดแคสต ขอมูลสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน

- เน้ือหารายการพอดแคสต สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิต

- เน้ือหาของรายการพอดแคสตมีความทันสมัย ทันสถานการณสังคม

- เน้ือหารายการพอดแคสต มีความเพลิดเพลนิ

ดานชองทางการสื่อสาร

- ความสะดวกของชองทางการรับฟง รายการพอดแคสต

- คุณภาพความคมชัด ของรายการพอดแคสต

- สามารถติดตามรายการพอดแคสตยอนหลัง ไดโดยงายและสะดวก

- มีชองทางใหผูฟงไดมีสวนรวม หรือแสดงความคิดเห็น
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- มีวิธีการประชาสัมพันธที่หลากหลาย หรือนาสนใจ หรือมีผูดําเนินรายการพอดแคสตที่ช่ืนชอบ

6. สถิติทีใ่ชในการวิจัย

งานวิจัยน้ี ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชตารางแจกแจงความถี่ (Frequency

Distribution) คารอยละ (Percentage) คามัธยฐาน (Median) คาเฉลี่ย (Mean) เพ่ืออธิบายขอมูลเบ้ืองตน

ของลักษณะประชากร ความถี่ ในการเปดรับสื่อพอดแคสตในแตละประเภทรายการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

องคประกอบรูปแบบรายการในการเปดรับสื่อพอดแคสต 

ผลการวจิัย 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อพอดแคสต  ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 2 ในรายวิชา 713233-163 การถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร พบวา กลุม

ตัวอยางเปนนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

713233-163 การถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 21 คน 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 76.2 และเปนเพศชาย จํานวน 5 

คน คิดเปนรอยละ 23.8 ตามลําดับดานการเปดรับสื่อพอดแคสต เมื่อพิจารณาความถี่ในการเปดรับสื่อพอด

แคสต พบวา โดยเฉลี่ยเปดรับอยูในระดับนอย (1-2 วันตอสัปดาห) โดยการเปดรับสื่อพอดแคสตมากที่สุด 

ไดแก เรื่อง Photojournalism ภาพขาวดังๆ ที่เราเห็นเรื่องจริงหรือเรื่องแตง โดยกลุมตัวอยางสามารถฟงสื่อ

พอดแคสตไดประมาณ 30 นาท ี

เมื่อพิจารณา สถานที่ในการเปดรับสื่อ ใชในฟงพอดแคสตพบวา สวนใหญเปดฟงจากบาน รองลงมา

คือ ชวงเวลาที่สะดวกที่จะเปดฟง คือ ขณะทํากิจกรรมตาง ๆ รอการนัดหมาย ระหวางรอทํากิจกรรมอ่ืน 

สําหรับการปฏิสัมพันธกับรายการพอดแคสต พบวา มีการกดไลก (Like) ใหกับพอดแคสตที่ตนเองชอบ สวน

ใหญเปดรับสื่อพอดแคสตจากเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือSocial media ของพอดแคสตน้ัน ทั้งน้ี วัตถุประสงค

หลักในการเปดรับสื่อ เหตุผลที่กลุมตัวอยาง สวนใหญเปดรับสื่อพอดแคสต เน่ืองจากเปนความรูที่เก่ียวของกับ

เน้ือหาในบทเรียนในรายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบรูปแบบรายการที่สงผลตอการเปดรับสื่อพอดแคสต

ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 2 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ในรายวิชาการ

ถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร พบวา โดยเฉลี่ย กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบรูปแบบ 

รายการภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 โดย เห็นดวยมากดานชองทางการสื่อสาร (3.93) รองลงมา 

คือเห็นดวยมากดานรูปแบบและเน้ือหา (3.72) และเห็นดวยมากดานผูสงสาร (3.72) ตามลําดับ ทั้งน้ีเมื่อแยก 

องคประกอบดานผูสงสาร พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด (3.95) เกี่ยวกับลีลา นํ้าเสียง อารมณ ของผู

ดําเนินรายการพอดแคสตของผูดําเนินรายการพอดแคสต ขณะที่ดานดานรูปแบบและเน้ือหาที่สงผลตอการ

เปดรับสื่อพอดแคสต พบวาเห็นดวยมาก (3.95) เกี่ยวกับเน้ือหาในรายการพอดแคสต ขอมูลสอดคลองเปนไป
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ในทิศทางเดียวกัน และดานชองทางการสื่อสารที่สงผลตอการ เปดรับสื่อพอดแคสตพบวาเห็นดวยมากที่สุด 

(4.16) เกี่ยวกับสามารถติดตามรายการพอดแคสตยอนหลัง ไดโดยงายและสะดวก  

สรุปและอภปิรายผล 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 2 ที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 713233-163 การถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จํานวน 21 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 76.2 และเปน

เพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 23.8 ตามลําดับดานการเปดรับสื่อพอดแคสต โดยพิจารณาความถี่ใน

การเปดรับสื่อพอดแคสต พบวา โดยเฉลี่ยเปดรับอยูในระดับนอย (1-2 วันตอสัปดาห) โดยการเปดรับสื่อพอด

แคสตมากที่สุด ไดแก เรื่อง Photojournalism ภาพขาวดังๆ ที่เราเห็นเรื่องจริงหรือเรื่องแตง กลุมตัวอยางฟง

สื่อพอดแคสตไดประมาณ 30 นาที สวนใหญเปดฟงจากบาน รองลงมาคือ ชวงเวลาที่สะดวกที่จะเปดฟง คือ 

ขณะทํากิจกรรมตาง ๆ รอการนัดหมาย ระหวางรอทํากิจกรรมอ่ืน พบวา มีการกดไลก (Like) ใหกับพอดแคสต

ที่ชอบ สวนใหญเปดรับสื่อพอดแคสตจากเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือ Social media ทั้งน้ี วัตถุประสงคหลัก

ในการเปดรับสื่อ เหตุผลที่กลุมตัวอยาง สวนใหญเปดรับสื่อพอดแคสต เน่ืองจากเปนความรูที่เก่ียวของกับ

เน้ือหาในบทเรียนในรายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร ความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบ

รูปแบบรายการที่สงผลตอการเปดรับสื่อพอดแคสตของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน

ปที่ 2 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ในรายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตร พบวา โดยเฉลี่ย กลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบรูปแบบ รายการภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 โดย เห็นดวยมาก

ดานชองทางการสื่อสาร (3.93) รองลงมา คือเห็นดวยมากดานรูปแบบและเน้ือหา (3.72) และเห็นดวยมาก

ดานผูสงสาร (3.72) ตามลําดับ ทั้งน้ีเมื่อแยก องคประกอบดานผูสงสาร พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด 

(3.95) เก่ียวกับลีลา นํ้าเสียง อารมณ ของผูดําเนินรายการพอดแคสตของผูดําเนินรายการพอดแคสต ขณะที่

ดานดานรูปแบบและเน้ือหาที่สงผลตอการเปดรับสื่อพอดแคสต พบวาเห็นดวยมาก (3.95) เก่ียวกับเน้ือหาใน

รายการพอดแคสต ขอมูลสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และดานชองทางการสื่อสารที่สงผลตอการ 

เปดรับสื่อพอดแคสตพบวาเห็นดวยมากที่สุด (4.16) เก่ียวกับสามารถติดตามรายการพอดแคสตยอนหลัง ได

โดยงายและสะดวก 

1) ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมเปดรับสื่อพอดแคสตของกลุมตัวอยางนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 713233-163 การถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการ

เกษตร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 21 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 16 

คน คิดเปนรอยละ 76.2 และเปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 23.8 ตามลําดับดานการเปดรับสื่อ

พอดแคสต โดยพิจารณาความถี่ในการเปดรับสื่อพอดแคสต พบวา โดยเฉลี่ยเปดรับอยูในระดับนอย (1-2 วัน
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ตอสัปดาห) โดยการเปดรับสื่อพอดแคสตมากที่สุด ไดแก เรื่อง Photojournalism ภาพขาวดังๆ ที่เราเห็นเรื่อง

จริงหรือเรื่องแตง กลุมตัวอยางฟงสื่อพอดแคสตแตละครั้งประมาณ 30 นาที ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Supsinwiwat and Setthajit (2020) ที่วิจัยเรื่อง การเปดรับสื่อของผูฟงเจเนอเรชันวาย ที่มีตอองคประกอบ

การสื่อสารของพอดแคสต พบวาเปดรับสื่อพอดแคสต 1-2 วันตอสัปดาห และใชระยะเวลาในการฟง 41 นาที 

และสอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัยของ Thongfook and Pattmanon (2016) ที่ศึกษาเรื่อง 

ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อออนไลนของมนุษยเ งิน เดือนในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาการรับรูบริการ K-Expert ที่พบวา ระยะเวลาที่ใชสื่อออนไลนตอครั้งอยูที่

ประมาณ 31- 45 นาทีมากที่สุด  

2) ผลการศึกษาในดานสถานที่ในการรับฟงพอดแคสตพบวา สวนใหญเปดฟงจากบาน รองลงมาคือ

ชวงเวลาที่สะดวกที่จะเปดฟง คือ ขณะทํากิจกรรมตาง ๆ รอการนัดหมาย ระหวางรอทํากิจกรรมอ่ืน สอดคลอง

กับ แนวคิดของพอดแคสต ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใหผูฟงดาวนโหลดตอนที่สนใจเก็บไวไดตามความ ตองการ

ของตนเองบนอุปกรณตาง ๆ ทั้งคอมพิวเตอร และอุปกรณเคลื่อนที่อยาง โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เครื่องเลน 

MP3 และ MP4 สะดวกฟงทุกที่ทุกเวลา (Suvarnaphaet & Suvarnaphaet, 2021) 

3) ผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคหลักในการเปดรับสื่อ เหตุผลที่กลุมตัวอยาง โดยการเปดรับสื่อ

พอดแคสตมากที่สุด ไดแก เรื่อง Photojournalism ภาพขาวดังๆ ที่เราเห็นเรื่องจริงหรือเรื่องแตง เน่ืองจาก

เปนความรูที่เก่ียวของกับเน้ือหาในบทเรียนในรายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการเกษตรสวนใหญเปดรับ

สื่อพอดแคสต เน่ืองจากเปนความรูที่เกี่ยวของกับเน้ือหาในบทเรียนในรายวิชาการถายภาพเพ่ือผลิตสื่อทางการ

เกษตรเปนไปตามแนวคิดของพอดแคสต โดยประโยชนของพอดแคสต ใชไดหลายดาน ทั้งดานการศึกษา ดาน

ธุรกิจ และดานความบันเทิง (Suvarnaphaet & Suvarnaphaet, 2021) ซึ่งวัตถุประสงคหลักที่เปดรับคือ เนน

ไปดานการศึกษา หรือแสวงหาความรู นับวาเปนสื่อที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาเปนแหลงเรียนรูที่ดีนอก

ช้ันเรียน 

4) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบรูปแบบ รายการภาพรวมอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 โดย เห็นดวยมากดานชองทางการสื่อสาร (3.93) รองลงมา คือเห็นดวยมากดาน

รูปแบบและเน้ือหา (3.72) และเห็นดวยมากดานผูสงสาร (3.72) ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ

Supsinwiwat and Setthajit (2020) วิจัยเรื่อง การเปดรับสื่อของผูฟงเจเนอเรชันวาย ที่มีตอองคประกอบ

การสื่อสารของพอดแคสต พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบรูปแบบรายการภาพรวมอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.03 

จากการเปดรับสื่อพอดแคสตของผูเรียน น้ันเห็นโอกาสในพัฒนาการเรียนรูผูเรียน โดยมิไดเปนการ

ทดแทนรูปแบบ หรือ ทดแทนระบบการศึกษาแบบใดทั้งสิ้น แตพอดแคสตเปนสื่อทางการศึกษาเพ่ือชดเชยการ

อาน ที่เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันที่มีโรคโควิด 19 ที่ยังระบาด ในขณะที่ผูเรียนยังตองเรียนรูดวยการ

เรียนการสอนแบบออนไลนตลอดทั้งภาคการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 1 พบวา ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดรายการ ควรใชเวลาประมาณ

ไมเกิน 30 นาที ดังน้ัน ผูจัดรายการพอดแคสต หรือองคกรที่เก่ียวของในการผลิตพอดแคสต ควรนําขอมูลน้ี

ไปใชดําเนินการ ผลิตรายการพอดแคสตใหมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับผูฟง 

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 2 พบวา ดานผูสงสารหรือผูดําเนินรายการ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหจะ

ดึงดูดใหเปดรับฟงได คือ ลีลา นํ้าเสียง อารมณ ของผูดําเนินรายการพอดแคสต ในเลาเรื่องของผูดําเนิน

รายการพอดแคสต ดังน้ันผูจัดรายการพอดแคสต หรือองคกรที่เก่ียวของ ควรนําไปใชดําเนินการพัฒนาผู

ดําเนินรายการพอดแคสต ใหนาสนใจ 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

สําหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตอไปควรทําวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ

2.1 ควรทําวิจัย เพ่ือศึกษาตัวแปรที่ลุมลึกขึ้น เชน ดานผูสงสาร ลีลา นํ้าเสียง อารมณ ของผูดําเนิน

รายการพอดแคสต ในเลาเรื่องของผูดําเนินรายการพอดแคสต ซึ่งเปนตัวแปร ที่มีผลกับการรับฟงพอดแคสต

ของผูเรียนมากที่สุด 

2.2 ควรศึกษาเน้ือหารายการ ที่สามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอนได ในยุคของความปกติใหม 

(new normal) หรือเน้ือหาที่เหมาะสม สําหรับเปนสื่อการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมความสนใจในการเรียนของ

ผูเรียนใหเพ่ิมขึ้น 
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บทคัดย่อ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ท าให้การจัดการเรียนรู้ต้องด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ 
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัยฉบับจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนิสิตครูชีววิทยา
เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้มีคุณภาพ ด าเนินการวิจัยโดยการส ารวจ
ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนิสิตชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 140 คน แบบส ารวจเป็นแบบปลายเปิดและเป็น
มาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ระดับมาก นิสิตสามารถ
ก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ แต่มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง และมีความพร้อมในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีค่อนข้างต่ ากว่า นิสิตชั้นปีที่ 2 มีความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ต่ ากว่านิสิตชั้นปีอ่ืนๆ ด้าน
ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ นิสิตมีความกังวลด้านสุขภาพมากที่สุด ขณะที่ความกังวลด้านการมีส่วนร่วมใน
การเรียนอยู่ในระดับต่ าที่สุด ผลจากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ควรมุ่ง
ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบน าตนเองแก่นิสิตครู นอกจากนี้ หน่วยงานระดับอุดมศึกษาควร
ด าเนินนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ส าหรับการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 
ค าส าคัญ: ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์; นิสิตครูชีววิทยา; อุดมศึกษา  
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Abstract 
Because of the coronavirus pandemic, learning management has been operated through 

online system. This possibly affects learner’s learning process that may hinder the human capital 
development. This research, accordingly, has aimed to investigate the readiness for online learning 
of biology pre-service teachers for suggesting guideline to design and implement qualitatively the 
online learning management at high education institutes. The data were obtained from a total of 
140 pre-service teachers comprised of first-year to fourth-year students, using open-ended and 
5 - point Likert scale questionnaires as research instruments.  The result has shown that the 
student’ s readiness for online learning was at high level.  Students had an ability to control 
themselves for learning.  However, motivation for learning, self-directed learning, and readiness 
for technology accessibility were at lower level.  The readiness for online learning of sophomore 
students seemed to be lower than others.  For the negative effect of online learning, student’ s 
anxiety on health was at the highest one; meanwhile, that on learning activity participation was 
at the lowest level. The research illustrated that the online learning management should promote 
learning motivation and self-directed learning for the pre- service teachers.  Moreover, the policy 
on improving online resource affordability should be implemented by the university. 
Keywords: readiness for online learning; biology pre-service teachers; high education 

บทน า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหดตัวลงและ

ประชาชนทั่วโลกราว 130 ล้านคน ยากจนขั้นรุนแรง วิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนทั้งโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
กะทันหัน เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่หรือความปกติในรูปแบบใหม่ (New normal) (United nation, 2020) การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบต่อการศึกษาในทุกระดับชั้น มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา
ในสถานศึกษาที่ผ่านด าเนินการโดยการปิดสถานศึกษาและงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ลดต่ าลงหรือบางส่วนหลุดออกจากระบบการศึกษา จากรายงานของ 
Hammerstein, König, Dreisörner and Frey (2021) พบว่า การปิดสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ลดต่ าลง ผู้เรียนในช่วงวัยเด็กจะได้รับผลกระทบจากการปิดสถานศึกษามากกว่าผู้เรียนในช่วงวัยที่มี
อายุมากขึ้น รวมทั้ง พบว่าผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ ากว่าหรือยากจน จะได้รับ
ผลกระทบเชิงลบจากมาตรการดังกล่าวมากกว่าผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่า  
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เนื่องด้วยแนวโน้มการระบาดของเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นและระบาดติดต่อเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ในระยะถัดมา ไดมี้มาตรการให้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติเป็นรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนไม่หยุดชะงักและสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มาตรการ
ดังกล่าว ยังคงส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา เนื่องจากไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึงผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนในพื้นทีช่นบทห่างไกลที่ไฟฟ้าและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เข้าไม่ถึง ผู้เรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจน ตลอดจนผู้เรียนที่ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ 
จะประสบปัญหาความเหลี่ยมล้ าในการเรียนออนไลน์มากกว่าผู้เรียนกลุ่มอ่ืน (Devkota, 2021) นอกจากนีย้ังพบว่า 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างมีนัยส าคัญ 
ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่ผู้ปกครองมีการศึกษาต่ ากว่า จะมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ ากว่าและมีโอกาสหลุดจาก
ระบบการศึกษามากกว่า (Haelermans et al., 2021)  

การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้จากรูปแบบปกติเป็นรูปแบบออนไลน์อย่างเร่งด่วน ส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา วัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งในระดับอุดมศึกษา 
ในประเทศไทย พบว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ท าให้ความเหลี่ยมล้ าและความไม่เท่าเทียมทาง
การศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ อัน
เนื่องมาจากความเหลี่ยมล้ าทางรายได้ของครอบครัวที่มีอยู่เดิม ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับ
การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนพบว่าระบบส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนยังไม่
เพียงพอ (Pemasilo, 2021) จากรายงานที่ผ่านมา พบว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษาจะแตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ธรรมชาติของผู้เรียน 
ระดับชั้นของการศึกษา เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นต้น (Kay, 2009; Hung, Chou, Chen, & 
Own, 2010; Firat & Bozkurt, 2020; Zgheib, Daï, Serhan, & Melki, 2020) ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง
ศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่
มีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcomes) ที่
หลักสูตรก าหนดไว้ 

งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมและความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ของนิสิตครู
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 1-4 เพ่ือน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชา (Course learning 
outcomes, CLOs) และระดับหลักสูตร (Program learning outcomes, PLOs)  
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของเพศต่อความพร้อมและความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ ของนิสิตครู

ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของระดับชั้นของการศึกษาต่อความพร้อมและความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ด้าน

ต่างๆ ของนิสิตครูชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้ ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดในการวิจัย (ภาพที่ 1) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย 2 

ประการ คือ 1) ความแตกต่างของเพศส่งผลให้ความพร้อมและความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ ของ
นิสิตครูชีววิทยา มีความแตกต่างกัน และ 2) ระดับชั้นการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้ความพร้อมและความกังวล
ในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ ของนิสิตครูชีววิทยา มีความแตกต่างกัน  

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ด าเนินการวิจัยโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เป็นนิสิตครูที่ก าลังศึกษา

ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-4 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ านวนทั้งสิ้น 
140 คน ประกอบด้วย เพศหญิงจ านวน 119 คน และเพศชายจ านวน 21 คน (ตารางที่ 1) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการด าเนินการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์และความกังวลด้านต่างๆ ในการ

เรียนออนไลน์ของผู้เรียน เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งแบบปลายเปิดและข้อค าถามที่เป็นมาตร
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วัด 5 ระดับของลิเคิร์ท ส ารวจความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของผู้เรียนใน 6 ด้าน (ดัดแปลงจาก Hung et al., 
2010) คือ 1) แรงจูงใจในการเรียนรู้ 2) ทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง 3) การควบคุมตนเองของผู้เรียน 4) 
ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 5) ความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์ และ 
6) ความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี และส ารวจความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ 5 ด้าน คือ 1) ความเข้าใจใน
เนื้อหาการเรียน 2) การวัดประเมินผล 3) การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4) ภาวะความเครียด และ 5) สุขภาพ
กาย ก่อนการน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง เครื่องมือในการวิจัยดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและ
น าไปทดลองใช้ (try out) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.92 หลังจากนั้นจึง
ด าเนินการวิจัยโดยการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้เรียนรับทราบ และขอความร่วมมือให้ผู้เรียนตอบสอบ
แบบถามความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Google form

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับข้อค าถามที่เป็นมาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท น าค าตอบมาแปลความหมายตามตารางที่ 2

(Bringula et al., 2012) ตรวจสอบอิทธิพลของเพศต่อความพร้อมและความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้
สถิติทดสอบ independent t-test และตรวจสอบอิทธิพลของระดับชั้นของการศึกษาต่อความพร้อมและความ
กังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ตามด้วยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ  Duncan's Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ

นัยส าคัญ (α) เท่ากับ 0.05 รายงานผลการศึกษาในรูปของค่าเฉลี่ย (mean) ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(S.E.)  

ตารางที่ 1  ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ระดับชั้นการศึกษา เพศ จ านวนรวม (คน) 

หญิง ชาย 
1 21 6 27 
2 25 3 28 
3 39 6 45 
4 34 6 40 

จ านวนรวม (คน) 119 21 140 
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ตารางที่ 2   เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลแบบสอบถาม ตามแนวทางของลิเคิร์ท 
      (Likert Scale) 

ระดับคะแนน ช่วงของค่าเฉลี่ย ความหมาย 

5 4.51-5.00 เห็นด้วยมากที่สุด/ระดับมากที่สุด 
4 3.51-4.50 เห็นด้วยมาก/ระดับมาก 
3 2.51-3.50 เห็นด้วยปานกลาง/ระดับปานกลาง 
2 1.51-2.50 เห็นด้วยน้อย/ระดับน้อย 
1 1.00-1.50 เห็นด้วยน้อยที่สุด/ระดับน้อยที่สุด 

ที่มา: Bringula et al., 2012 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนิสิตครู ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-4 จ านวนทั้งหมด 140 คน พบว่า ความแตกต่างของเพศไม่มีผลต่อความพร้อมในการ
เรียนรู้ออนไลน์ นิสิตเพศชายและหญิงมีความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ทุกด้านและในภาพรวม ในระดับ
ใกล้เคียงกัน (ตารางท่ี 3) ขณะที่ ระดับชั้นของการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ใน
บางด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4) 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชั้นปี พบว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนิสิตแต่ละชั้นปี จัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง - ระดับมาก (ตารางที่ 4) ความพร้อมด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ การควบคุมตนเองของผู้เรียน 
ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์ และ
ความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี เปรียบเทียบระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ไม่แตกต่างทางสถิติ (P > 
0.05) แม้ว่านิสิตชั้นปีที่ 2 มีแนวโน้มจะมีความพร้อมด้านดังกล่าวต่ ากว่าชั้นปีอ่ืน อย่างไรก็ตาม ทักษะการเรียนรู้
แบบน าตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 2 ต่ ากว่าชั้นปีที่ 1, 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P = 0.005) จากการ
พิจารณา ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์แต่ละด้านของนิสิตในแต่ละชั้นปี แม้ว่า ความพร้อมในการเรียนรู้
ออนไลน์ในแต่ละด้าน ไม่แตกต่างทางสถิติ (ภาพท่ี 2) แต่อย่างไรก็ตาม นิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 มีแนวโน้มที่จะ
มีความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีค่อนข้างต่ ากว่าความพร้อมด้านอ่ืนๆ ขณะที่ นิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 มี
ความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง และด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ค่อนข้างต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ ตามล าดับ 
ส่วนความพร้อมด้านที่มีแนวโน้มสูงที่สุดของนิสิตทั้งชั้นปีที่ 1, 2, 3, และ 4 เป็นด้านเดียวกัน คือ ด้านการควบคุม
ตนเองของผู้เรียน 
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โดยภาพรวม นิสิตมีความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน ค่าเฉลี่ยระดับความพร้อมด้าน
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ด้านทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ด้านการควบคุมตนเองของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ด้านความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์ และด้านความพร้อม
ในการเข้าถึงเทคโนโลยี คิดเป็น 3.67 ± 0.03, 3.61 ± 0.04, 3.86 ± 0.05, 3.72 ± 0.05, 3.75 ± 0.05, และ 3.63 
± 0.06 ตามล าดับ (ภาพท่ี 3) นิสิตมีความสามารถในด้านการควบคุมตนเองมากกว่าด้านอ่ืนๆ (P = 0.004) ขณะที่
ด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ ด้านทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง และความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีค่อนข้างต่ า
กว่าด้านอื่นๆ  

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เกิดข้ึนอย่างเร่งด่วน นิสิตส่วนใหญ่จึงมีความกังวลต่อ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยจากการส ารวจพบว่า ความกังวลต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ของนิสิตครู อยู่ในระดับปานกลาง-ระดับมาก ค่าเฉลี่ยความกังวลในด้านความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน ด้านการวัด
ประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้านภาวะความเครียด และด้านสุขภาพกาย มีค่าเท่ากับ 3.92 
± 0.08 (กังวลมาก), 3.59 ± 0.08 (กังวลมาก), 3.35 ± 0.07 (กังวลปานกลาง), 3.51 ± 0.09 (กังวลมาก), และ 
4.12 ± 0.08 (กังวลมาก) ตามล าดับ (ภาพที่ 4ก) นิสิตมีความกังวลด้านสุขภาพมากที่สุด ขณะที่กังวลด้านการมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนอยู่ในระดับต่ าที่สุด นิสิตเพศชายและหญิงมีความกังวลในระดับที่ไม่แตกต่างกันนัก 
แม้ว่าเพศหญิงจะมีแนวโน้มเป็นกังวลมากกว่าเพศชาย (ภาพที่ 4ข) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชั้นปี พบว่า นิสิตชั้นปี
ที่ 2 จะมีระดับความกังวลสูงกว่านิสิตชั้นปีอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P = 0.006) ตามด้วยนิสิตชั้นปีที่ 1 นิสิต
ทั้งสองชั้นปีดังกล่าว มีความกังวลด้านความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนและด้านการวัดประเมินผลค่อนข้างสูงกว่า
นิสิตชั้นปีอ่ืนๆ (ตารางที่ 5) นิสิตทั้งสี่ชั้นปี มีความกังวลด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่
แตกต่างทางสถิติ โดยมีล าดับจากน้อยไปมาก ชั้นปีที่  3, 1, 4 และ 2 ดังนี้ 3.18 ± 0.12 (กังวลปานกลาง), 3.30 ± 
0.19 (กังวลปานกลาง), 3.38 ± 0.14 (กังวลปานกลาง) และ 3.64 ± 0.16 (กังวลมาก) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
พบว่า ชั้นปีที่ 2 มีความกังวลด้านนี้ในระดับมาก 

ตารางที่ 3 ระดับความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ ของนิสิตเพศชายและเพศหญิง 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 

ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ เพศ F P 

ชาย หญิง 

แรงจูงใจในการเรียนรู้ 3.80 ± 0.12ns 3.65 ± 0.04ns 2.882 0.092 
ทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง  3.76 ± 0.12ns 3.58 ± 0.04ns 0.429 0.514 
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ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ เพศ F P 

ชาย หญิง 

การควบคุมตนเองของผู้เรียน 3.95 ± 0.14ns 3.84 ± 0.05ns 1.101 0.296 
ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 4.01 ± 0.15ns 3.67 ± 0.05ns 0.003 0.958 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์ 4.06 ± 0.13ns 3.70 ± 0.06ns 0.460 0.499 
ความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี 3.71 ± 0.20ns 3.61 ± 0.07ns 0.490 0.485 
ความพร้อมในภาพรวม 3.88 ± 0.10ns 3.68 ± 0.04ns 0.002 0.963 

ค่าท่ีแสดง คือ ค่าเฉลี่ย (mean) ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) 

ในแถวเดียวกัน (row), ns: ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (α) เท่ากับ 0.05 หลังการทดสอบด้วย 
independent t-test 
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ตารางที่ 4 ระดับความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ ของนิสิต ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 

ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ ชั้นปีที่ศึกษา F P 
1 2 3 4 

แรงจูงใจในการเรียนรู้ 3.73 ± 0.08ns 3.51 ± 0.08ns 3.68 ± 0.06ns 3.74 ± 0.06ns 2.030 0.113 
ทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง    3.75 ± 0.09a 3.33 ± 0.09b 3.69 ± 0.07a 3.61 ± 0.07a 4.512  0.005* 
การควบคุมตนเองของผู้เรียน 4.01 ± 0.10ns 3.69 ± 0.11ns 3.88 ± 0.08ns 3.85 ± 0.09ns 1.658 0.179 
ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 3.69 ± 0.14ns 3.63 ± 0.11ns 3.83 ± 0.09ns 3.67 ± 0.08ns 0.778 0.508 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์ 3.78 ± 0.13ns 3.64 ± 0.13ns 3.80 ± 0.09ns 3.76 ± 0.09ns 0.369 0.775 
ความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี 3.63 ± 0.15ns 3.40 ± 0.13ns 3.81 ± 0.10ns 3.58 ± 0.13ns 1.810 0.148 
ความพร้อมในภาพรวม 3.77 ± 0.08 ns 3.54 ± 0.09 ns 3.78 ± 0.06 ns 3.70 ± 0.06 ns 2.322 0.078 

ค่าท่ีแสดง คือ ค่าเฉลี่ย (mean) ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) 

ในแถวเดียวกัน (row), ns: ไม่แตกต่างทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ (α) เท่ากับ 0.05 หลังการทดสอบด้วย One-Way ANOVA 

* ในแถวเดียวกัน (row) ตัวอักษรที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (α) เท่ากับ 0.05 หลังการทดสอบด้วย One-
Way ANOVA ตามด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
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ภาพที่ 2 ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ทั้ง 6 ด้าน ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-4 
 ด้านที่ 1: แรงจูงใจในการเรียนรู้; ด้านที่ 2: ทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง; ด้านที่ 3: การควบคุม

ตนเองของผู้เรียน; ด้านที่ 4: ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต; ด้านที่ 5: ความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์; ด้านที่ 6: ความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

ns: ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (α) เท่ากับ 0.05 หลัง การทดสอบด้วย One-Way 
ANOVA 

ภาพที่ 3 ระดับความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาชีววิทยาในภาพรวม 
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ด้านที่ 1: แรงจูงใจในการเรียนรู้; ด้านที่ 2: ทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง; ด้านที่ 3: การ
ควบคุมตนเองของผู้เรียน; ด้านที่ 4: ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต; ด้านที่ 5: 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์; ด้านที่ 6: ความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี  

ตัวอักษรที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (α) 
เท่ากับ 0.05 หลังการทดสอบด้วย One-Way ANOVA ตามด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ 
Duncan's Multiple Range Test (DMRT) 

ภาพที่ 4 ความกังวลด้านต่างๆ ในการเรียนรู้ออนไลน์ของนิสิตนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
ชีววิทยา (ก) ความกังวลด้านต่างๆ ในภาพรวม (ข) ความกังวลระหว่างเพศชายและเพศ
หญิง 
ด้านที่ 1: ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน; ด้านที่ 2: การวัดประเมินผล; ด้านที่ 3: การมีส่วนร่วม

ในการเรียนการสอน; ด้านที่ 4: ภาวะความเครียด; ด้านที่ 5: สุขภาพกาย 

 ตัวอักษรที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (α) 
เท่ากับ 0.05 หลังการทดสอบด้วย One-Way ANOVA ตามด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติทดสอบ 
Duncan's Multiple Range Test (DMRT) 

ns: ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (α) เท่ากับ 0.05 หลังการทดสอบด้วย independent 
t-test
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 ตารางที่ 5  ระดับความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ ของนิสิต ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
ความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ ชั้นปีที่ศึกษา F P 

1 2 3 4 

ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน 4.15 ± 0.20ab 4.36 ± 0.13a 3.76 ± 0.15bc 3.65 ± 0.15c 4.071 0.008* 
การวัดประเมินผล 3.78 ± 0.17ab 4.04 ± 0.14a 3.33 ± 0.15b 3.43 ± 0.14b 4.378 0.006* 
การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 3.30 ± 0.19ns 3.64 ± 0.16ns 3.18 ± 0.12ns 3.38 ± 0.14ns 1.706 0.169 
ภาวะความเครียด 3.52 ± 0.20ns 4.00 ± 0.18ns 3.36 ± 0.18ns 3.33 ± 0.17ns 2.568 0.057 
สุขภาพกาย 4.00 ± 0.18ns 4.29 ± 0.16ns 3.98 ± 0.15ns 4.25 ± 0.13ns 1.070 0.364 
ความกังวลในภาพรวม 3.75 ± 0.13ab 4.06 ± 0.11a 3.52 ± 0.10b 3.61 ± 0.10b 4.294 0.006* 

 ค่าท่ีแสดง คือ ค่าเฉลี่ย (mean) ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) 

 ในแถวเดียวกัน (row), ns: ไม่แตกต่างทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ (α) เท่ากับ 0.05 หลังการทดสอบด้วย One-Way ANOVA 

* ในแถวเดียวกัน (row) ตัวอักษรที่แตกต่างกัน แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (α) เท่ากับ 0.05 หลังการทดสอบด้วย One-
Way ANOVA   ตามด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ Duncan's Multiple Range Test (DMRT) 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการส ารวจของทีมผู้วิจัยในครั้งนี้ พบว่า ความพร้อมและความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ด้านต่างๆ 

ของนิสิตครูเพศหญิงและเพศชาย ไม่แตกต่างทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า นิสิตครูเพศหญิงและเพศชายมีความ
พร้อมและความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์ในระดับที่ใกล้เคียงกัน แม้ว่า เพศชายจะมีแนวโน้มความพร้อมสูง
กว่าเพศหญิง ขณะที่เพศหญิงจะมีความกังวลสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย ผลการส ารวจดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่เคยรายงานไว้ก่อนหน้า เช่น งานวิจัยของ Bunz, Curry, and Voon (2007) และงานวิจัยของ Hung 
et al. (2010) ที่ส ารวจพบว่า ผู้เรียนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มีความพร้อมใน
การเรียนรู้ออนไลน์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ อีเมล ตลอดจนการใช้งานอินเทอร์ เน็ต ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตาม พบว่า ตามธรรมชาติ เพศหญิงมักจะมีความกังวลกับสถานการณ์ที่คิดว่าตนเองจะควบคุมไม่ได้
มากกว่าเพศชาย (Bahrami and Yousefi, 2011) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์หรือรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปจากความคุ้นชินเดิม ผู้สอนควรออกแบบแนวทางหรือมีวิธีการช่วยลด
ความกังวลของผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนเพศหญิง (Kay, 2009) ความกังวลในระดับที่เหมาะสม จะช่วยกระตุ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Majali, 2020) 

Hung et al. (2010) ศึกษาความพร้อมของผู้เรียนสามมหาวิทยาลัยในไต้หวันที่เรียนออนไลน์ พบว่า
ผู้เรียนชั้นปีที่ 3 และ4 มีความพร้อมมากกว่าผู้เรียนชั้นปีแรกและปีที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญ ในมิติของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการสื่อสารออนไลน์ แรงจูงใจในการเรียนรู้  และการควบคุม
ตนเองของผู้เรียน แต่ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้เรียนทั้ง 4 ชั้นปี ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งต่างจากผลส ารวจในงานวิจัยฉบับนี้ ที่พบว่า นิสิตทั้ง 4 ชั้นปี มีความพร้อมด้านแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ การควบคุมตนเองของผู้เรียน ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์ และความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี ในระดับท่ีไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไร
ก็ตาม พบว่า นิสิตครูชั้นปีที่ 2 จะมีทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ต่ ากว่าชั้นปีอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ครอบคลุมความสามารถของผู้เรียนในด้านการตั้งเป้าหมายในการเรียน การ
วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง การบริหารจัดการเวลา ความมีวินัย การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนทักษะในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียน (Hung et al., 2010) จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้สอน จะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองให้แก่นิสิต
ชั้นปีที่ 2 มากกว่าชั้นปีอ่ืนเป็นพิเศษ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
และมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ท้ายที่สุด จะช่วยให้นิสิตประสบ
ความส าเร็จในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบปกติ รูปแบบออนไลน์ หรือการเรียนผ่านทางไกล
รูปแบบอื่น ๆ ผู้สอนอาจจะน าเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom), 
สัญญาการเรียนรู้ (learning contract) หรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนน้อย
ที่สุด (minimal-guidance instruction) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อาทิ การจัดการเรียนรู้แบบ
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ใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry-based 
leaning) เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากเทคนิคดังกล่าว ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Robinson, PharmD, & Persky, 2020) แม้ว่า จากการทดสอบทางสถิติ ความ
พร้อมด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีของนิสิตชั้นปีที่ 2 จะไม่แตกต่างจากชั้นปีอ่ืนๆ แต่ก็มีแนวโน้มของระดับความ
พร้อมด้านนี้ (3.40 ± 0.13, ความพร้อมระดับปานกลาง) ต่ ากว่าชั้นปีอ่ืน อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Srihaset et al. (2020) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ
เรียนออนไลน์ พบว่าความพร้อมด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

เมื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ทั้ง 6 ด้าน เป็นรายชั้นปี พบว่า ความพร้อมในการ
เรียนรู้ออนไลน์ทั้ง 6 ด้าน ของนิสิตแต่ละชั้นปี อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตาม นิสิตชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 4 มีแนวโน้มที่จะมีความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีค่อนข้างต่ ากว่าความพร้อมด้านอ่ืน  ๆ ขณะที่ 
นิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 มีความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง และด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้
ค่อนข้างต่ ากว่าด้านอื่น ๆ ตามล าดับ นิสิตทั้ง 4 ชั้นปี มีความพร้อมในด้านการควบคุมตนเองอยู่ในระดับสูงกว่า
ความพร้อมด้านอ่ืน ๆ จากการส ารวจข้อมูล ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีค่อนข้าง
ต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ คือ ปัญหาการไม่เสถียรของเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและขาดงบประมาณในการเข้าถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ โดยพบว่า ความแรงของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่นิสิตครู
ชีววิทยาส่วนใหญ่ใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง นิสิตให้ข้อคิดเห็นว่า การเรียนออนไลน์สะท้อนให้เห็นความ
เหลื่อมล้ าของสังคมได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะความแตกต่างของบุคคลในการเข้าถึงอุปกรณ์ส าหรับการเรียน
ออนไลน์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ในระดับปานกลาง และต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนบางส่วนจากทางคณะและ
มหาวิทยาลัย (Sae-Tan, Haoboon, Junthip, Suteerasak, & Limsakul, 2021) ส่วนสาเหตุที่ท าให้แรงจูงใจ
ในการเรียนของนิสิตครู สาขาชีววิทยา ลดลง มีหลายประการ ได้แก่ ความเบื่อหน่ายและความเม่ือยล้าจากการ
เรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นระยะเวลานาน สภาพแวดล้อมที่บ้านและอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบที่มีการสื่อสารทางเดียว (one-way communication) รวมถึงความเบื่อหน่าย อัน
เนื่องมาจากความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
ดังนั้น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่ผู้เรียน ต้องย้อนกลับไปแก้ไขสาเหตุที่บั่นทอนแรงจูงใจในการ
เรียนดังกล่าว ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนสอนที่ช่วยกระตุ้นแรงจูงใจ Cabansag, Cabansag & 
Soriano (2020) ได้เสนอแนะไว้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันในชั้น
เรียน มีส่วนร่วมในการอภิปราย รวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมาก
ขึ้น 
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ในภาพรวม นิสิตครูชีววิทยามีความกังวลด้านความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน ด้านการวัดประเมินผล 
ด้านภาวะความเครียด และด้านสุขภาพกาย ในระดับสูง ขณะที่ความกังวลด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลาง หากเปรียบเทียบระหว่างด้านต่างๆ เหล่านี้ ปรากฏว่านิสิตส่วนใหญ่กังวลด้าน
สุขภาพกายมากที่สุด โดยคาดว่าปัญหาที่จะตามมาจากการเรียนออนไลน์ ได้แก่ ความเมื่อยล้าของสายตาและ
กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมจากการเรียนออนไลน์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ชั้นปี นิสิตชั้นปีที่ 2 จะมีระดับความกังวลสูงกว่านิสิตชั้นปีอ่ืน ตามด้วยนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยพบว่า นิสิตทั้งสองชั้น
ปีดังกล่าว มีความกังวลด้านความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนและด้านการวัดประเมินผลค่อนข้างสูงกว่านิสิตชั้นปี
อ่ืนๆ สาเหตุหลักของความกังวลด้านความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนและด้านการวัดประเมินผลของนิสิต เป็น
ผลมาจากความไม่มั่นใจในความเสถียรของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่จะใช้ในระหว่างการเรียนและการสอบ นิสิต
ส่วนหนึ่งเสนอแนะให้ผู้สอนบันทึกวิดีโอการสอนเพ่ือใช้ทบทวนนอกเวลา ในส่วนของการวัดประเมินผล นิสิต
ส่วนใหญ่เสนอให้มีการวัดผลการประเมินผลระหว่างการเรียนเป็นระยะ นิสิตทั้งสี่ชั้นปี มีความกังวลด้านการมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่แตกต่างทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม ชั้นปีที่ 2 มีความกังวลด้านนี้
ในระดับมาก งานวิจัยของ Wayo, Charoennukul, Kankaynat, and Konyai (2020) เสนอแนะให้ผู้สอน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เช่น การแบ่งกลุ่มน าเสนอ การเล่นเกม 
การร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามและตอบค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน   

การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มีข้อได้เปรียบในหลายประการ เช่น มีความสะดวกและความยืดหยุ่น 
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากปกติ เป็นแบบออนไลน์อย่างรวดเร็วและ
กระทันหัน อาจส่งผลกระทบเชิงลบมากกว่าผลเชิงบวก ดังนั้น การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ จึง
เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือน าข้อมูลและปัจจัยจ ากัดที่เกี่ยวข้องไปประกอบการเตรียมการและวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความกังวลของผู้เรียน เพ่ิมความสุขในการเรียนและส่งผลดีต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Iamsen, Pinchinda, Jitsupa, & Keesookpun, 2021) 

สุดท้ายนี้ สามารถสรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพร้อมและความกังวลในการเรียนรู้
ออนไลน์ด้านต่างๆ ของนิสิตครูชีววิทยามากนัก แต่ระดับชั้นของการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลท าให้ความ
พร้อมและความกังวลในการเรียนรู้ออนไลน์บางด้านของนิสิตครูชีววิทยามีความแตกต่างกัน กล่าวคือ นิสิตทุก
ชั้นปี มีความพร้อมด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ การควบคุมตนเองของผู้เรียน ความสามารถในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์ และความพร้อมในการเข้าถึง
เทคโนโลยีในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น นิสิตชั้นปีที่ 2 จะมีความพร้อมในการเรียนรู้แบบน าตนเองต่ ากว่า
นิสิตชั้นปีอื่นๆ ความพร้อมในการเข้าเทคโนโลยีของนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 4 ค่อนข้างต่ ากว่าความพร้อมด้านอ่ืนๆ 
นิสิตชั้นปีที่ 2 มีความพร้อมด้านการเรียนรู้แบบน าตนเองต่ ากว่าความพร้อมด้านอ่ืนๆ ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 3 มี
ความพร้อมด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ ความกังวลด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอยู่
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ในระดับปานกลาง ขณะที่ ความกังวลด้านความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน ด้านการวัดประเมินผล ด้านภาวะ
ความเครียด และด้านสุขภาพกาย อยู่ในระดับสูง 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ควรมุ่งส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบน า

ตนเองแก่นิสิตครู ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือลดความกังวลของนิสิต และลด
ผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของนิสิต  

2. หน่วยงานระดับอุดมศึกษาควรด าเนินนโยบายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ
ส าหรับการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 
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ผลการจดัการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรายวิชาท่ีมีทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบติั ส าหรบันักศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏัสงขลา 
The Effect of Using Online Learning to Promote Songkhla Rajabhat University 
Students’ Learning Achievement and Satisfaction towards the Integrated 
Lecture-Lab Courses 
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บทคดัย่อ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มผีลกระทบอย่างมากต่อระบบการศกึษา ทัง้

ผูส้อนและผูเ้รยีนต้องปรบัเปลีย่นการสอนและการเรยีนรูจ้ากหอ้งเรยีนสู่การเรยีนรูอ้อนไลน์ ซึง่มทีัง้ขอ้ดี
และขอ้เสยีตามมา การวจิยัครัง้น้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนออนไลน์ และ 
2) ประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการเรยีนรูอ้อนไลน์ในรายวชิาที่มทีัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาหลกัสูตรการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสงขลา ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 2533202 การวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยัส าหรบัการพฒันาชุมชน
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 จ านวน 45 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แพลตฟอรม์ออนไลน์
Google Classroom 2) แอปพลเิคชนั Google Meet และ LINE และ 3) แบบประเมนิความพงึพอใจของ
ผู้เรยีนที่มต่ีอการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์ สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าขนาดอทิธพิล และทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่างหนึ่งกลุ่มด้วยค่าท ีผลการวจิยั
พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภายหลงัการเรยีนรูอ้อนไลน์สูงกว่าเกณฑท์ี่รอ้ยละ 60 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .001 และความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์อยูใ่นระดบัมาก
ค าส าคญั: การเรยีนรูอ้อนไลน์; ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน; รายวชิาทีม่ที ัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ
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Abstract 
The spread of COVID-1 9  had a significant impact on the educational system. Both 

students and teachers must adapt their teaching and learning from the classroom to online 
learning, which has both benefits and disadvantages. The aims of this research were to 1) study 
online learning achievement, and 2) assess student satisfaction towards online learning in 
integrated lecture-lab courses. The sample included 4 5  Community Development majors who 
enrolled in the course, “2533202 Research Data Analysis for Community Development,” in the 
Faculty of Humanities and Social Sciences of Songkhla Rajabhat University during the first 
semester of the academic year 2021. The research tools included 1) Google Classroom platform, 
2) Google Meet and LINE apps, and 3) student satisfaction assessment form for online learning.
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Cohen’s d effect
size and one sample t-test. The results revealed that the students’ online learning achievement
was significantly higher than the 60 percent standard at .001 level. Also, their satisfaction was at
a high level.
Keywords: Online Learning; Learning Achievement; Integrated Lecture-Lab Courses

บทน า 
ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบบัที ่8/2564) โดยสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-
19 ที่มกีารกลายพนัธุ์เป็นหลายสายพนัธุ์ ยงัคงทวคีวามรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะวกิฤตดิ้านสาธารณสุข มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาจงึออกมาตรการการจดัการเรยีนการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ทุกคณะวางแผนและจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมนิผลในรูปแบบออนไลน์ ทุกรายวชิาหรอืรูปแบบอื่นซึ่งไม่มกีารปฏสิมัพนัธ์ซึ่งหน้า โดนบุคลากร
สายวชิาการ บุคลาการสายสนับสนุนพนัธกจิ และบุคลากรประเภทอื่นใหป้ฏบิตังิาน ณ สถานทีพ่กัอาศยั
ของตนเอง (Work from Home) ทัง้นี้ตอ้งไมก่ระทบต่อการปฏบิตังิานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั และ
งานอื่น ๆ ตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นการเฉพาะ (Songkhla Rajabhat University, 2021) 

รายวชิา 2533202 การวเิคราะหข์อ้มลูวจิยัส าหรบัการพฒันาชุมชน จ านวนหน่วยกติ 3 (2-2-5) 
เปิดการเรยีนการสอนภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 ใหแ้ก่นักศกึษาหลกัสูตรการพฒันาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ชัน้ปีที ่3 โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกบัแนวคดิและ
วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูวจิยัในการวจิยัเชงิคุณภาพโดยกระบวนการการวเิคราะหเ์นื้อหา และการวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิปรมิาณโดยกระบวนการทางสถติ ิซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการในการเตรยีมขอ้มลูและขัน้ตอน
การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทัง้การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้ (Songkhla Rajabhat University, 2016) ซึ่งเป็นรายวชิาที่มทีัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิการ
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จดัการเรยีนการสอนมทีัง้การบรรยายและฝึกปฏบิตัิในหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์แต่ดว้ยสถานการณ์
การระบาดของโรคตดิเชื้อโควดิ-19 ส่งผลให้ต้องปรบัเปลี่ยนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล
เป็นรปูแบบการเรยีนรูอ้อนไลน์ 100% 

การจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลในรูปแบบออนไลน์ถือเป็นสิง่ใหม่ที่ต้องการ
อาศยัความพรอ้มทัง้ด้านผู้สอน ผู้เรยีน แพลตฟอรม์ออนไลน์ ทรพัยากรการเรยีน และสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู้ที่ก่อให้เกดิการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีน การวจิยัในครัง้น้ีจงึมุ่งศกึษาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนออนไลน์ในรายวชิานี้ซึง่เป็นรายวชิาทีม่ที ัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิผลการวจิยัทีไ่ด้จะน าไปสู่
การพฒันาการเรยีนการสอนเพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ และเขา้กบัสถานการณ์
ทีเ่กดิขึน้ต่อไป 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนออนไลน์ในรายวชิา 2533202 การวเิคราะห์ข้อมูลวจิยั

ส าหรบัการพฒันาชุมชน กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 
2. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการเรยีนรูอ้อนไลน์ในรายวชิา 2533202 การ

วเิคราะหข์อ้มลูวจิยัส าหรบัการพฒันาชุมชน 

การทบทวนวรรณกรรม 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดการ

จดัการเรยีนรูอ้อนไลน์ (Online/e-learning) ผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเพื่อรกัษาระยะห่างทางสงัคม ลด
การเดนิทาง และลดการแพรร่ะบาด ผูส้อนในฐานะผูถ่้ายทอดองคค์วามรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนจงึตอ้งปรบัตวั และ
ท าความเขา้ใจทกัษะในการจดัการเรยีนรูผ้่านแพลตฟอรม์การบรหิารจดัการหอ้งเรยีนรปูแบบต่าง ๆ ที่
แตกต่างไปจากหอ้งเรยีนปกต ิทกัษะในการถ่ายทอดความรูข้องผูส้อนน าไปสู่การออกแบบการเรยีนการ
สอนออนไลน์ และการเลอืกใช้เทคโนโลยกีารศึกษาได้อย่างเหมาะสม การศึกษาในยุคใหม่จงึต้องมี
ช่องทางในการเรยีนรู้และช่องทางในการเรยีนการสอน และการวดัผลหรอืการทดสอบออนไลน์ (E-
testing) ทีม่คีวามหลากหลายและมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นการสรา้งสรรคน์วตักรรมการเรยีนการสอนแบบ
ใหม่ของผูส้อนทีม่เีทคโนโลยเีขา้มาเกี่ยวขอ้งเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรู้ไดทุ้กทีทุ่กเวลา (Jensantikul, 
2021) โดยสอดคลอ้งกบัความต้องการผู้เรยีน วตัถุประสงคข์องรายวชิา เนื้อหาการเรยีนรูข้องรายวชิา 
และเงื่อนไขการเรยีนรูข้องหลกัสูตร ดงันัน้ผู้สอนที่มคีวามเชี่ยวชาญในเนื้อหาและประสบการณ์ในการ
สอน หากมคีวามรู้ในด้านการพัฒนารายวิชาออนไลน์ย่อมจะส่งผลให้การออกแบบและการพัฒนา
รายวชิาออนไลน์มปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ในยุคปัจจุบนัผู้เรยีนสามารถเรยีนรูว้ธิกีารใช้งานได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม ผู้สอนจึงมีหน้าที่เพียงชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ และ
วตัถุประสงคข์องการเรยีนรูข้ององคค์วามรูน้ัน้ ๆ (Rodniyom, 2021) 
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วิธีการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการทดลองขัน้ต้น (Pre-experimental Design) โดยศกึษากลุ่มเดยีววดัหลงั

การทดลองครัง้เดยีว (One-group Posttest-only Design)  
ประชากรในการวจิยัครัง้นี้เป็นนักศกึษาหลกัสูตรการพฒันาชุมชน ชัน้ปีที ่3 จ านวน 101 คน ที่

ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 2533202 การวเิคราะหข์อ้มลูวจิยัส าหรบัการพฒันาชุมชน ในภาคเรยีนที ่1 ปี
การศึกษา 2564 ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน 3.1.9.7 (Sanitlou, 
Naphaarra, & Sartphet, 2019) โดยก าหนดสถติทิดสอบคอืการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างหนึ่ง
กลุ่มแบบทศิทางเดยีว ค่าขนาดอิทธพิลปานกลาง เท่ากบั .5 ความผดิพลาดในการทดสอบ 5% และ
อ านาจการทดสอบ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง จ านวน 45 คน เลอืกตวัอยา่งดว้ยวธิสีุ่มอยา่งงา่ย 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 แพลตฟอรม์ออนไลน์ Google Classroom รายวชิา 2533202 การวเิคราะหข์อ้มลูวจิยั

ส าหรบัการพฒันาชุมชน ผูส้อนไดอ้อกแบบงานของชัน้เรยีน (Classwork) จ านวน 10 กจิกรรม ประกอบ
ไปด้วยบทเรยีนออนไลน์ในรูปแบบวดิโีอ จ านวน 16 วดิโีอ ซึ่งผู้สอนบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัลิงในวดิโีอ และตดัต่อวดิโีอโดยใช้โปรแกรม OBS Studio เพื่อเผยแพร่บน YouTube ด้วย
ตนเอง งานของชัน้เรยีนยงัประกอบไปด้วยเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF 
ไฟล์โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรบัการวิเคราะห์ข้อมูลวิจยัประเภทไม่มลีิขสิทธิ ์และแบบฝึกหดัเพื่อวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรปูแบบ Google Forms Quiz จ านวน 10 แบบฝึกหดั โดยมเีนื้อหาสอดคลอ้ง
และครอบคลุมรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (Course Specification) โดยผู้วิจยัน าแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ Google Classroom ที่ออกแบบงานของชัน้เรยีนเรยีบรอ้ยแล้วไปให้คณาจารย์หลกัสูตรการ
พฒันาชุมชน จ านวน 3 ท่าน ใหข้อ้เสนอแนะ จากนัน้จงึน ามาปรบัปรงุใหเ้หมาะสมก่อนน าไปใชง้านจรงิ 

ส่วนที ่2 แอปพลเิคชนั Google Meet และ LINE ใชเ้ป็นช่องทางการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูส้อน
กบัผูเ้รยีน โดยเฉพาะแอปพลเิคชนั LINE ทีผู่เ้รยีนมขีอ้สงสยัใด ๆ สามารถสอบถามผูส้อนไดต้ลอดเวลา 

ส่วนที่ 3 แบบประเมนิความพึงพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้ออนไลน์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 5 ประเดน็ ดดัแปลงจากแบบประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดย
นกัศกึษาของส านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู JAMOVI เวอรช์นั 2.2.5.0 (The jamovi project, 
2021) ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าขนาดอิทธิพล และทดสอบ
ค่าเฉลีย่กลุ่มตวัอยา่งหนึ่งกลุ่มดว้ยค่าท ี

การแปลผลค่าขนาดอิทธิพล (Cohen’s d effect size) ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้  (Yang & Berdine, 
2021) 

ค่า d < .2 หมายถงึ น้อย (Small) 
ค่า .2 < d < .8 หมายถงึ ปานกลาง (Medium) 
ค่า d > .8  หมายถงึ มาก (Large) 
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ผลการวิจยั 
1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนออนไลน์ในรายวชิา 2533202 การวเิคราะหข์อ้มลูวจิยัส าหรบัการ

พฒันาชุมชน กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 

ตารางที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภายหลงัการเรยีนรูอ้อนไลน์ กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 
แบบฝึกหดั คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
เกณฑ ์

คะแนน 
เฉลีย่ 

คะแนน
รอ้ยละ 

SD t p Cohen’s d 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

25 
8 
13 
27 
33 
12 
40 
24 
16 
12 

15.0 
4.8 
7.8 
16.2 
19.8 
7.2 
24.0 
14.4 
9.6 
7.2 

23.5 
7.2 
12.4 
24.6 
30.6 
11.5 
33.2 
18.8 
12.7 
9.62 

94.0 
90.0 
95.4 
91.1 
92.7 
95.8 
83.0 
78.3 
79.4 
80.2 

2.61 
1.50 
1.22 
2.81 
4.37 
1.27 
7.15 
6.03 
3.44 
2.89 

21.8 
10.7 
25.5 
20.0 
16.5 
22.9 
8.62 
4.95 
6.11 
5.61 

<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 

3.25 
1.60 
3.80 
2.97 
2.46 
3.41 
1.28 
.74 
.91 
.84 

รวม 210 126.0 184.0 87.6 17.2 22.7 <.001 3.39 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรยีนได้คะแนนรวมเฉลี่ย 184.0 คดิเป็นรอ้ยละ 87.6 แสดงให้เห็นว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภายหลงัการเรยีนรูอ้อนไลน์ สงูกว่าเกณฑท์ีร่อ้ยละ 60 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .001 ค่าขนาดอทิธพิล เท่ากบั 3.39 อยูใ่นระดบัมาก (t=22.7, p<.001, d=3.39) 

2. ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรูอ้อนไลน์ในรายวชิา 2533202 การวเิคราะหข์อ้มลู
วจิยัส าหรบัการพฒันาชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (M=3.85, SD=1.01) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า โปรแกรมการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ที่อาจารยใ์ช้มคีวามเหมาะสมระดบัมาก (M=4.00, 
SD=.89) โปรแกรมการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ที่อาจารย์ใช้มีคุณภาพระดับมาก (M=3.95, 
SD=.97) สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตของอาจารยท์ีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์มคีุณภาพระดบัมาก 
(M=3.96, SD=1.01) ทกัษะในการใชส้ื่อและเทคโนโลยใีนการสอนออนไลน์ของอาจารยอ์ยู่ในระดบัมาก 
(M=3.85, SD=1.03) และความสุขในการเรยีนออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (M=3.55, SD=1.09) 

สรปุและอภิปรายผล 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิา 2533202 การวเิคราะห์ขอ้มลูวจิยัส าหรบัการพฒันาชุมชน 

ภายหลงัการเรยีนรูอ้อนไลน์สูงกว่าเกณฑท์ีร่อ้ยละ 60 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 และความ 
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พงึพอใจของผู้เรยีนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการวจิยัครัง้นี้สอดคล้องกบั Mathuros (2021) ที่
กล่าวว่าวกิฤตจากโรคโควดิ-19 ส่งผลกระทบอย่างหลกีเลีย่งไม่ไดส้ าหรบัดา้นการศกึษาทีท่ าใหต้อ้งเพิม่
ระยะห่างระหว่างกันในสงัคม มกีารน าระบบการเรยีนการสอนออนไลน์เข้ามาปรบัใช้ด้วยเครื่องมอื
ทนัสมยัต่าง ๆ เช่น ผูส้อนสามารถบนัทกึวดิโีอการสอนของตนแลว้แจกจ่ายใหผู้เ้รยีนผ่านระบบจดัเก็บ
ข้อมูลแบบคลาวด์ ผู้สอนสามารถสอนสดออนไลน์ผ่านระบบวดิีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วย Google Meet 
ผู้สอนสามารถสรา้งและใช้งานห้องเรยีนออนไลน์ด้วย Google Classroom ซึ่งมปีระโยชน์อย่างมากต่อ
การแจกจา่ยเอกสารประกอบการสอน การสนทนา การสรา้งกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรอืสัง่
การบ้าน การตรวจงาน การสร้างแบบทดสอบ และการให้คะแนน รวมไปถึงการจดัเก็บข้อมูล และ
แลกเปลีย่นไฟลข์อ้มลูกนัดว้ย Google Drive เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั Phonpakdee (2020) ทีก่ล่าวว่าแอป
พลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ที่คนรุ่นใหม่ใช้ในชีวิตประจ าวันสูงสุด คือ Facebook ร้อยละ 98 และ 
YouTube รอ้ยละ 82 ด้วยเหตุนี้การใช้แอปพลเิคชนัสื่อสงัคมออนไลน์น่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกและ
รวดเร็วในการเข้าถึงผู้เรียนมากที่สุดในการสอนออนไลน์ อย่างไรก็ตามผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความ
รบัผดิชอบในการเรยีนมากกว่าปกต ิเพราะไม่มใีครสามารถทีจ่ะควบคุมดูแลผูเ้รยีนไดอ้ย่างใกลช้ดิ  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Inthason (2020) ทีพ่บว่ากระบวนการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตัใินรปูแบบ
ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมอืแอปพลเิคชนั Line Zoom YouTube Google Classroom รวมถงึการอดัคลปิ
วดิโีอและน าขึน้ไปเผยแพร่บน YouTube และใหน้ักศกึษาสามารถเขา้มาศกึษาไดต้ลอดเวลาทัง้ในเวลา
เรยีนและนอกเวลา สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการเรยีนที่ยงัอยู่ในสถานการณ์ไวรสัโคโรน่าที่ก าลงัแพร่
ระบาดไดอ้ยา่งด ีและเหมาะกบัรายวชิาทีเ่ป็นเนื้อหาปฏบิตัผิ่านทางคอมพวิเตอร์  

ข้อเสนอแนะ 
1. ในช่วงทีเ่กดิการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในวงกวา้ง จงึควรจดัการเรยีนการ

สอน การวดัและประเมนิผลในรูปแบบออนไลน์ รวมถงึการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) 
ระหว่างการสอนแบบออนไลน์กบัการสอนในชัน้เรยีน เพื่อรกัษาระยะห่างทางสงัคม ลดการเดนิทาง และ
ลดการแพรร่ะบาด 

2. ในอนาคตอนัใกลแ้มก้ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จะลดลงจนกลายเป็น
โรคประจ าถิน่ การจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลในรูปแบบออนไลน์ ยงัคงมคีวามส าคญั
เนื่องจากระบบการศกึษาไทยก าลงัเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ โครงสรา้งประชากรวยัเดก็ทีล่ดน้อยลง การ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีส่รา้งความพลกิผนั (Disruptive Technology) ท าใหท้กัษะทีจ่ าเป็นส าหรบั
ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป การเรยีนการสอนแบบปกติในชัน้เรียนที่ใช้ระยะเวลานานจงึอาจไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรยีน ความรู้หรอืค าตอบของปัญหาสามารถสบืค้นได้จากสื่อออนไลน์
อยา่งทนัท่วงท ีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้จงึเป็นเพยีงตวัเรง่ปฏกิริยิาทีท่ าใหก้ารเรยีนรูอ้อนไลน์เกดิ
เรว็ขึน้ 
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ผลการจดัการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ
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บทคดัย่อ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มผีลกระทบอย่างมากต่อระบบการศกึษา ทัง้

ผูส้อนและผูเ้รยีนต้องปรบัเปลีย่นการสอนและการเรยีนรูจ้ากหอ้งเรยีนสู่การเรยีนรูอ้อนไลน์ ซึง่มทีัง้ขอ้ดี
และขอ้เสยีตามมา การวจิยัครัง้น้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนออนไลน์ และ 
2) ประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการเรยีนรู้ออนไลน์ในรายวชิาที่มเีฉพาะภาคทฤษฎี กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักศกึษาหลกัสูตรการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสงขลา ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา 2531105 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบือ้งต้น ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 45 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แพลตฟอร์มออนไลน์ Google
Classroom 2) แอปพลเิคชนั Google Meet และ LINE และ 3) แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่
มต่ีอการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน ค่าขนาดอิทธิพล และทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มด้วยค่าที ผลการวิจยัพบว่า
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภายหลงัการเรยีนรูอ้อนไลน์สูงกว่าเกณฑท์ีร่อ้ยละ 60 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .001 และความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์อยูใ่นระดบัมาก
ค าส าคญั: การเรยีนรูอ้อนไลน์; ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน; รายวชิาทีม่เีฉพาะภาคทฤษฎี
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Abstract 
The spread of COVID-1 9  had a significant impact on the educational system. Both 

students and teachers must adapt their teaching and learning from the classroom to online 
learning, which has both benefits and disadvantages. The aims of this research were to 1) study 
online learning achievement, and 2) assess student satisfaction towards online learning in the 
lecture only classes. The sample included 4 5  Community Development majors who enrolled in 
the course, “2531105 Introduction to Sociology and Anthropology,” in the Faculty of Humanities 
and Social Sciences of Songkhla Rajabhat University during the first semester of the academic 
year 2021. The research tools included 1) Google Classroom platform, 2) Google Meet and LINE 
apps, and 3) student satisfaction assessment form for online learning. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, Cohen’s d effect size and one sample t-
test. The results revealed that the students’ online learning achievement was significantly higher 
than the 60 percent standard at .001 level. Also, their satisfaction was at a high level. 
Keywords: Online Learning; Learning Achievement; Lecture Only Classes 

บทน า 
ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบบัที ่8/2564) โดยสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-
19 ที่มกีารกลายพนัธุ์เป็นหลายสายพนัธุ์ ยงัคงทวคีวามรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะวกิฤตดิ้านสาธารณสุข มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาจงึออกมาตรการการจดัการเรยีนการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ทุกคณะวางแผนและจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมนิผลในรูปแบบออนไลน์ ทุกรายวชิาหรอืรูปแบบอื่นซึ่งไม่มกีารปฏสิมัพนัธ์ซึ่งหน้า โดนบุคลากร
สายวชิาการ บุคลาการสายสนับสนุน    พนัธกจิ และบุคลากรประเภทอื่นใหป้ฏบิตังิาน ณ สถานที่พกั
อาศยัของตนเอง (Work from Home) ทัง้นี้ตอ้งไมก่ระทบต่อการปฏบิตังิานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
และงานอื่น ๆ ตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นการเฉพาะ (Songkhla Rajabhat University, 2021) 

รายวชิา 2531105 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบื้องต้น จ านวนหน่วยกติ 3 (3-0-6) เปิดการ
เรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ชัน้ปีที ่1 โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกบัขอบเขตและ
สาระเกี่ยวกบัมนุษยก์บัสงัคม แนวความคดิทัว่ไปของสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาต่อการศกึษาเรื่อง
สงัคม การจดัระเบยีบและการควบคุมทางสงัคม สถาบนัสงัคม วฒันธรรมและแบบแผนความประพฤติ
ของคนในสงัคม มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มรวมทัง้ความสมัพนัธข์องคนในสงัคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทาง
สงัคม การจดัช่วงชัน้ พฤตกิรรมเบี่ยงเบน (Songkhla Rajabhat University, 2021) ซึ่งเป็นรายวชิาที่มี
เฉพาะภาคทฤษฎ ีการจดัการเรยีนการสอนเน้นการบรรยายในชัน้เรยีนเป็นหลกั แต่ดว้ยสถานการณ์การ
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ระบาดของโรคตดิเชื้อโควดิ-19 ส่งผลให้ต้องปรบัเปลี่ยนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลเป็น
รปูแบบการเรยีนรูอ้อนไลน์ 100% 

การจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลในรูปแบบออนไลน์ถือเป็นสิง่ใหม่ที่ต้องการ
อาศยัความพรอ้มทัง้ด้านผู้สอน ผู้เรยีน แพลตฟอรม์ออนไลน์ ทรพัยากรการเรยีน และสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู้ที่ก่อให้เกดิการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีน การวจิยัในครัง้น้ีจงึมุ่งศกึษาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนออนไลน์ในรายวชิานี้ซึ่งเป็นรายวชิาที่มีเฉพาะภาคทฤษฎ ีผลการวจิยัที่ได้จะน าไปสู่การ
พฒันาการเรยีนการสอนเพื่อเพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ และเขา้กบัสถานการณ์
ทีเ่กดิขึน้ต่อไป 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนออนไลน์ในรายวิชา 2531105 สงัคมวทิยาและ

มานุษยวทิยาเบือ้งตน้ กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 ซึง่อยูใ่นระดบัพอใช ้(Fair) ขึน้ไป 
2. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่มต่ีอการเรยีนรูอ้อนไลน์ในรายวชิา 2531105 สงัคม

วทิยาและมานุษยวทิยาเบือ้งตน้ 

การทบทวนวรรณกรรม 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดการ

จดัการเรยีนรูอ้อนไลน์ (Online/e-learning) ผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเพื่อรกัษาระยะห่างทางสงัคม ลด
การเดนิทาง และลดการแพรร่ะบาด ผูส้อนในฐานะผูถ่้ายทอดองคค์วามรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนจงึตอ้งปรบัตวั และ
ท าความเขา้ใจทกัษะในการจดัการเรยีนรูผ้่านแพลตฟอรม์การบรหิารจดัการหอ้งเรยีนรปูแบบต่าง ๆ ที่
แตกต่างไปจากหอ้งเรยีนปกต ิทกัษะในการถ่ายทอดความรูข้องผูส้อนน าไปสู่การออกแบบการเรยีนการ
สอนออนไลน์ และการเลอืกใช้เทคโนโลยกีารศึกษาได้อย่างเหมาะสม การศึกษาในยุคใหม่จงึต้องมี
ช่องทางในการเรยีนรู้และช่องทางในการเรยีนการสอน และการวดัผลหรอืการทดสอบออนไลน์ (E-
testing) ทีม่คีวามหลากหลายและมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นการสรา้งสรรคน์วตักรรมการเรยีนการสอนแบบ
ใหม่ของผูส้อนทีม่เีทคโนโลยเีข้ามาเกี่ยวขอ้งเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรู้ไดทุ้กทีทุ่กเวลา (Jensantikul, 
2021) โดยสอดคลอ้งกบัความต้องการผู้เรยีน วตัถุประสงคข์องรายวชิา เนื้อหาการเรยีนรูข้องรายวชิา 
และเงื่อนไขการเรยีนรูข้องหลกัสูตร ดงันัน้ผู้สอนที่มคีวามเชี่ยวชาญในเนื้อหาและประสบการณ์ในการ
สอน หากมคีวามรู้ในด้านการพัฒนารายวิชาออนไลน์ย่อมจะส่งผลให้การออกแบบและการพัฒนา
รายวชิาออนไลน์มปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ในยุคปัจจุบนัผู้เรยีนสามารถเรยีนรูว้ธิกีารใช้งานได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม ผู้สอนจึงมีหน้าที่เพียงชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ และ
วตัถุประสงคข์องการเรยีนรูข้ององคค์วามรูน้ัน้ ๆ (Rodniyom, 2021) 
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วิธีการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการทดลองขัน้ต้น (Pre-experimental Design) โดยศกึษากลุ่มเดยีววดัหลงั

การทดลองครัง้เดยีว (One-group Posttest-only Design)  
ประชากรในการวจิยัครัง้นี้เป็นนักศกึษาหลกัสูตรการพฒันาชุมชน ชัน้ปีที ่1 จ านวน 149 คน ที่

ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 2531105 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบือ้งต้น ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2564 ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชนั 3.1.9.7 (Sanitlou, Naphaarra, & 
Sartphet, 2019) โดยก าหนดสถติทิดสอบคอืการทดสอบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างหนึ่งกลุ่มแบบทศิทาง
เดยีว ค่าขนาดอทิธพิลปานกลาง เท่ากบั .5 ความผดิพลาดในการทดสอบ 5% และอ านาจการทดสอบ 
95% ไดข้นาดตวัอยา่ง จ านวน 45 คน เลอืกตวัอยา่งดว้ยวธิสีุ่มอยา่งงา่ย 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 แพลตฟอร์มออนไลน์ Google Classroom รายวิชา 2531105 สังคมวิทยาและ

มานุษยวทิยาเบือ้งตน้ ผูส้อนไดอ้อกแบบงานของชัน้เรยีน (Classwork) จ านวน 10 กจิกรรม ประกอบไป
ดว้ยบทเรยีนออนไลน์ในรูปแบบวดิโีอ จ านวน 12 วดิโีอ ซึง่ผูส้อนบรรยายเนื้อหาลงในวดิโีอ และตดัต่อ
วดิโีอโดยใชโ้ปรแกรม OBS Studio เพื่อเผยแพร่บน YouTube ดว้ยตนเอง งานของชัน้เรยีนยงัประกอบ
ไปดว้ยเอกสารประกอบการสอนในรปูแบบไฟล ์PDF และแบบฝึกหดัเพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน
รปูแบบ Google Forms Quiz จ านวน 10 แบบฝึกหดั โดยมเีนื้อหาสอดคลอ้งและครอบคลุมรายละเอยีด
ของรายวชิา (มคอ.3) (Course Specification) โดยผูว้จิยัน าแพลตฟอรม์ออนไลน์ Google Classroom ที่
ออกแบบงานของชัน้เรยีนเรยีบรอ้ยแล้วไปให้คณาจารยห์ลกัสูตรการพฒันาชุมชน จ านวน 3 ท่าน ให้
ขอ้เสนอแนะ จากนัน้จงึน ามาปรบัปรงุใหเ้หมาะสมก่อนน าไปใชง้านจรงิ 

ส่วนที ่2 แอปพลเิคชนั Google Meet และ LINE ใชเ้ป็นช่องทางการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูส้อน
กบัผูเ้รยีน โดยเฉพาะแอปพลเิคชนั LINE ทีผู่เ้รยีนมขีอ้สงสยัใด ๆ สามารถสอบถามผูส้อนไดต้ลอดเวลา 

ส่วนที่ 3 แบบประเมนิความพึงพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการจดัการเรยีนรู้ออนไลน์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 5 ประเดน็ ดดัแปลงจากแบบประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดย
นกัศกึษาของส านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู JAMOVI เวอรช์นั 2.2.5.0 (The jamovi project, 
2021) ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าขนาดอิทธิพล และทดสอบ
ค่าเฉลีย่กลุ่มตวัอยา่งหนึ่งกลุ่มดว้ยค่าท ี

การแปลผลค่าขนาดอิทธิพล (Cohen’s d effect size) ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้  (Yang & Berdine, 
2021) 

ค่า d < .2 หมายถงึ น้อย (Small) 
ค่า .2 < d < .8 หมายถงึ ปานกลาง (Medium) 
ค่า d > .8  หมายถงึ มาก (Large) 
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ผลการวิจยั 
1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนออนไลน์ในรายวชิา 2531105 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบื้องต้น

กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 

ตารางที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภายหลงัการเรยีนรูอ้อนไลน์ กบัเกณฑร์อ้ยละ 60 
แบบฝึกหดั คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
เกณฑ ์

คะแนน 
เฉลีย่ 

คะแนน
รอ้ยละ 

SD t p Cohen’s d 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

24 
20 
20 
20 
20 
21 
22 
38 
20 
20 

14.4 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.6 
13.2 
22.8 
12.0 
12.0 

23.0 
17.1 
15.4 
15.7 
17.2 
17.6 
21.5 
35.4 
18.0 
13.6 

95.8 
85.5 
77.0 
78.5 
86.0 
83.8 
97.7 
93.2 
90.0 
68.0 

1.54 
2.77 
3.24 
3.27 
3.32 
3.59 
1.04 
2.33 
2.66 
3.07 

37.4 
12.2 
6.94 
7.61 
10.5 
9.37 
54.0 
36.3 
15.2 
3.50 

<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 
<.001 

5.58 
1.83 
1.04 
1.13 
1.57 
1.40 
8.05 
5.41 
2.27 
.52 

รวม 225 135.0 195.0 86.7 14.7 27.2 <.001 4.05 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรยีนได้คะแนนรวมเฉลี่ย 195.0 คดิเป็นรอ้ยละ 86.7 แสดงให้เห็นว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภายหลงัการเรยีนรูอ้อนไลน์ สงูกว่าเกณฑท์ีร่อ้ยละ 60 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .001 ค่าขนาดอทิธพิล เท่ากบั 4.05 อยูใ่นระดบัมาก (t=27.2, p<.001, d=4.05) 

2. ความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการเรยีนรู้ออนไลน์ในรายวชิา 2531105 สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยาเบื้องต้นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (M=4.24, SD=.91) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
โปรแกรมการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ทีอ่าจารยใ์ช้มคีวามเหมาะสมระดบัมาก (M=4.39, SD=.77) 
โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่อาจารย์ใช้มีคุณภาพระดับมาก (M=4.44, SD=.72) 
สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตของอาจารยท์ีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์มคีุณภาพระดบัมากทีสุ่ด (M=
4.56, SD=.60) ทกัษะในการใชส้ื่อและเทคโนโลยใีนการสอนออนไลน์ของอาจารยอ์ยู่ในระดบัมาก (M=
4.27, SD=.72) และความสุขในการเรยีนออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก  (M=3.57, SD=1.22) 
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สรปุและอภิปรายผล 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิา 2531105 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบือ้งตน้ ภายหลงั

การเรยีนรูอ้อนไลน์สูงกว่าเกณฑท์ีร่อ้ยละ 60 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 และความพงึพอใจ
ของผูเ้รยีนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการวจิยัครัง้นี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chaiwongnakkapun 
et al. (2021) ทีพ่บว่าผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการเรยีนการสอนออนไลน์ โดยใชอ้นิเทอรเ์น็ต
เป็นเครื่องมอืในการสื่อสารผ่านแอปพลเิคชนัการประชุมทางวดิโีอ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และมผีล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ  
Thungkanai (2021) ที่กล่าวว่า การเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Computer Mediated) ประเภทออนไลน์หรอือเีลริน์นิ่งเป็นการใช้วธิกีารสอนแบบออนไลน์ รอ้ยละ  80 
ขึน้ไป สื่อการสอนส่วนใหญ่หรอืทัง้หมดจะอยู่ในรปูแบบออนไลน์ อาจจะไม่มกีารประชุมแบบเผชญิหน้า
กนัและอาจจะไม่มกีารเรยีนในชัน้เรยีนเลย ซึง่ท าใหก้ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองง่ายขึน้กว่าเดมิ อย่างไรกต็าม 
การใชอ้อนไลน์หรอือเีลริน์นิ่งแต่เพยีงอย่างเดยีวท าใหผู้เ้รยีนไมส่ามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัผูส้อนไดใ้นแบบ
เวลาจรงิ และผูส้อนกไ็ม่สามารถสงัเกตถงึความเขา้ใจของผูเ้รยีนไดใ้นเวลาจรงิไดเ้ช่นกัน สอดคลอ้งกบั 
Moungsawad, Sirisombat, Mekintharanggur and Hongsakul (2021) ทีก่ล่าวว่า รปูแบบการเรยีนการ
สอนออนไลน์ทีผู่เ้รยีนตอ้งการมากทีสุ่ดคอื ผูส้อนมวีดิโีอการสอนใหผู้เ้รยีนด ูสามารถดซู ้าเพื่อทบทวนได ้
มกีารนดัหมายเพื่อสรุปประเดน็ส าคญัและเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็รวมถงึซกัถามขอ้สงสยั
ผ่านการสนทนาออนไลน์บนแอปพลเิคชนัเป็นบางครัง้ รองลงมาเป็นรปูแบบที่ผูส้อนออนไลน์ผ่านแอป
พลเิคชนัตามตารางเรยีนเท่านัน้ และล าดบัท้ายสุดคอืรูปแบบที่ผู้สอนมวีดิโีอการสอนให้ดูเพยีงอย่าง
เดยีว ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดต้ามเวลาทีต่นเองสะดวก สามารถยอ้นดูเพื่อทบทวนได ้และไม่จ าเป็นต้อง
นัดหมายเพื่อสรุปประเด็นส าคญัผ่านแอปพลเิคชนั แต่เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนสอบถาม หรอืแสดงความ
คดิเหน็ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ทีก่ าหนด ทัง้น้ี การทีผู่เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิา 
2531105 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบือ้งต้น ภายหลงัการเรยีนรูอ้อนไลน์สูงกว่าเกณฑท์ีร่อ้ยละ 60 
อาจเนื่องมาจากสื่อสงัคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามอีทิธพิลในชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีนซึง่อยู่ในช่วงวยัรุ่นก่อน
หน้านี้แล้ว การปรบัเปลี่ยนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลเป็นรูปแบบการเรยีนรู้ออนไล น์ 
100% จงึเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนมคีวามคุน้ชนิและสามารถปรบัตวัเขา้กบัการเรยีนรูอ้อนไลน์ไดโ้ดยง่าย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในช่วงทีเ่กดิการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในวงกวา้ง จงึควรจดัการเรยีนการ

สอน การวดัและประเมนิผลในรูปแบบออนไลน์ รวมถงึการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) 
โดยใชว้ธิกีารสอนแบบออนไลน์ทีห่ลากหลายทัง้การสอนผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์ตามตารางเรยีนจรงิ 
การจดัท าวดิโีอเพื่อใหผู้เ้รยีนไดท้บทวนยอ้นหลงัตามความต้องการ และการสื่อสารผ่านแอปพลเิคชนัที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนและผู้สอนได้แลกเปลี่ยนความคดิเห็นซึ่งกนัและกนั ทัง้นี้เพื่อรกัษาระยะห่างทาง
สงัคม ลดการเดนิทาง และลดการแพร่ระบาด 
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2. ในอนาคตอนัใกลแ้มก้ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จะลดลงจนกลายเป็น
โรคประจ าถิน่ การจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลในรูปแบบออนไลน์ ยงัคงมคีวามส าคญั
เนื่องจากระบบการศกึษาไทยก าลงัเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ โครงสรา้งประชากรวยัเดก็ทีล่ดน้อยลง การ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีส่รา้งความพลกิผนั (Disruptive Technology) ท าใหท้กัษะทีจ่ าเป็นส าหรบั
ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป การเรยีนการสอนแบบปกติในชัน้เรียนที่ใช้ระยะเวลานานจงึอาจไม่
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน ความรู้ต่าง ๆ สามารถสบืคน้ไดจ้ากสื่อออนไลน์อย่างทนัท่วงท ีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจงึเป็นเพยีงตวัเร่งปฏกิิรยิาที่ท าให้การเรยีนรู้แบบผสมผสานโดยใช้วธิกีาร
สอนแบบออนไลน์เกดิเรว็ขึน้ 
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ผลการฝึกอบรมออนไลน์ เร่ือง การใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
Effects of Online Training about Selection of Statistics and Data Analysis in 
Research for Undergraduate students, Princess of Naradhiwas University  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมออนไลน์
กับเกณฑ์ที่ร้อยละ 60 และ 2) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้
สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 45 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แพลตฟอร์มออนไลน์ ZOOM 2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ สถิติที่ ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าขนาดอิทธิพล และทดสอบค่าเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มด้วยค่าที ผลการวิจัยพบว่า ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมออนไลน์สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกอบรม
ออนไลน์อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การฝึกอบรมออนไลน์; ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้; ความพึงพอใจ 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1)  compare learning achievement between 

posttest with the criteria of 60% , and 2)  study the satisfaction in the online training about 
selection of statistics and data analysis in research.  The samples were 45  undergraduate 
students majoring in Accountancy, the Faculty of Management Science, Princess of Naradhiwas 
University in 2021 academic year which were selected by simple random sampling method. 
The research instruments were 1)  ZOOM platform 2)  learning achievement evaluation form, 
and 3)  student satisfaction assessment form for online training.  The data were statistically 
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, Cohen’ s d effect size and one 
sample t- test.  The results of the research were as follows:  1)  The learning achievement on 
the posttest score was statistical significantly higher than the 60% criteria at level of .001, and 
2) The students’ satisfaction was at a high level.
Keywords: Online Training; Learning Achievement; Satisfaction

บทน า 
การอุดมศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการผลิตและพัฒนาก าลังคน สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูง 

เป็นแหล่งที่สร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจึงมีการบรรจุ
รายวิชาวิจัยเป็นรายวิชาบังคับ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่พัฒนากระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ และเป็นการสอนเชิงเหตุและผลถึงวิธีการค้นหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ในเชิง
ลึกในศาสตร์ของตนเอง นอกจากนั้น วิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ยังสามารถใช้เทคนิคการ
สอนแบบวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) ดังเช่น Lateh (2017) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานในรายวิชาสถิติและทักษะการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พบว่าเทคนิคดังกล่าวส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติสูงกว่าร้อยละ 80 ส่วนทักษะการวิจัยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งนักศึกษาได้สะท้อนจากบันทึกการเรียนรู้ในว่าการที่ตนเองได้ลงมือ
ปฏิบัติการวิจัยจริง และได้เห็นกระบวนการที่ชัดเจนขึ้น ท าให้การเรียนสถิติและวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิด
สอนรายวิชา 07-044-228 การวิจัยทางบัญชี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 54 คน ได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยและสถิติจัดการฝึกอบรมออนไลน์ เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าผู้สอนสถิติให้มีประสิทธิภาพนั้น
นอกจากต้องมีความรู้ทั้งสถิติพ้ืนฐานและสถิติอ้างอิงแล้ว ต้องสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ค านวณทางสถิติที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ด้วย (Groth & Meletiou-Mavrotheris, 2017) การอบรมครั้ง
นี้อยู่ภายใต้หัวข้อ “การใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย” มีเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษา
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ได้เข้าใจการเลือกใช้สถิติอย่างถูกต้อง มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับระเบียบวิธีการวิจัย รวมระยะเวลา
ฝึกอบรม 4 ชั่วโมง ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) กิจกรรมในการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบงานวิจัย เครื่องมือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล จากนั้นให้นักศึกษาลงมือฝึกปฏิบัติการใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิตปิระเภทไม่มีลิขสิทธิ์  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเปรียบเทียบค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมออนไลน์ กับเกณฑ์ที่ร้อยละ 60
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้สถิติและ

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองขั้นต้น (Pre-experimental Design) โดยศึกษากลุ่มเดียววัดหลังการ

ทดลองครั้งเดียว (One-group Posttest-only Design)  
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน 54 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 07-044-228 การวิจัย
ทางบัญชี ในปีการศึกษา 2564 ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน 3.1.9.7 (Sanitlou, 
Naphaarra, & Sartphet, 2019) โดยก าหนดสถิติทดสอบคือการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม
แบบทิศทางเดียว ค่าขนาดอิทธิพลปานกลาง เท่ากับ .5 ความผิดพลาดในการทดสอบร้อยละ 5 และอ านาจ
การทดสอบร้อยละ 95 ไดข้นาดตัวอย่าง จ านวน 45 คน เลือกตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แพลตฟอร์มออนไลน์ ZOOM ส าหรับการฝึกอบรม เรื่องการใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล

อย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย โดยประกอบไปด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี การสาธิต และฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติประเภทไม่มีลิขสิทธิ์ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การฝึกอบรม เรื่องการใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย 

ส่วนที่ 2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมในรูปแบบ Google Forms Quiz จ านวน 
10 ข้อ โดยวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 

ค าถามข้อ 1-3 วัดเรื่อง การวิเคราะหค์่าความถี ่และร้อยละ 
ค าถามข้อ 4-6 วัดเรื่อง การวิเคราะหค์่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และค่าการกระจาย 
ค าถามข้อ 7-10 วัดเรื่อง การวิเคราะหข์้อมูลประเภทมาตราส่วนประมาณค่า และการแปลความหมาย 
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป JAMOVI เวอร์ชัน 2.2.5.0 (The jamovi project, 

2021) ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าขนาดอิทธิพล และทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่ม
ตัวอย่างหนึ่งกลุ่มด้วยค่าท ี

การแปลผลค่าขนาดอิทธิพล (Cohen’s d effect size) ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ (Yang & Berdine, 2021) 
ค่า d < .2 หมายถึง น้อย (Small) 
ค่า .2 < d < .8 หมายถึง ปานกลาง (Medium) 
ค่า d > .8  หมายถึง มาก (Large) 
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ผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมออนไลน์กับเกณฑ์ที่ร้อยละ 60

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมออนไลน์กับเกณฑ์ที่ร้อยละ 60 

ข้อ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
เกณฑ์ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

คะแนน
ร้อยละ 

SD t p Cohen’s d 

1-3
4-6
7-10

3 
3 
4 

1.80 
1.80 
2.40 

2.71 
2.44 
2.36 

90.3 
81.3 
59.0 

.63 

.76 
1.28 

9.76 
5.72 
-.233 

<.001 
<.001 
.591 

1.46 
.85 
-.03 

รวม 10 6.00 7.51 75.1 2.16 4.69 <.001 .70 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาได้คะแนนรวมเฉลี่ย 7.51 คิดเป็นร้อยละ 75.1 แสดงให้เห็นว่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมออนไลน์สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ .70 อยู่ในระดับปานกลาง (t=2.16, p<.001, d=.70) 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.26, SD=.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยายระดับมาก (M=4.36, SD=.66) การถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ
ง่ายระดับมาก (M=4.36, SD=.53) การเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยระดับมาก (M=4.26, SD=.63) การตอบ
ค าถามได้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจระดับมาก (M=4.26, SD=.59) บรรยากาศระหว่างฝึกอบรมเร้าความสนใจระดับ
มาก (M=4.05, SD=.73) มีการจัดล าดับขั้นตอนในการฝึกอบรมระดับมาก (M=4.24, SD=.66) มีตัวอย่างให้ได้
ศึกษาและปฏิบัติอย่างชัดเจนระดับมาก (M=4.36, SD=.69) และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติระดับมาก 
(M=4.33, SD=.57)  

สรุปและอภิปรายผล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องการใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย ภายหลังการ

ฝึกอบรมออนไลน์ สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 60 เนื่องจากผู้สอนได้ปูพ้ืนฐานความรู้เรื่องระดับการวัดของตัวแปร
แต่ละประเภท การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับระดับตัวแปร มีกิจกรรมให้นักศึกษาท าแบบสอบถามออนไลน์
เพ่ือน าค าตอบมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ยกตัวอย่างการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือให้นักศึกษาเลือกใช้
สถิติได้ถูกต้อง ผู้สอนสาธิตการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปแล้วให้นักศึกษาปฏิบัติตาม และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม ในที่นี้จึงสรุปได้ว่า การสอนผ่านระบบออนไลน์โดยอธิบายความเชื่อมโยงระหว่าง
แบบสอบถามกับการเลือกใช้สถิติ รวมทั้งการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพร้อมกับผู้สอนเป็น
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การเสริมสร้างประสบการณ์ตรงระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี และนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท า
แบบทดสอบได้ทันที หากพิจารณาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ถือเป็นการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ในระดับสร้างความเข้าใจ (Understanding) และการประยุกต์ใช้ (Applying) ส่งให้
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sindu and 
Paramartha (2018) ที่สอนรายวิชาสถิติโดยใช้สื่อออนไลน์ประเภทวีดิทัศน์และ Slide Synchronization 
System ด้วยวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนการสอบสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่ Joomprabutra, Kenbubpha, and Palabut (2021) ทดสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมอบรมออนไลน์โดยอิงแนวปฏิบัติโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง 40 นาที มี 10 หน่วย
การเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะ
ซึมเศร้าเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 เช่นเดียวกับ Taradolrattanakorn and Rampai (2021) 
พบว่า คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมหลังใช้รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีของครูประจ าการสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ขณะที่ 
Dongsongkram and Areerat (2018) ได้ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับการฝึกอบรมออนไลน์ของศูนย์
การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ผู้เข้าอบรมมี
คะแนนสอบหลังสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ Jessadangkul na 
Ayutthaya  and Thepnuan (2019) ที่พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง การนวดคลายเครียดมี
คะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

ส่วนคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่มีต่อการฝึกอบรม
ออนไลน์อยู่ในระดับมากนั้น แตกต่างจากผลการศึกษาของ Dongsongkram and Areerat (2018) ที่ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ เข้าอบรมออนไลน์ของศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับ Jessadangkul na Ayutthaya 
and Thepnuan (2019) ที่พบว่าผู้เข้าฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง การนวดคลายเครียดมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุดมีค่าคะแนน 4.64 ทั้งนี้ การที่นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประเมินความ 
พึงพอใจในระดับมากอาจเนื่องมาจากการอบรมครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องมีการบูรณาการความรู้
ทั้งระเบียบวิธีการวิจัยและการเลือกใช้สถิติที่ตอบโจทย์การวิจัย อีกท้ังต้องฝึกการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติที่นักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์ใช้มาก่อน นักศึกษาจึงต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรม
ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัยพบว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์สามารถเพ่ิมพูนความรู้และ

ทักษะการใช้สถิติส าหรับการวิจัยแก่นักศึกษาได้ โดยมีคะแนนผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จึงสามารถ
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น าวิธีการฝึกอบรมออนไลน์ไปใช้ในโครงการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้สอนหรือวิทยากรควร
มีการยกระดับเกณฑ์การประเมินผลให้สูงขึ้น และแจ้งเกณฑ์การประเมินผลให้ผู้รับการอบรมทราบล่วงหน้า  

2. จากผลการวิจัยพบว่าแบบทดสอบข้อ 7-10 วัดเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทมาตราส่วน
ประมาณค่า ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ เนื่องจากผู้เข้าอบรมต้องมีการรวมตัวแปรซึ่งถือ
เป็นเทคนิคขั้นสูงของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ อีกทั้งเป็นการฝึกปฏิบัติการในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของ
การฝึกอบรม จึงอาจจะมีความอ่อนล้าในการเรียนรู้ ดังนั้น การฝึกอบรมครั้งต่อไปควรเพ่ิมระยะเวลาการ
ฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง โดยแบ่งเนื้อหาตามล าดับความยากง่าย ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และ
ทักษะการวิเคราะห์ทางสถิติครอบคลุมทั้งสถิติพ้ืนฐานและสถิติอ้างอิง 
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Abstract 
The impetus of this paper stemmed from the crisis caused by the COVID-19 pandemic 

in education systems and understanding students’ opinion towards it at tertiary level. This 
research aims to analyze the student’s opinion towards online education; study the 
perception and attitudes of students towards online education during the current pandemic. 
The study sample were 175 undergraduate students in the English Classroom during the 
academic year 2021 at Rajmangala University of Technology Lanna. Quantitative questionnaire 
survey method was employed and survey instrument with structured questionnaire was 
distributed.  Data was analyzed using descriptive statistics, mean, standard deviation and 
percentages. The findings of the study reveal students’ have favorable opinion and positive 
attitude towards online learning.  Majority of the students (63%) feel good to study online and 

think online learning is a practical alternative during the covid 19 pandemic (𝑥  = 3.81, 
S.D.=0.98). Moreover, (54%) students appreciated the flexibility and convenience of online

education (𝑥  = 3.76, S.D.=0.97) agreeing that online education enhances productivity.
However, students (42.4%) felt that lack of concentration is one the major drawback of online

education (𝑥 = 3.61, S.D.=0.80). The insights from this research can be helpful in designing
lessons for the new normal.  Suggestion:  Online education should be appropriately blended
with regular classes, and a proper strategy and plan should be adapted.
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Introduction 
COVID-19 -a novel corona virus disease was detected in China in December 2019 and 

has spread across the globe, leading to temporary halt of educational institutes worldwide. 
Due to WHO directives and regional government protocols on lockdown and social distancing, 
educational institutions have come to a functional standstill to limit the spread of covid-19 
virus.  
Table 1 Impact on teaching and learning by region 

Not affected Classroom teaching 
replaced by distance 
teaching and learning 

Teaching suspended 

but the institutions is 

developing solutions 

Teaching 

cancelled 

Africa 3 % 29 % 43 % 24 % 

Americas 3 % 72 % 22 % 3 % 

Asia & Pacific 1 % 60 % 36 % 3 % 

Europe Almost zero 85 % 12 % 3 % 

Source: Adapted from International Association of Universities Global Survey Report (2020) 

The above table clearly indicates that almost all higher education institutes have been 
affected by the covid-19 pandemic all over the world and they had to adapt online education. 
World Bank (2020) reported that, “in tertiary education, too, academic and research activities 
have basically come to a halt. universities and other tertiary education institutions are closed 
in 175 countries and communities”. Kastrati, Imran, and Kurti (2020) said that it is critical for 
higher education institutions to work on improvement of their teaching and learning strategy 
by examining feedback of students. To keep the students learning, countries and educational 
institutes have implemented online education which has caused educational disruption.  
Educational institutes were not prepared for such a drastic change (transition) from classroom-
based education to online education. One of the most important aspects of moving from 
classroom-based education to online educations is related strategy and infrastructure to 
facilitate adaption of technology. Most universities initially lacked infrastructure and strategies 
(Zhang, Wang, Yang, & Wang, 2020).   
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One of the major concerns to adapt online education is about the quality of learning, 
which is closely related to strategy, how well the content is designed and executed. 
Effectiveness of learning also depends on how the content is curated to online environment 
and in understanding and addressing the constraints faced by students. The online learning 
environment varies profoundly from the traditional classroom situation when it comes to 
learner’s motivation, satisfaction, and interaction (Bignoux & Sund, 2018). 

During the covid pandemic, Rmutl Lampang had to change its education policy to 
ensure students get uninterrupted learning. The university re-strategized its teaching-learning 
process, moving onto an online platform albeit with some needed modifications and 
alteration. The lecturers and students at the university gradually adapted to the changing 
scenario. With the sudden and abrupt change, it is common for the students to face some 
challenges adapting new technology and way of education. It is essential to understand the 
problems faced by students so as the lecturer can better design their course and provide 
quality teaching.  The study is important and relevant considering that in Thailand as the 
system of online education has never adapted been at such a huge scale. 

Objectives 
Educational institutes are adapting online education to cope up with the with the 

current situation and need of the students. It may take some more time to see effects of 
online education, but the opinion of students is an important consideration. This research 
focuses on opinion, and attitude of students towards online education through four themes 
being satisfaction (contentment), effectiveness, challenges (problems) and attitude. 

1. Analyze students’ opinion towards online education during Covid-19 lockdown
period at undergraduate level. 

2. Study the attitude and perception of students towards online education at
undergraduate level. 

3. Challenges faced by students during online education at undergraduate level.

Literature Review 

According to World Bank (2020), Covid-19 pandemic is an unprecedented global shock 
to education describing economic recession and school closure are twin shocks that could 

478



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

have long-term costs to education and development if governments do not move quickly to 
counter them.  Moreover, if left unchecked, these impacts will exact long-term costs on both 
students and society increasing learning poverty. 

Due to the covid19 pandemic, the attainment of education and knowledge has gone 
beyond the boundaries of educational institutions. The COVID-19 pandemic forced 
educational institutes to employ new technologies and modify their teaching strategies. 
Learning and education take place in many diversified forms, and one of the most common 
forms is online education. In most cases, these organizations did not get enough time to reflect 
upon how the new strategies and the associated technologies should be introduced and 
integrated to their existing setup (Carroll & Conboy, 2020). For many educational institutions, 
the sudden shift to online learning has created an unexpected workload, particularly on 
building e-platforms and integrating external applications into their systems in a timely manner 
(Adedoyin & Soykan, 2020). However, it is commonly found that there is a lack of readiness 
for a complete shift to online education.   

With the advent and advancement of technology related to online education, there 
are several ways to design the online content. Studies also supported the fact that online 
class will be as effective as traditional class if it is designed appropriately (Nguyen, 2015).  It is 
very important to consider and understand the opinion along with the perception of learners 
while designing the online courses to be able to make learning effective as well as productive. 
(Muthuprasad, Aiswarya, Aditya, & Jha, 2020). Any efforts to strengthen the effectiveness of 
online learning needs to understand the perception of the users. Studies have documented 
both favorable and unfavorable opinions by students on online education. Several studies 
indicate that the class participation and interaction impact on the student’s perceptions of 
online education.  Several research confirms that effective online class depends upon well-
structured course content, well-prepared instructors (Sun & Chen, 2016) and understanding 
students’ opinion and feedback. Some students have discovered that they enjoy getting to 
work at their own pace, set their own schedule and be free from “the stressful environment 
of school (The New York Times, April 9-2020).  Students can learn the material at their own 
pace and time, taking breaks as and when required which can have a positive effect on 
students’ opinion towards online education. 

479



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

However, during the literature reviews challenges faced by students related to online 
education was also found like delay in responses, collaboration, and technical problems (Song, 
Singleton, Hill, & Koh, 2004). Moreover, Discipline and self-motivation; and along with time 
management issues were also found to be the problems of online learning.  Students’ 
attitudes are also affected via the excellence and easiness of using course of online learning, 
usability of online learning, and students’ level and skills in computer (Aixia & Wang, 2011). 
The negative attitudes of students towards online learning were identified with low level of 
computer skills, technological anxiety, as well as poor study skills, low motivation, and an 
inability to work independently (Ullah, Khan, & Khan, 2017).  

Very few studies have fully investigated students’ opinion towards online education at 
tertiary level. However, not many papers have attempted to understand the student’s opinion 
in Lampang, Thailand. We try to fill this gap with our study, drawing insights from the literature 
in conceptualizing the problem, exclusively focusing our attention on online education at 
RMUTL Lampang. We surveyed the undergraduate students at the university enrolled in 
English subjects in Lampang campus and tried to understand their opinion on online education 
during the COVID-19 pandemic. The study will help the teachers in better understanding the 
student’s perception towards online education at RMUTL and promote effective learning. 

Methodology 
This research study employs quantitative approach quantifying through the assistance 

of mathematics and statistics. The nature of the study was non-experimental research 
designed with a special reference to descriptive research study. The research design was opted 
due to the exploration of various opinions and thoughts of respondent towards online 
education. This research study followed standard ethical protocol.   

The study sample were 175 undergraduate students registered in English Classroom 
during the academic year 2021 at Rajmangala University of Technology Lanna. Quantitative 
questionnaire survey method was employed and survey instrument with structured 
questionnaire was distributed.  Data was collected by questionnaire from students and 
analyzed using descriptive statistics, mean, standard deviation and percentages. First, we 
identified key informants among students of Rajmangala University Lampang for online survey. 
The link for Google form was sent to the key-informants through online platforms to 175 
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students, responses from a total of 171 students were obtained. The survey was conducted, 
and data was collected during November 2021 to January 2022. 

The questionnaire consisted of two sections. Section A collects personal information 
of students. Section B of the Questionnaire gauges the opinion, perception, and attitude of 
students towards online education during COVID-19. A closed questionnaire with 5-points 
Likert scale having four themes was designed in the light of research objectives. The validation 
of the questionnaire was made by focus group (experts) and then subjected to collect the 
data from the respondents. The reliability coefficient used was Cronbach alpha, having the 
value of 0.8 or 80%. The questionnaire was subjected to respondents for data collection after 
the piloting phase. Data was analyzed using descriptive statistics, mean, standard deviation 
and percentages to understand and study the opinion, attitude, and perception of students 
towards online education. 

Study Results 
Most of students were female learners accounted for 110(64.3%) while male learners 

correspond to 61(35.7%).  Research output indicated that most of the learners are from 
Business Administration and Liberal Arts (BALA) 86(50.3%) respondents, followed by science 
and agricultural technology accounting for 45(26.5.0%). Majority of the respondents resided at 
dormitory which accounted for 131 respondents (76.6%) and used smartphone (65%) as the 
medium for online education. 

Table 2 Students opinion towards online education 
Sl.  No Subthemes Responses N Marginal % 

1. Learning satisfaction SDA, DA 
SA, A 

 5, 11 
51, 46 

3%, 6.5% 
30.2%, 27% 

2. Collaboration with other students SDA, DA 
SA, A 

4, 18 
52, 43 

2.3%, 10.5 
30.4%, 25.1% 

3. More efficient in terms of coping with the 
missed classes and lectures 

SDA, DA 
SA, A 

4, 8 
51, 47 

2.3%, 4.7% 
29.8%, 27% 

4. Study at own pace SDA, DA 
SA, A 

4, 12 
59, 42 

2.3%, 7% 
34.5%, 24.6% 

5. Time for other works SDA, DA 3, 10 1.8%, 5.8% 
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Sl.  No Subthemes Responses N Marginal % 

SA, A 57, 49 32.3%, 28.7% 

6. Enhances self-study skills. SDA, DA 
SA, A 

7, 14 
56, 41 

4.1%, 8.2% 
32.7%, 24% 

7. Less Stressful SDA, DA 
SA, A 

3,10 
40, 51 

8.2%, 5.3% 
23.4%, 29.8% 

Research output revealed that students have favorable opinion towards online 
education and most of them agreed that online education is less stressful, enhances their 
study skills, more efficient, improves collaboration and they can study at their own pace and 
time.  

The above Table reveals that majority of the students agreed to the subtheme 
“Learning satisfaction,” amounting to 97(57.2%) whereas 58(34.2%) respondents remained 
neutral. Whereas 4(2.3%) of the respondents strongly disagreed, 18(10.5%) respondents 
disagreed, 52(30.4%) agreed and 43(25.1%) of the respondents strongly agreed with the 
subtheme “Collaboration with other students”.   

Above table shows that 4(2.3%) of the respondents strongly disagreed, 12(7%) 
disagreed, 59(34.5%) agreed and 42(24.6%) of the respondents strongly agreed with the 
subtheme “More efficient in terms of coping with the missed classes and lectures .”  

The Table shows that 3(1.8%) respondents strongly disagreed, 10(5.8%) disagreed, 
57(37.3%) agreed and 49(28.7%) of the respondents strongly agreed with the subtheme “time 
for other tasks.” The Table shows that 7(4.1%), 14(8.2%) of the respondents strongly disagreed 
and disagreed, 56(32.7%) agreed and 41(24%) strongly agreed with the subtheme “enhances 
my self-study skills.”  
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Table 3 Students attitude and perception towards online education 

Sl.  No Subthemes Responses N Marginal % 
1. Practical alternative during covid 19 pandemic. SDA, DA 

SA, A 
6, 8 

51, 56 
3.5%, 2.4% 

29.8%, 32.7% 
2. Enjoy learning online and enhances 

productivity. 
SDA, DA 
SA, A 

7, 13 
30, 67 

 4.1%,7.8% 
17.5%, 39.2% 

3. Continue online education SDA, DA 
SA, A 

9, 11 
40, 40 

5.3%, 6.4% 
23.4%, 23.4% 

4. Prefer online learning than campus learning. SDA, DA 
SA, A 

10, 15 
41, 50 

5.8%, 8.8% 
24%, 29.2% 

5. More activities SDA, DA 
SA, A 

7, 13 
45, 47 

4.1%, 7.6% 
26.3%, 27.3% 

6. Similar Learning Experience SDA, DA 
SA, A 

8, 14 
32, 65 

4.7%, 8.2% 
18.7%, 38% 

7. Flexible and convenient SDA, DA 
SA, A 

2, 13 
42,59 

2.3%, 7.8% 
24.7%, 34.7% 

Research output revealed that students have positive attitude towards online 
education and perceive it as the practical alternative during the pandemic, moreover they 
would like to continue online education. The above Table shows that 6 (3.5%) respondents 
strongly disagreed, 8(2.4%) respondents disagreed, whereas 56(32.7%) agreed and 51 (29.8%) 
of the respondents strongly agreed with the subtheme “practical alternative.”  On the other 
hand, 7(4.1%) respondents strongly disagreed, 13(7.8%) respondents disagreed, 40 (23.4%) 
agreed and 40 (23.4%) of the respondents strongly agreed with the subtheme “Enjoy learning 
online and it can enhance my productivity.”  

As per the above information 9(5.3%) of the total sample respondents strongly 
disagreed, 11(6.4%) of the total respondents disagreed, 52(30.4%) agreed and 29(17%) of the 
respondents strongly agreed with the subtheme “continue online education.”  Similarly, the 
above Table also shows that 10(5.8%) respondents strongly disagreed, 15(8.8%) disagreed, 
50(29.2%) agreed and 41(24%) of the respondents strongly agreed with the subtheme “prefer 
online learning than on campus learning.”   
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Table 4 Challenges faced by students during online education 
Sl.  No Subthemes Responses N Marginal % 

1. No problems experienced SDA, DA 
SA, A 

12, 22 
35, 57 

  7%, 13.9% 
20.5%, 33.3% 

2. Internet connectivity SDA, DA 
SA, A 

6, 29 
41, 50 

 3.5%, 17% 
24%, 29.2% 

3. Lack of computer skills SDA, DA 
SA, A 

4, 16 
29, 52 

2.3%, 9.4% 
17.1%, 30.4% 

4. Difficulties with the tools and online platforms SDA, DA 
SA, A 

7, 19 
26, 47 

4.1%, 11.1% 
15.2%, 27.3% 

5. Concentration problems SDA, DA 
SA, A 

7, 24 
34, 38 

4.1%, 14.1% 
20.1%, 22.4% 

6. Acquisition of topic related information is 
Difficult. 

SDA, DA 
SA, A 

3, 10 
20, 57 

1.8%, 5.8% 
11.7%, 33.3% 

Students agree that they experienced less problems or constraints during online 
education as the infrastructure and teacher ability has increased with the passing time.  The 
above Table shows that 12(7%) respondents strongly disagreed, 22(13.9%) respondents 
disagreed, 57(33.3%) agreed and 35 (20.5%) of the respondents strongly agreed with the 
subtheme “No problems experienced.” According to The Table, 6(3.5%) respondents strongly 
disagreed, 29(17%) respondents disagreed, 50(29.2%) agreed and 41(24%) respondents 
strongly agreed with the subtheme “internet connectivity.” As per the information 4(2.3%) 
respondents strongly disagreed, 16(9.4%) respondents disagreed, 52(30.4%) agreed and 
29(17%) respondents strongly agreed with the subtheme “lack of computer skills.”  

Similarly, the above Table also shows that 7(4.1%) of the total respondents strongly 
disagreed, 19 (11.1%) disagreed, 47(27.5%) agreed and 26(15.2%) respondents strongly agreed 
with the subtheme “difficulties with the tools and online platforms.” The Table shows that 
7(4.1%) respondents strongly disagreed, 24(14.1%) disagreed, 38(22.4%) agreed and 34(20%) 
respondents strongly agreed with the subtheme “Concentration problems.”  The Table shows 
that 3(1.8%) respondents strongly disagreed, 10(5.8%) disagreed, 57(33.3%) was agreed and 
20(11.7%) strongly agreed with the subtheme t “Acquisition of topic related information is 
difficult.” 
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Table 5 total average, percentage, and standard deviation (n=171) 

Students’ opinion x ̄ SD Interpretation 

Satisfaction 4.22 .450 Very High 
Effectiveness 4.17 .530 High 
Attitudes 
Challenges 

4.11 
3.62 

.558 

.528 
High 

Medium 

According to the above table findings revealed that students have high satisfaction 
towards online education with the highest mean rating of 4.22, followed by effectiveness, 
attitudes, and challenges towards online education with mean rating of 4.17, 4.11 and 3.62 
respectively. The above data implies that students have favorable opinions as they are 
satisfied, perceive effectiveness, and have positive attitude towards online education.  
Whereas they do find some challenges and constraint in respect to online education which 
should be duly handled by the relevant authorities.  

Discussion 
The education system has been following millennia-old lecture-based approaches in 

teaching and covid 19 pandemic can be the catalyst for the radical change in education. The 
pandemic has ensured that the contours of education system change, and online education 
becomes the primary means of instruction, triggering educational institutions to pursue 
creative approaches.  

Students’ opinion towards online education 

Majority of the respondents have favorable opinion towards online education and 
preferred online classes to cope up with the curriculum due to lockdown in the wake of 
COVID-19 pandemic. The research revealed that students were satisfied with online education 
and (63%) students feel good to study online and agree that online learning is a practical 
alternative during the covid 19 pandemic. Students (57%) confirmed that online learning is 
more efficient in terms of coping with the missed classes and lectures. It is commonly 
referred collaborative activities that occur in a physical classroom are difficult to replicate on 
an online platform, but the research revealed that (55.5%) students assured that they can 
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collaborate better with students during online education.  This research output is confirming 
the paper by Driscoll et.al. (2012) who argued that there was no significant difference between 
online learning and face to face class about their satisfaction and, they supported the fact 
that online class will be as effective as traditional class if it is designed appropriately. 

Attitude and perception of students towards online education 
It was commonly found that majority of the students had positive attitude towards 

online education.  One of the main reasons for students’ positive attitude towards online 
education is that most of the university students are engaged in part time work and online 
education provides flexibility. The result is aligned to the study conducted by Yang (2006) 
found positive attitudes of students toward online learning.  Students (57%) confirmed that 
flexibility and convenience of online classes helps them to enhance their productivity.  Same 
was confirmed by Muthuprasad et al. (2021) that online education offers students the 
opportunity to study at their own pace and time of their convenience, flexibility and 
convenience are major drivers behind the demand for online education. 

According to the research output it was found that online education is effective, and 
students feel less stressful which was confirmed by 91 students (53.2%).  Availability of online 
learning content makes it easier for students to study and manage their time which was 
confirmed by 110 (64.4%) students. The research finding is in line with the findings of Bahasoan, 
Ayuandiani, Mukhram, and Rahmat (2020) that online education is effective for students as 
they can seek understanding material via YouTube or modules that are downloaded for free 
on the internet. Students can also connect and interact with their peers online, sometimes 
they can be together in an online class with an instructor while working through their digital 
lessons, materials, or assessments (Stauffer, 2020). 

Challenges faced by students during online education 
Research findings revealed that students did not encounter major challenges while 

using the online platforms during online education. Students (54%) confirmed that lecturers 
have improved their online teaching skills and hence minimal problems experienced during 
online learning. However, the students (42.4%) felt that lack of concentration is one the major 
drawback of online education. whereas students (45%) agreed that acquisition of topic related 
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information is difficult through using internet. Interesting learning materials, projects and 
homework need to be designed to increase their intrinsic motivation (Ngwira, Emagnaw, Taibe, 
& Adamseged, 2018). 

Conclusion 
The findings of the study indicate that students have favorable opinion, positive 

attitude, towards the adaption of online education during COVID 19. The students participated 
in the study perceive online education as a relevant tool which ensures that their education 
is not disrupted due the ongoing pandemic. Online education facilitates them to work 
independently yet share their thoughts through group discussion. Besides, students think that 
using online education is effective and less stressful. 

The findings of this study indicated that majority of the students evinced a positive 
attitude towards online education in the wake of the current pandemic being flexible and 
convenient for the students of RMUTL Lampang. Online education is here to stay, and we 
may see a continued increase in using online education in combination with regular classes. 
Hence this study will prove useful for reimagining and redesigning the higher education by 
understanding the student’s opinion towards online education.  

Recommendation 
Online education should be appropriately thought planned with a proper strategy and 

objected before blending with regular classes.   
1. Develop or modify curriculum:  designing, curating, and organizing existing contents,

the design should consider learning opportunities will be suitable for students.  Focus on 
engaging participants through meaningful activities that helps to keep them focused. 

2. Appropriate content and ease of use: online platforms should be easily accessible
and easy to use, robust with appropriate content, connectivity, recorded videos along with 
proper follow up makes online education more relevant. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจล าไยในจังหวัดเชียงใหม่และศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยคือผู้ประกอบการธุรกิจล าไยแปรรูป
ในจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกแบบเจาะจงคือเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และอาสายินยอม
เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 30 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม ใบความรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ก่อนและหลังอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิงที่ใช้คือการทดสอบที ผล
การศึกษาพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่ออกแบบโดยแนวคิดโมเดล ADDIE มี 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ หลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ล าไยในโลกยุคใหม่ และแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตร
ประกอบด้วยจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจ านวน 11 ข้อ ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนและหลัง
อบรม พบว่าคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 58.53 หลังเรียนร้อยละ 73.20 เพ่ิมขึ้ นร้อยละ 14.67 ผลการ
ทดสอบทีพบว่าคะแนนหลังอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมพบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 จัดอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม; หลักสูตรออนไลน์; ผู้ประกอบการล าไย; การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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Abstract 
The objectives of this research were to develop an online training program on 

packaging design for longan entrepreneurs in Chiang Mai and find out respondents’  learning 
achievements and satisfaction toward the training program.  Respondents were longan 
entrepreneurs in Chiang Mai purposively selected by their interests in packaging design 
development and voluntary join the research process; total of 30 respondents.  Research 
instruments included training program, teaching materials, achievement tests (pretest and 
posttest), and satisfactory questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics such as 
frequency counts, means, percentage, standard deviation together with inferential statistics 
(paired t-test). Results revealed that the training program which was designed by ADDIE model 
concept comprises three topics:  principles of packaging design; longan packaging design in a 
modern world; and concept of packaging design. The training program contained 11 behavioral 
objectives.  Results toward learning achievement both pretest and posttest showed that the 
average percentage of pretest is 58.11% whilst posttest is 73.20% ; 14.67% increased.  T-test 
analysis showed that the posttest is statistically higher than pretest at .01 level. Results from 
satisfactory questionnaires indicated the mean score of 4.19 which is ‘high’ level in general. 
Keywords: Training Program; Online Training; Longan Entrepreneurs; Packaging Design 

บทน า
ในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการค้า การตลาดทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะตัวเลือกสินค้า

ที่มีซ้ ากันค่อนข้างมากในตลาดท าให้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ต้องประกอบไปด้วยหลายส่วนทั้ง
ปัจจัยเรื่องราคา ความคุ้มค่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนไปถึงตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นส่วนส าคัญในการดึงดูด
สายตาท าให้ลูกค้าสนใจในตัวสินค้า และยังเป็นการสื่อสารจากตัวผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง บรรจุภัณฑ์
นั้นถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือน
หน้าตาของผลิตภัณฑ์ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ การสร้างความจดจ า และการสร้างความโดดเด่นเฉพาะตัว
ของสินค้าแก่ผู้บริโภค และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นควรผสมผสานการสร้างสรรค์ (Creativity) ลงไปใน
บรรจุภัณฑ์นั้นด้วย (Elkhattat & Medhat, 2022) ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทางด้าน
สุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจและการเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ในส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) นั้น ประกอบไปด้วย Product – Price - Place และ Promotion (Kotler, 
2000) โดยกลยุทธ์ที่เก่ียวกับการบรรจุภัณฑ์เป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยท าให้ธุรกิจการค้าขายต่าง ๆ ประสบ
ความส าเร็จและถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมการตลาดตัวแรกคือ Product ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขัน
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ทางด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูง ตัวผลิตภัณฑ์บางชนิดโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรอาจไม่สามารถ
คิดค้นหรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากนัก ด้วยเหตุนี้ ลักษณะของตัวสินค้าในโลกยุคใหม่จึงได้มีการใช้กลยุทธ์
ทางด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยตัวผลิตภัณฑ์จะมีศักยภาพเป็น
พนักงานขายในตัวเองซึ่งเรียกว่าพนักงานขายเงียบ (Silent Salesman) ท าให้นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
จ าเป็นต้องมีทักษะการคิดที่จ าเป็นต่อการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) 
การคิดริเริ่ม (Originality) การคิดคล่อง (Fluency) การคิดแบบยืดหยุ่น (Flexibility) และการคิดแบบ
ละเอียดลออ (Elaboration) ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้พึงมีในตัวของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เพ่ือให้
ผลงานที่นักออกแบบได้ออกแบบมานั้นได้ถือเป็นงานออกแบบสร้างสรรค์อย่างแท้จริง 

ยุพิน ค าจิแจ่ม (สัมภาษณ์, 2564) ผู้ประกอบการล าไยแปรรูปล าไยถุงทองระบุว่าจุดอ่อนหรือปัญหา
ส าคัญในปัจจุบันคือสินค้าไม่มีตราสัญลักษณ์ ยี่ห้อ เครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน จึงไม่สามารถสื่อสารถึงผู้บริโภค
ได้ว่าใครคือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบางชิ้นมีรูปแบบไม่เหมาะสมหรือประโยชน์ใช้สอยน้อยกว่าที่ควร การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์จะเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้าได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถพัฒนาหรือตกแต่งเพ่ิมเติมได้ เพ่ือให้
มีการสื่อสารถึงลูกค้า,ผู้บริโภค เป็นการสร้างสื่อเพ่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ข้อส าคัญในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า เพ่ือช่วยปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากการกระทบกระแทกใน
การขนส่ง และยังสามารถช่วยยืดอายุสินค้าในการวางจ าหน่ายได้นานยิ่งขึ้น อุปสรรค ปั จจุบันผู้ผลิต,
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีหน้าร้านของตัวเองที่ใช้เป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า จึงต้องไปจ าหน่ายสินค้า
ตามงานหรือศูนย์แสดงสินค้าประเภทสินค้า OTOP  ในส่วนของอุปสรรคด้านบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้
เป็นถุงพลาสติกแก้ว (OPP) ซึ่งไม่สามารถจะท าหน้าที่ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในไม่ให้ยุบสลาย
เสียรูปหรือเสียหายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสภาพดินฟ้าอากาศ ระยะเวลาในการเก็บรักษา
สภาพการขนส่งได้ดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ประกอบจึงมีสนใจอยากที่จะมีบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า เพ่ือเป็น
บรรจุภัณฑ์ค้าปลีกสามารถสร้างเอกลักษณ์ท่ีมีความโดดเด่น สร้างความจดจ า เพ่ือความสะดวกในการจ าหน่าย 
และปกป้องสินค้า ซึ่งการที่ผู้ประกอบการจะได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต้องรอความ
ช่วยเหลือจากนักศึกษาหรือนักวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่นาน ๆ ครั้งจะเข้ามาช่วยเหลือ เพราะมีนักวิจัยจ านวน
ไม่มาก ไม่พอเพียงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ถ้าสามารถเปลี่ยนจากการรอคอยให้นักศึกษาหรือ
นักวิจัยมาให้ความช่วยเหลือ เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นของบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะในส่วนที่ส าคัญ ที่สามารถ
น าไปใช้งานได้จริง ไม่จ าเป็นต้องลงลึกถึงทฤษฎีต่าง ๆ แต่เป็นการยกตัวอย่างที่เกิดประโยชน์หรือเกร็ดเล็ก ๆ 
ที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปพัฒนาได้เอง ไม่ต้องรอให้นักวิจัยพัฒนามาคอยช่วยเหลืออย่าง
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

จากการศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจล าไยในจังหวัดเชียงใหม่พบว่ายังมีปัญหาในบางด้าน อาทิ 
การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการจ าเป็นต้องน า
ความรู้และทักษะในเรื่องบรรจุภัณฑ์ไปใช้ส าหรับการประกอบการของตนเอง อย่างไรก็ตาม ในการฝึกอบรม
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เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องมีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ สามารถน าพาผู้ประกอบการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้ ทั้งนี้ ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาและ
สถานที่และภาระงานต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการรับผิดชอบอยู่ ท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการได้เข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเหล่านี้ ไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
บรรจุภัณฑ์มากเท่าที่ควร ท าให้ขาดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถ
แก้ไขด้วย หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจล าไยในจังหวัด
เชียงใหม่ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (Internet) การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผล
ให้ระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปมากมายทั่วโลกสถาบันการศึกษาหลายแห่งตัดสินใจเปลี่ยนชั้นเรียนแบบตัว
ต่อตัวให้เป็นรูปแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว (Gopal et al, 2021)  การเรียนรู้ออนไลน์ฉุกเฉินถือว่ามีความ
จ าเป็นเพ่ือลดการแพร่กระจายของ coronavirus ภายใต้การแนะน าของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตัดสินใจที่
จะใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบ  มหาวิทยาลัยบางแห่งเลือกที่จะด าเนินการทางออนไลน์ตลอดทั้ง
ภาคการศึกษา และบางมหาวิทยาลัยก็ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ ๆ เพ่ือก าหนดว่าเมื่อใดควรกลับไปเรียน
ในชั้นเรียนแบบเดิม ชั้นเรียนการประชุมทางวิดีโอกลายเป็นบรรทัดฐานในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
หลายแห่ง  ผู้สอนจ านวนมากได้จัดชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมการประชุมทางวิดีโอของ Zoom (Lee, 2021) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ด้วยสื่อออนไลน์เพ่ือ ผู้ประกอบการธุรกิจล าไย ในจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และปฏิบัติได้ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ผ่านสื่อการเรียนรู้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต เนื่องจาก
ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตท าได้โดยง่าย และยังสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางอุปกรณ์
สื่อสารต่าง ๆ และคอมพิวเตอร์ จึงท าให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบทเรียนได้โดยง่าย ไม่ติดข้อจ ากัดทั้งในเรื่อง
เวลาและระยะทาง โดยคาดหวังว่าจะท าให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการธุรกิจล าไย ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้
ที่สนใจ จะได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจโดยตรง 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

ล าไยในจังหวัดเชียงใหม่ 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม

ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้ที่มีบทบาทในการอบรมหรือส่งเสริมผู้ประกอบการล าไยได้หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถน าไปปรับใช้กับผู้ประกอบการล าไยในพ้ืนที่
อ่ืน ๆ สู่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการล าไยต่อไป 

2. กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบการล าไยมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่ได้จากหลักสูตร
ฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจล าไยในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในด้าน
ความรู้และด้านทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

       ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากภาพที่ 1 ตัวแปรต้นคือหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรม 3 ส่วน ได้แก่ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ล าไยในโลกยุคใหม่ และ
แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่วนตัวแปรตาม คือ ผลของการใช้หลักสูตร แบ่งเป็น 1) ผลสัมฤทธิ์การ
ฝึกอบรมประกอบไปด้วย ความรู้และทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ 2) ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมออนไลน์ 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์โดยได้ใช้โมเดล ADDIE (Molenda, 

2015) เป็นแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจล าไยและสถานการณ์ทางการ

ตลาดของธุรกิจล าไยในจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมของผู้ประกอบการซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งรูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมในบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยออกแบบแนวคิดส าคัญของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์โดยท างาน
ร่วมกันกับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรือ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
- หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ล าไยในโลกยุคใหม่
- แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์

- ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
- ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
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3. การพัฒนา (Development) ผู้วิจัยจัดท าร่างหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญของหลักสูตร รวมไปถึงการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละด้านซึ่งเขียนในลักษณะของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 

4. การน าไปใช้ (Implementation) เมื่อเครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว ผู้วิจัยได้น าหลักสูตรไปใช้โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน ซึ่งได้ประสานงานกับผู้ประกอบการ เกี่ยวกับ
ก าหนดการต่าง ๆ ของการฝึกอบรม 

5. การประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยท าการประเมินหลักสูตรใน 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาจาก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

ภาพที่ 2  โมเดลกระบวนการฝึกอบรม 
ที่มา: Molenda (2015) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการธุรกิจล าไยแปรรูปในจังหวัด

เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดใช้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจล าไยแปรรูปสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความ
สนใจในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) มีเกณฑ์การ
คัดเลือกดังนี้ 

1. เป็นผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของตนเองหรือก าลังประสบ
ปัญหาขาดความรู้และทักษะด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่  

2. ยินยอมเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
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โดยผู้วิจัยขอกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นอาสาสมัคร (Volunteer) ของกระบวนการวิจัย 
ได้อาสาสมัครทั้งสิ้นจ านวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การวิจัยเรื่องหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับผู้ประกอบ การธุรกิจล าไยในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ มีดังนี้ 
1. หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจล าไยในจังหวัด

เชียงใหม่ มีหัวข้อส าคัญคือ หลักการและเหตุผล ผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม วิทยากรฝึกอบรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ การประเมินผล ตัวชี้วัดความส าเร็จ และก าหนดการอบรม โดยสื่อกลางในการสื่อสารการ
อบรมคือโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  

2. แบบวัดระดับความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นแบบวัดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
ใช้เป็นแบบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังฝึกอบรม มีจ านวน 30 ข้อ 

3. ใบความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจล าไย ใช้ประกอบการฝึกอบรม
ของผู้เข้าอบรม มีเนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค์การฝึกอบรมทั้งหมด 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยทั้ง 3 ส่วน นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าเครื่องมือไป

ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
การประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัยกับจุดประสงค์ของการวิจัย ( Index of Congruence: IOC) ได้
ค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 จากนั้นปรับข้อความตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าเครื่องมือวิจัยไป
ใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ

คะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังฝึกอบรมโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ค่าที (t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้โมเดล ADDIE ได้ข้อสรุปเนื้อหาของการฝึกอบรมจ านวน 3 เรื่อง 
ได้แก่ 1) หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ล าไยในโลกยุคใหม่ และ 3) แนวคิดการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยผู้วิจัยได้สรุปจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 11 จุดประสงค์ ดังนี้ 

1. บอกความหมายของบรรจุภัณฑ์ได้
2. บอกความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ได้
3. ระบุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้บริโภคท่ีมีความแตกต่างกันได้
4. ระบุคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นนวัตกรรมที่สามารถเพ่ิมมูลค่าได้
5. ระบุกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ในแต่ละแบบได้
6. ระบุข้ันตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 6 ขั้น ได้
7. บอกหลักเกณฑ์บรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า OTOP ได้
8. บอกข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์ได้
9. บอกแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ล าไยในโลกยุคใหม่ได้
10. อธิบายแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ล าไยของตนเองได้
11. บอกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งตนได้คิดขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังอบรม 

คนที่ Pretest Posttest (+/-) คนที่ Pretest Posttest (+/-) 

1 20 21 +1 16 19 19 +0
2 16 21 +5 17 14 18 +4

3 9 15 +6 18 16 17 +1
4 17 20 +3 19 6 15 +9

5 10 15 +5 20 19 21 +2

6 15 15 +0 21 8 16 +8
7 12 18 +6 22 14 17 +3

8 9 15 +6 23 16 19 +3

9 17 19 +2 24 11 16 +5
10 16 20 +4 25 12 19 +7

11 13 21 +8 26 20 20 +0
12 16 21 +5 27 14 15 +1

13 16 18 +2 28 15 20 +5
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คนที่ Pretest Posttest (+/-) คนที่ Pretest Posttest (+/-) 

14 15 20 +5 29 17 18 +1
15 20 16 -4 30 17 24 +7

เฉลี่ยรวม 14.67 18.29 +3.62

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าอบรมเกือบทั้งหมดมีคะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม  ผู้ที่มีคะแนน

เพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือเพ่ิมขึ้น 9 คะแนน มีเพียงรายเดียวที่มีคะแนนหลังอบรมลดลง เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย

รวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมเท่ากับ 14.67 หลังอบรมเท่ากับ 18.29 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 3.62 คะแนน เมื่อ

เปรียบเทียบคะแนนและร้อยละก่อนและหลังอบรมจ าแนกตามหัวข้ออบรม สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนและร้อยละก่อนและหลังอบรมจ าแนกตามหัวข้ออบรม 

หัวข้ออบรม (คะแนนเต็ม) 
Pretest Posttest Difference 

Mean % Mean % Mean % 
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (15) 9.47 63.11 11.73 78.22 +2.26 +15.11
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ล าไยในโลกยุคใหม่ (6) 2.80 46.67 4.03 67.22 +1.23 +20.55
แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4) 2.40 60.00 2.53 63.33 +0.13 +3.33

คะแนนรวม (25) 14.67 58.53 18.29 73.20 +3.62 +14.67

ตารางที่ 3  การทดสอบที (t-test) 

Paired Differences t df Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pretest-
Posttest 

-3.66667 2.95172 .53891 -4.76886 -2.56448 -6.804 29 .000 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนหลังอบรมเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในหัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ล าไยในโลก
ยุคใหม่ (+20.55%) รองลงไปได้แก่หัวข้อหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (+15.11%) แต่เมื่อพิจารณาจาก
คะแนนหลังอบรม (Posttest) พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
มากเป็นอันดับหนึ่ง (78.22%) รองลงไปคือหัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ล าไยในโลกยุคใหม่ (67.22%) เมื่อ
ท าการทดสอบที (ตารางท่ี 3) พบว่า คะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ส าหรับผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเมื่อจ าแนกตามกลุ่มการประเมิน 3 ด้าน สามารถ
แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมจ าแนกตามกลุ่มการประเมิน 

กลุ่มการประเมิน Mean S.D. ระดับ 

ด้านวิทยากร 4.32 .621 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.14 .728 มาก 
ด้านสื่อโสตทัศน์และระยะเวลา 4.05 .743 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.17 .697 มาก 
จากตารางที่ 4 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในหลักสูตรฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในด้านวิทยากรมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.32) รองลงไปได้แก่
ด้านความรู้ความเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 4.14) อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าอบรมมขี้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. เป็นโครงการที่ดี อยากให้จัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ในโอกาสต่อไป
2. อยากให้มีการฝึกอบรมเจาะลึกเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าบางประเภท เช่น

ส าหรับสินค้าที่มีความเปราะบางแตกหักง่าย หรือสินค้าที่เป็นอาหารแบบต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะ 

3. ควรมีการทดสอบระบบประชุมออนไลน์หรือมีระบบประชุมส ารองเนื่องจากผู้เข้าอบรมบางส่วน
หลุดออกจากห้องอบรมและมีปัญหาการกลับเข้าห้องอบรม 

4. ควรมีกิจกรรมการเฉลยข้อสอบในช่วงท้ายของการฝึกอบรม
5. ควรมีการแจกเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมแบบออนไลน์ส าหรับผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
6. เสนอให้เพ่ิมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของการอบรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ค าถาม รวมถึงการเปิด

กล้องส าหรับวิทยากรบางท่านเพ่ือให้รู้สึกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น จะท าให้การอบรมมีคุณภาพที่สูงขึ้น 
และการที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีเสถียรภาพท าให้การสื่อสารไม่ต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคหนึ่งของการฝึกอบรม
แบบออนไลน์ 

สรุปและอภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้โมเดล ADDIE ท าให้

ได้หลักสูตรที่ประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ 11 ข้อ ซึ่งน าไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรในส่วนที่ส าคัญ
คือเนื้อหา กิจกรรมการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ นักการศึกษานิยมใช้โมเดล ADDIE ในการ
ออกแบบหลักสูตรเนื่องจากสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายและสามารถน า ไปใช้กับหลักสูตรทุกรูปแบบ 
ยกตัวอย่างเช่น ในไต้หวันใช้เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องแบบออนไลน์ส าหรับรายวิชาด้านการ
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พยาบาล (Hsu et al., 2014) ในอินโดนีเซียใช้เพ่ือการพัฒนาสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ (Widyastuti and 
Susiana, 2019) รวมไปถึงการใช้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางธุรกิจ (Allen, 2006) นอกจากนี้ การ
อบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นั้นเริ่มแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (Helda & Zaim, 2021) แต่ทว่าผู้สอน
จ าเป็นต้องมีทักษะดิจิทัลเพื่อให้การใช้งานแอปพลิเคชันเป็นไปด้วยความราบรื่น (Joia & Lorenzo, 2021) 

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมสรุปได้ว่า ผู้เข้าอบรมเกือบทั้งหมดมีคะแนน
หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม คะแนนหลังอบรมเพ่ิมขึ้นมากที่สุดในหัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ล าไยในโลก
ยุคใหม่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นหัวข้อที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจาก
แนวคิดดั้งเดิมสู่แนวคิดใหม่ที่ให้ความส าคัญกับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Svanes et al, 2010; Choi et al, 2015) ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในส่วนของการทดสอบระบบประชุมออนไลน์ ควรมีกิจกรรมการเฉลยข้อสอบในช่วงท้ายของการ
ฝึกอบรม นอกจากนี้ เสนอให้เพ่ิมกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมเป็น
ส่วนส าคัญในกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของ
การอบรมในลักษณะออนไลน์ (Farrell & Brunton, 2020) 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1. ในการฝึกอบรมออนไลน์ ควรเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นเนื่องจากไม่ได้พบกันซึ่งหน้า

ยกตัวอย่างเช่น การใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดกล้องเพ่ือสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวามากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของวิทยากรผู้ให้ความรู้ 

2. การฝึกอบรมออนไลน์ควรเน้นย้ าและให้ความส าคัญกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ
เนื่องจากมีผลต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ดังนั้น จึงควรท าความเข้าใจกับผู้เข้าอบรมและ
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรมจึงจะสามารถป้องกันปัญหาด้านเครือข่ายที่อาจเกิดข้ึนได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนในการเรียนรู้แบบออนไลน์

มากขึ้น เช่น ใช้เครื่องมือเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เข้าอบรม หรือการใช้เทคนิคการเรียน
การสอนที่สามารถยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการสอนผู้ใหญ่ 

2. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ทุกเวลาตามความต้องการ เช่น การพัฒนาเป็นแบบเรียนออนไลน์ หรือการเผยแพร่ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างแพร่หลายมากข้ึน 
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การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี 1) เพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 2) 

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

3) เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผล 4) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง และ 5) เพ่ือศึกษาความ

คิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิต

ระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชา

เศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพของแพลตฟอรมโดยผูเช่ียวชาญ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเรียนที่มีตอแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน

ฐานสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบที
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ผลการวิจัยพบวา แพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ

ใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.98/81.87 ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 80/80 และมีคา

ดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.8357 ผูเรียนที่เรียนดวยแพลตฟอรมดังกลาวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินคุณภาพของแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชา

เศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานจากผูเช่ียวชาญอยูในระดับมาก โดย

เห็นวาแพลตฟอรมน้ีมีความนาสนใจและเหมาะที่จะใชกับผูเรียน ผูเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับแพลตฟอรม

ดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานอยูในระดับมากเชนกัน 

ผลการวิจัยทําใหไดแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐานสําหรับสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชไดจริง และ

ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรธุรกิจตามที่ไดออกแบบไว 

คําสําคัญ: แพลตฟอรมดิจิทัล; เศรษฐศาสตรธุรกิจ; การใชปญหาเปนฐาน 

Abstract 

The objectives of this research were: 1 )  to development of a digital platforms on the 

topic of Business Economic using Problem-Based Learning Management model for 

undergraduate students of the faculty of business administration; 2) to find out the efficiency 

by use of 8 0 / 8 0  standard criteria; 3 )  to find out the effective value; 4 )  to study academic 

achievement before and after; and 5) to investigate the students opinions towards the digital 

platforms on the topic of Business Economic. The sampling studied were 3 9  undergraduate 

students of the faculty of business administration. The research instrument included: 1) digital 

platforms on the topic of Business Economic using problem-based learning management 

model; 2) effective value testing form; 3) quality assessment form for experts and 4) quality 

testing form for students. The collected data were analyzed through a statistical software 

program that provided percentage, mean, standard deviation and t-test values. 

The research results were as follows: digital platforms on the topic of Business 

Economic using problem-based learning management model developed has an efficiency of 

80.98/81.87 and is consistent with the 80/80 standard criteria. The effective values of 0.8357 

or 83.57%. The student achievement score of the pretest was significantly higher than that of 

the posttest at the level of .05. The evaluation of the digital platforms on the topic of Business 

Economic using problem-based learning management model from the experts of 4 . 0 3  and 

agreed that well LMS lesson should be interested enough to capture the attention of users. 
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The satisfaction rate of the students towards the online LMS lesson was at high level of 4.11. 

The research results illustrated that the digital platforms on the topic of Business Economic 

using problem-based learning management model was higher effective and suitable for 

undergraduate students of the faculty of business administration. It’s can actually be used in 

teaching and learning and develop their learning in Business Economic and finance as 

designed. 

Keywords: Digital Platforms; Business Economics; Problem-Based Learning. 

บทนํา 

การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในยุคแหงการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงการ

บริหารงานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา การพัฒนาผูเรียน และการประกันคุณภาพ

การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาใชกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารงานวิชาการและวิจัยทั้งดาน

การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การวัดผลและ

ประเมินผล สื่อและแหลงเรียนรูสมัยใหม รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม 

(Fumasoli, Sarbato, & Turri, 2020) ณ สถานการณปจจุ บันควรมีการจัดการดานการอุดมศึกษาที่

หลากหลาย เพ่ือใหการจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเปนไปอยางมีคุณภาพและ

มาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ มีความเปนอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีองคความรู

ทางวิชาการในแขนงตาง ๆ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสรางนวัตกรรมใหแกกลุม

อุตสาหกรรมเปาหมาย ตลอดจนสามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูภาคสวนตาง ๆ อยางเหมาะสมเพ่ือสรางความ

เปนเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนองความตองการของภาครัฐ

และภาคเอกชนไดอยางแทจริง และสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและแกปญหา

ใหแกสังคมสวนรวมได อันจะนําไปสูความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Higher 

Education, Science Research and Innovation, 2019) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดต้ังสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

พัฒนาการศึกษา (Inter University Network : UniNet) ซึ่งไดจัดทําโครงการ Thailand Cyber University 

ซึ่งเปนโครงการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนที่เนนการเรียนการสอนที่ผูสอนและผูเรียนไมไดพบกัน

เหมือนในช้ันเรียนปกติโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส แตถึงอยางไรก็ตามการใช

แพลตฟอรมดิจิทัลหรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนน้ันยังมีองคประกอบหลายอยางที่จะสงผล

ใหการจัดการเรียนการสอนน้ันประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ แพลตฟอรมดิจิทัลออนไลนเปนอีกวิธีการ
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หน่ึงที่ถูกนํามาใชในการแกไขปญหาและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากอํานวยความ

สะดวกใหผูสอนสามารถจัดเตรียมการสอนดวยสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถอานทบทวนเน้ือหา

ยอนหลังได และยังเปดโอกาสใหผูเรียนเขาถึงแหลงเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือพัฒนาความรูตามความสามารถ

ของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Phakamach, Wachirawongpaisarn, Phomdee, Vachungngern, 

and Rodniam (2021) ที่วา กิจกรรมการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนน่ิง (e-Learning) เนนผูเรียนและ

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนศูนยกลาง ผูเรียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรูดวยตนเองโดยเรียนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตจากสถานที่ใด ณ เวลาใดก็ไดตลอดเวลาทั้ง 7 วัน และวันละ 24 ช่ัวโมง การบริหาร

จัดการการเรียนการสอน เชน การสรางเน้ือหา สื่อการเรียน การนําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

ใชซอฟตแวรประยุกตเฉพาะดาน (Application Software) เปนเครื่องมือ ซึ่งเรียกวา ระบบบริหารจัดการ

รายวิชา (Course Management System: CMS) หรือระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management 

System: LMS) และสอดคลองกับขอคิดเห็นของ Deng and Ma (2018); Kant, Prosad, and Anjali, (2021) 

ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนออนไลนมีการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนการสอนไวอยางชัดเจน ใช

ทฤษฎีดานการเรียนการสอนเปนแนวทางในการบริหารจัดการและมีการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบสื่อผสม 

(Multimedia) ผานระบบเครือขาย แพลตฟอรม และแอปพลิเคชันทางการศึกษาที่เปนระบบ เพ่ือทําใหผูเรียน

เกิดความรูและเกิดทักษะใหม หรือปรับปรุงความรูความสามารถของผูเรียนไดเปนอยางดี 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่

เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหม 

จากการใชปญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเปนบริบทของการเรียนรู (Learning Context) เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะใน

การคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพรอมกันดวย การ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหา

เปนหลัก ถามองในแงของยุทธศาสตรการสอน PBL เปนเทคนิคการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง เผชิญหนากับปญหาดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนไดฝกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เชน การคิด

วิจารณญาณ การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห และการคิดสรางสรรค เปนตน การเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานจะสอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) ซึ่งผูเรียนจะกําหนดวัตถุประสงคการ

เรียนรูของตนเอง เรียนรูเมื่อสิ่งน้ันมีความหมายหรือนําไปใชได (เน่ืองจากโจทยปญหาจะถูกใชเปนบริบทของ

การเรียนรู) เรียนรูในสิ่งที่จําเปนสําหรับใชแกปญหามากกวาจะเรียนเพ่ือทองจํา เรียนรูตามความถนัดและ

ศักยภาพของตนเอง และสามารถประเมินตนเองเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูและสิ่งที่เรียนรูได จากงานวิจัย

หลายช้ินพบวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีจุดเดนที่สําคัญ คือ ผูเรียนจะมีทักษะในการต้ังสมมติฐานและ

การใหเหตุผลดีขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทํางานเปนกลุมและสื่อสารกับผูอ่ืนไดดีขึ้นและ

มีประสิทธิภาพ ความคงอยูของความรูนานกวาการเรียนแบบบรรยาย นอกจากน้ัน บรรยากาศการเรียนรูมี
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ชีวิตชีวา จูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรูมากขึ้น และยังสงเสริมความรวมมือและการทํางานรวมกันระหวาง

หนวยงานอีกดวย (Bell, 2008; O'Brien, McCarthy, Hamburg, & Delaney, 2019) 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economic) เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจที่มีการ

จัดการเรียนการสอนทางดานบริหารธุรกิจ เน่ืองจากเปนรายวิชาที่เนนการเรียนรูหลักการทางเศรษฐศาสตรใน

การดําเนินธุรกิจรูปแบบตาง ๆ การเรียนรูโดยสวนใหญจะเปนการเขาเรียนในหองเรียนปกติ นักศึกษามี

อุปสรรคตอการเรียนรูเปนอยางมากถาไมมีแหลงขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ ดังน้ันการเรียนรูบนคอมพิวเตอร 

(Computer-Based Learning) การเรียนรูบนเว็บ (Web-Based Learning) หรือพัฒนาการเรียนการสอนผาน

แพลตฟอรมดิจิทัล ซึ่งเปนระบบบริหารจัดการกระบวนการดานการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหวางผูเรียนกับ

ผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยอาจจะเรียกไดวาเปนการจัดหาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ

การสอนเสริม (Teaching Material) ซึ่งก็คือการเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยและปรากฏในปจจุบันเปนการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน (Online Learning) หรือการสรางแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platforms) เพ่ือ

การเรียนรูน่ันเอง นอกจากน้ี หากมีการประยุกตใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาสนับสนุน

ดวยแลว ก็สามารถที่จะทําใหการเรียนรูของนักศึกษาดานบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ย่ิงขึ้น 

จากแนวคิดดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ โดย

ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เพ่ือสรางแพลตฟอรมการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐานรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจซึ่งสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลนรายวิชา อีก

ทั้งยังเปนการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาเปนเครื่องมือเสริมในการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาดังกลาว ทําใหผูเรียนรูจักการแสวงหาคําตอบจากแหลงความรูตาง ๆ โดยใชปญหาเปนฐาน โดยจะ

เปนการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายการเรียนรู

ออนไลน ซึ่งนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยสรางบรรยากาศ

ใหเปนดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู (Digital for Learning) โดยคาดหวังวาแพลตฟอรมและรูปแบบการจัดการเรียนรู

ที่พัฒนาขึ้นจะเปนระบบที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูในช้ันเรียนเพ่ือสรางสมรรถนะแหงการเรียนรูรวมกัน และเพ่ือ

เปนแนวทางในการพัฒนาความรูใหแพรหลายในแวดวงการศึกษาของสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ใชระบบ

ไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐานสําหรับสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 
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2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

3. เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
4. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังดวยแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร

ธุรกิจ 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platforms) จัดเปนเทคโนโลยีดิจิทัลประเภทหน่ึงที่สามารถนํามา

ประยุกตใชกับการศึกษาได โดยเปนการผนวกเอาระบบไอซีทีเขาดวยกัน สามารถสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู

รวมกับการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive Learning) ทําใหผูสอนและผูเรียนสามารถเขาถึงองคความรู

และนวัตกรรมในโลกยุคใหม รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกันไดสะดวกรวดเร็วขึ้นบนโลกออนไลน ปจจุบัน

แพลตฟอรมดิจิทัลที่เปนเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน (Instructional Tools) และนํามาใชกับการศึกษา

ไดมีจํานวนมากมาย เชน Blackboard, Moodle, Edmodo, Schoology, Google Classroom, MOOC, 

YouTube Channels, Digital TV, Facebook, Dropbox และ Line เปนตน จากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการประยุกตใชแพลตฟอรมเพ่ือการศึกษามักจะเลือกใชแพลตฟอรมที่มีคุณสมบัติประกอบดวยประเด็นที่

เกี่ยวของ ไดแก ความสะดวกตอผูใช เครื่องมือที่ครบถวน ความยืดหยุนในการใชงาน ความสามารถในการ

เขาถึง ความปลอดภัยในการใชงาน และไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม เปนตน ดิจิทัลแพลตฟอรมที่เปนที่นิยมกับการ

ประยุกตใชงานดานการศึกษาในปจจุบัน ก็คือ Moodle เน่ืองจากเปนระบบบริหารการจัดการเรียนรูบน

เทคโนโลยีคลาวดที่มีจํานวนคุณสมบัติเฉพาะและจํานวนขอดีมากที่สุด (Xin, Zue, & Huang, 2018; 

Phakamach et al., 2021) 

การใชเทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแกปญหาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือถือวา

ผูเรียนสําคัญที่สุดน้ัน เราสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดสรางสรรค 

ในการทําโครงงานแสวงหาความรูหรือหาความรูในเรื่องที่ผูเรียนสนใจหรือเพ่ือแกปญหา (Problem-Based 

Learning) การเรียนรูลักษณะน้ีจะเริ่มตนดวยการกําหนดประเด็นเรื่อง (Theme) ตามมาดวยการวางแผน

กําหนดขอมูลหรือสาระที่ตองการ ผูสอนอาจจัดบัญชีแสดงแหลงขอมูล (Sources) ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพและ

จากทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส เชน ช่ือของเว็บตาง ๆ ใหผูเรียนแสวงหาขอมูล วิเคราะห สังเคราะห เปนคําตอบ 

สรางเปนองคความรูตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย และผูสอนเพียงชวยกํากับผลการเรียนรูให

เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ตองการ ทั้งน้ีผูสอนจะมีบทบาทสําคัญในการชวยช้ีแนะทิศทางของการแสวงหา

ความรูหรือแนะนําผูเรียนใหพัฒนาความรูความสามารถเพ่ิมขึ้นใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพ ผลการ
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เรียนรูที่เหมาะสมจะเปนปจจัยสนับสนุนการใชเทคโนโลยีชวยการเรียนรูปจจัยพ้ืนฐานคือการสรางความพรอม

ของเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ใหมีสมรรถนะและจํานวนเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน รวมถึงการอํานวย

ความสะดวกใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีไดตลอดเวลาถือเปนปจจัยเบ้ืองตนของการสงเสริมการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู (Nilsook, 2012; Phakamach et al., 2021) 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ือออกแบบและพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชา

เศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับสําหรับผูเรียนระดับปริญญา

ตรีคณะบริหารธุรกิจ  

1. กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนผู เรียนระดับปริญญาตรีที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 39 คน จาก

มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใช

หองเรียนเปนหนวยสุม 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชา

เศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (3) แบบประเมินคุณภาพของแพลตฟอรมดิจิทัลโดยผูเช่ียวชาญ และ (4) แบบสอบถามความ

คิดเห็นของผูเรียนที่มีตอแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐาน โดยศึกษาจากงานวิจัยของ Phakamach et al. (2021) การสรางและตรวจสอบเครื่องมือที่

เปนแบบสอบถามจะเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาและการใชถอยคําไดคา Index of Item-objective Congruence เทากับ 

.89 แลวนําไปทดลองใช จากน้ันนํามาทดสอบหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาช 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) และหาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยหาคา Item Total Correlation ได

คาความเช่ือมั่นเทากับ .961 

3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอน ไดแก (1) ศึกษาหลักสูตร/รายวิชาและ

วิเคราะหเน้ือหารายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (2) กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเพ่ือกําหนดขอบขายเน้ือหาในแต

ละหนวยการเรียน (3) กําหนดรูปแบบในการนําเสนอเน้ือหา (4) เขียนผังงาน (Flowchart) บทเรียนออนไลน

เพ่ือกําหนดชองทางการสื่อสารภายใน (5) ออกแบบ Storyboard ตามโครงสรางแบบลําดับช้ันโดยใชรูปแบบ

การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานโดยเนนกรณีศึกษาจากการวิเคราะหขอมูลเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับ

การดําเนินธุรกิจในสถานการณปจจุบันและอนาคต (6) พัฒนารูปแบบโดยใช LMS Tool Box และโปรแกรม

คอมพิวเตอร (6) นํารูปแบบไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข และ (7) ประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนแพลตฟอรมดิจิทัล 
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4. สถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล

1) สถานที่ทําการทดลอง ไดแก มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2) การเตรียมการทดลอง ไดแก (1) ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลและทดลองใชระบบ (2) เตรียม

ระบบที่พัฒนาแลวใสไวในเว็บไซต Online สงขอมูลขึ้นเครื่องแมขาย และทดสอบการใชงาน และ (3) เตรียม

สถานที่ คอมพิวเตอร อุปกรณเช่ือมตอ และกําหนดเวลาที่ทําการทดลอง  

3) การดําเนินการทดลอง โดยการนําระบบที่ผานการประเมินโดยผูเช่ียวชาญแลวไปทดลองใชเพ่ือ

ประเมินหาประสิทธิภาพโดยมีการทดลองตามรูปแบบดังน้ี (Fernández, Egido, & Carballo, 2016; 

Carlucci, Renna, Izzo, & Schiuma, 2019) 

- ทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง (One to One Testing) ทดลองกับผูเรียนที่เคยเรียนวิชาน้ีมากอนโดยใช

การสุมอยางงาย จํานวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 หาขอบกพรองและนําไปปรับปรุงแกไข โดยไดคา 

E1/E2 = 61.04/62.12 

- ทดลองกลุมยอย (Small Group Testing) ทดลองกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ีมากอนโดยใช

การสุมอยางงาย จํานวน 9 คน ประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 หาขอบกพรองและนําไปปรับปรุงแกไข โดยไดคา 

E1/E2 = 71.18/72.46 

- ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยเลือกผูเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 39 คน ซึ่งดําเนินการ

ตามลําดับดังน้ี (1) ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใหผูเรียนทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนที่มี 10 หนวยการเรียน บทเรียนละ 10 ขอ (2) ใหผูเรียนเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรูและสื่อการสอน 

(3) ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดจากรูปแบบการเรียนรูและสื่อการสอน จํานวน 10 ขอ และ (4) ทดสอบหลังเรียน

(Posttest) โดยใหผูเรียนทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 40 ขอ และประเมิน

ประสิทธิภาพ E1/E2 ในภาพรวม โดยไดคา E1/E2 = 80.98/81.87

5. การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยดําเนินการดังน้ี

1) การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐานสําหรับสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย 

1.1 การประเมินคุณภาพของแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน โดยใชเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ มีเกณฑการแปลความหมายจะเปนดังน้ี 

คาคะแนน ระดับความคิดเห็น 

4.51 – 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

3.51 – 4.50 เหมาะสมมาก 

2.51 – 3.50 เหมาะสมปานกลาง 
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1.51 – 2.50 เหมาะสมนอย 

1.00 – 1.50 เหมาะสมนอยที่สุด 

1.2 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบ

การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ไดแก (1) หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยของคะแนน และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งไดจากแบบทดสอบแตละหนวยการเรียนและคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียน (2) 

หาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (3) หาดัชนีประสิทธิผล (4) วิเคราะหเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test และ (5) วิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวย

แพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานดังกลาว 

โดยหาคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่ต้ังไว โดยใช

เกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

2) สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแก (1) คาอํานาจจําแนก

(Discrimination) โดยใชวิธีวิเคราะหตามแบบอิงเกณฑของ Brennan (2) คาระดับความยาก (Difficulty) (3) 

คาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบแตละขอ โดยใชสูตร IOC (4) คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบทดสอบ โดยใชสูตร KR20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson)  

𝐵𝐵 = 𝑈𝑈
𝑛𝑛1
− 𝐿𝐿

𝑛𝑛2
 ,  𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑅𝑅+𝑅𝑅𝑅𝑅

2𝑓𝑓
 , IOC = ∑𝑅𝑅

𝑛𝑛
,  𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑘𝑘

𝑘𝑘−1
�1 − ∑𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑠𝑠2
� 

3) สถิติที่ใชในการหาคาดัชนีประสิทธิผล โดยใชวิธีของ กูดแมน เฟรทเชอร และ ชไนเดอร

คาดัชนีประสิทธิผล =
รอยละของผลรวมของคะแนนหลังเรียน − รอยละของผลรวมของคะแนนกอนเรียน

100 − รอยละของผลรวมของคะแนนกอนเรียน

4) การหาประสิทธิภาพของแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตรในการคํานวณ 

𝐸𝐸1 =
∑𝑋𝑋
𝑛𝑛 ×100

𝐴𝐴
, 𝐸𝐸2 =

∑𝑋𝑋
𝑛𝑛 ×100

𝐵𝐵

5) เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลการทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใช t-test

(Dependent Samples) โดยใชสูตรในการคํานวณ 

𝑡𝑡 =
∑𝐷𝐷

�𝑛𝑛∑𝐷𝐷
2(∑𝐷𝐷)2

(𝑛𝑛 − 1)
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 ตัวอยางแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐานสําหรับสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ แสดงดังภาพที่ 1 ประกอบดวย (1) หนาหลัก 

(2) เน้ือหาและขอสอบ และ (3) เอกสารประกอบและโจทยปญหา

(1) 

(2) 

(3) 

ภาพที่ 1 ตัวอยางแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา 

 เปนฐานสําหรบัสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 
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ผลการวจิัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ” สามารถแสดง

ผลการวิจัยและการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐาน ตามวิธีการที่ไดนําเสนอมาน้ีสามารถมั่นใจไดในเรื่องคุณภาพที่เพียงพอสําหรับการนํา

แพลตฟอรมการเรียนรูน้ีไปใชงานไดจริงสําหรับการเรียนรูรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับผูเรียนระดับ

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 พบวารูปแบบน้ีมี

ประสิทธิภาพ 81.22/82.15 หมายความวา แพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจทําใหผูเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรูเทากับรอยละ 81.22 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ผูเรียนเทากับรอยละ 82.15 จึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ตามความมุงหมายในการวิจัยที่ต้ังไว 

3. ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเทากับ .8575 

4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียนที่ เรียนดวยแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชา

เศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 

23.67 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเปนรอยละ 53.68 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 33.92 จากคะแนนเต็ม 

40 คิดเปนรอยละ 82.16 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดไปทดสอบดวย t-test (t=42.353) พบวาคะแนนหลังเรียน

สูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ผลการศึกษาเพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญที่มีตอแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชา

เศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานพบวา คุณภาพของแพลตฟอรม

ดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานน้ีเฉลี่ยอยูในระดับ

ระดับมาก (�̅�𝑥=4.05, S.D.=0.557) สวนผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอแพลตฟอรมดิจิทัล

รายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นพบวา ผูเรียนมี

ความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานเน้ือหา (�̅�𝑥=4.08, S.D.=0.664) ดานการออกแบบ 

(�̅�𝑥=4.17, S.D.=0.647) และดานทัศนคติ (�̅�𝑥=4.28, S.D.=0.654)  
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สรุปและอภปิรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สามารถสรุปและอภิปรายผลใน

ประเด็นตอไปน้ี 

1. ผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพเทากับ 81.22/82.15 หมายความวา แพลตฟอรมดิจิทัลน้ีทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู

เทากับรอยละ 81.22 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรูหรือประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูและสื่อการ

สอนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนเทากับ รอยละ 82.15 แสดงวาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชา

เศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะ

บริหารธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 สามารถชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมความกาวหนาทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจไดเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Wachirawongpaisarn, Soeikrathoke, and Phakamach (2021) และที่เปนเชนน้ีเน่ืองจาก 

1.1 แพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 

เพราะผูวิจัยพัฒนาแพลตฟอรมอยางเปนระบบต้ังแตการศึกษาและวิเคราะหขอมูลโดยใชกระบวนการ

แบบจําลอง ADDIE การออกแบบเน้ือหาเก่ียวกับเศรษฐศาสตรธุรกิจอาศัยขั้นตอนการใชปญหาเปนฐานผาน

ระบบบริหารจัดการเรียนรูซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาแลวปรับปรุงแกไขการเขียนผังงาน 

หลังจากน้ันไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญดานระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษา แลวจึงนําไป

ทดลองกับกลุมตัวอยางเพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพและนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ซึ่งเปนวิธีการดําเนินการ

ผลิตสื่อและรูปแบบการเรียนรูตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการอาศัย LMS Tool Box 

มาตรฐานสําหรับการสรางเน้ือหา  โจทยปญหา และสวนปฏิสัมพันธในรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ซึ่ง

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  Wachirawongpaisarn et al. (2 0 2 1 )  แ ล ะ  Wachirawongpaisarn, 

Soeikrathoke, and Phakamach (2022) ดังน้ันผูเรียนจึงมีความเขาใจในการเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐศาสตร

ธุรกิจมากย่ิงขึ้น 

1.2 แพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐานที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนาจากแนวคิดของ Phakamach et al. (2021) ใน

การออกแบบ LMS ดังน้ี 1) การวิเคราะหเน้ือหาวิชา 2) การออกแบบรูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

ไดแก (1) การศึกษาปญหาที่ตองการวิเคราะห (2) การรวบรวมและประมวลผลปญหา (3) พัฒนาแนวทางการ

แกปญหาที่เปนไปได (4) นําแนวทางแกปญหาไปทดสอบ และ (5) เลือกรูปแบบการเรียนที่ดีที่สุดไปใชหา

คําตอบ 3) การกําหนดกิจกรรมรวมและการประมวลความรู 4) การดําเนินการเรียนการสอนดวยรูปแบบและ
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สื่อการสอนโดยอาศัยชองทางในการสื่อสารที่จัดไว และ 5) การทดสอบหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู

โดยพิจารณาจากคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนแบบฝกหัดทายบท 

1.3 แพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐานที่พัฒนาขึ้นมีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรูและการตรวจสอบวาผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูดาน

เศรษฐศาสตรธุรกิจที่กําหนดทั้งเน้ือหา การคนควา การประมวลความรู การสนทนา การคิดเชิงวิพากษ และ

การหาบทสรุปรวมกัน 

2. คาดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีคาเทากับ .8575 หมายความวา หลังการเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูน้ีมีคะแนน

เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 85.75 โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Wachirawongpaisarn et al. (2021) ; 

Wachirawongpaisarn et al. (2022) ที่เปนเชนน้ีเพราะสื่อน้ีมีรูปแบบการนําเสนอที่เหมือนกับการเรียนกับ

ครูผูสอนโดยตรง มีการเพ่ิมความเขาใจโดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกัน มีทั้งตัวอักษร กราฟก ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย ทําใหผูเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู ไมรูสึกเบ่ือ และใหขอมูลปอนกลับเพ่ือ

เสริมแรงโดยอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน (Malone) ที่วารูปแบบการเรียนการสอนไดออกแบบ

ใหมีกิจกรรมและสถานการณที่ทาทายใหผูเรียน โดยมีเปาหมายการเรียนรูเชิงวิพากษ ผูเรียนเกิดจินตนาการ

เปนตัวกระตุน การนําเสนอที่แปลกใหมสามารถดึงดูดความสนใจอยูตลอดเวลา ทําใหผูเรียนเกิดความอยากรู

อยากเห็นในลักษณะของความตองการที่จะเรียนรูสิ่งที่แปลกใหม (Huijser, Kek, & Terwijn, 2015; Yunus, 

2018) จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูเรียนมีความรูและเขาใจในรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจรวมถึงการแกปญหา

เกี่ยวกับโจทยทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจมากยิ่งขึ้น  

3. การประเมินความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร

ธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานพบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวย

แพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานดาน

เน้ือหาอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.08, S.D.=0.664) แสดงวาผูเรียนมีความพอใจตอเน้ือหาที่นํามาสรางแพลตฟอรม 

ซึ่ ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  Silva et al. (2018); Wachirawongpaisarn et al. (2 0 2 1 ) ; 

Wachirawongpaisarn et al. (2022) ดานการออกแบบก็อยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.17, S.D.=0.647) แสดงวา

กระบวนการออกแบบสามารถสรางรูปแบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพได สวนดานทัศนคติอยูในระดับมาก

เชนกัน (�̅�𝑥=4.28, S.D.=0.654) แสดงใหเห็นไดชัดเจนวาผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนดวยแพลตฟอรมและ

สื่อที่ใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Silva et al., (2018) เน่ืองจากทัศนคติของผูเรียนที่มีตอบทเรียนน้ันเปน

สิ่งสําคัญที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพของแพลตฟอรมและสื่อที่ใช ทําใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของ

ผูเรียนไดชัดเจนย่ิงขึ้น การใหผูเรียนเปนผูเลือกที่จะเรียนสิ่งใดดวยตนเองน้ันเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรูที่ดีและทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการเรียนรูรวมกันไดดีขึ้น 
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ดังน้ันสามารถสรุปไดวา จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร

ธุรกิจโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ” 

ตามวิธีการที่ไดนําเสนอมาน้ี สามารถมั่นใจไดในเรื่องคุณภาพที่เพียงพอสําหรับการนําแพลตฟอรมดิจิทัล

ออนไลนน้ีไปใชงานไดจริงสําหรับการเรียนรูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะ

บริหารธุรกิจอยางแทจริง โดยสามารถเปนตนแบบของการเรียนรูแบบผสมผสานแบบใชปญหาเปนฐานผาน

กระบวนการออฟไลนและออนไลน และสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรูน้ีใหสมบูรณแบบและมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้นในอนาคต 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใชและพัฒนา การนําไปใชและพัฒนาแพลตฟอรมน้ีใหมีสมรรถนะ

เพ่ิมขึ้นประกอบดวย (1) เน้ือหาของบทเรียนตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู (2) บอกจุดประสงค

และปญหากับผูเรียนอยางชัดเจน (3) การออกแบบโครงสรางและวางแผนเสนทางการเขาถึงการเรียนรูที่ดี (4) 

มีระบบตรวจสอบวาผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูและแกปญหาที่กําหนด (5) ตองใหผูเรียนเรียนรูแบบ Non-

Linear Approach และ Active Learning (6) พัฒนาไปสูการเรียนรูเชิงวิเคราะหและวิพากษ (7) จัดใหมีแบบ

ฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและมีการโตตอบกลับทันทีทันใด และ (8) การบันทึกขอมูลการเขาถึง ผลการประมวล

ความรู และการใชงานในรูปแบบมาตรฐาน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ประกอบดวย

2.1 ควรพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลน้ีใหมีองคประกอบที่จะใชเปนสื่อการเรียนรูมาตรฐานมากย่ิงขึ้น

จะทําใหไดขอมูลเชิงลึกเพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอีกเพ่ือเปนการเพ่ิม

ทรัพยากรการเรียนรูสมัยใหมสําหรับการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยตอไป 
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Abstract

The study of engagement in social networks has had mixed results. Social networks 
when used like forums for messaging have been reported to lack participation due to a lack 
of purpose. However,  understanding and evidence of using comments as a method to give 
feedback on student-generated videos in a social network is lesser-known. This has 
motivated this study for which student-generated videos were used to guide peer feedback 
in a private social network, Soqqle. Conducted in three classes in Thailand, Hong Kong, and 
Indonesia, students were required to upload videos and add comments to each other’s 
videos in a constructive manner.   Students were invited to join post-course focus groups to 
discuss the impact of the method to learning. As Soqqle is designed like a social media 
application but purpose-built for education, it is believed that the software can encourage 
more collaboration in a safe environment. Results show that the method encourages 
learning engagement, and in some cases increases collective efficacy. As students post 
videos to submit assessments, they can watch the content of others to build upon 
knowledge. We discuss the results and potential improvements in this paper. 
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Introduction 
According to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 

21st-century education involves the development of skills like problem solving and 
collaboration (OECD, 2019). This is in light of challenges like sustainability, for which a more 
community-based learning approach is essential to facilitate complex thinking. According to 
Luna et al. (2020), complex thought requires a focus on identifying complementary, and 
sometimes contradictory points of view. It is also important to be aware it is a continuous 
process, whereby single perspectives are not possible. In the context of sustainable 
development, the community requires to work collaborative to focus on improvements in 
topics like inclusion, equity, qualitative of life, amongst others. The communication between 
individuals needs to be enhanced with discourse.  Dialogic pedagogy is defined as a way to 
facilitate the construction of knowledge through questioning, interrogation, and negotiation 
of ideas (Teo, 2019). Through dialogue, ideas and opinions are considered in a rigorous yet 
mutually respective manner. A big part of dialogic pedagogy, according to Teo (2019), is the 
use of social interactions and language. Learners should take accountability in what they say 
and to encourage students to take extra care in listening to what others say.  It is, however, 
not without challenges. For example, crowded classrooms and limited classroom time 
create physical barriers that reduce interactions and teacher facilitation. The use of social 
media may help. Studies have shown an increase in motivation, engagement which can help 
to facilitate discourse which can be conducted through features on social media like 
comments and groups. However, other mechanisms like student-generated videos and its 
impact on dialogue is lesser-known. Therefore, this study aims to evaluate how educators 
across three countries in Asia use a private social media application for student-generated 
videos. In addition, a special focus is placed in how feedback, guided by the videos, could 
enhance student learning. 

Objective 
With the above discussion in mind, this study aims to evaluate: 
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 Student perception of content posted by peers that may influence the output of
work

 Student perception of video-guided comments used in a social media platform

Literature review  
Concept 

During COVID-19, there have been critical learning losses in-class time (OECD, 2020). 
The experimentation into partial online work, asynchronous presentations, amongst others 
contribute to lost class time. While learning has been largely moved to home-based 
learning, little is known about the effectiveness and quality of education when done at 
home. This is especially true for schools in low-income areas. Further, there are impacts on 
the socio-emotional and motivational development of students due to the lack of contact 
with classmates.  One study (Kalmar et al., 2022) reported lower productivity in groups when 
collaboration was done online compared to traditional classroom settings. Much of 
technological adoption occurred to better support individual learning, but little was seen for 
group effects. Thus, more focus should be spent on leveraging digital tools that solicit socio-
emotional interactions. It is also recommended to use more asynchronous activities and 
create opportunities for students to learn how to be constructive in online social settings. 

Related theories 
The use of social media may help to create the asynchronous and social interactions 

necessary for online discourse. One study (Arulogun, Akande, Akindele, & Badmus, 2020) 
found that majority of students had positive feelings about the potential use of social media 
for education. Besides enhancing productivity, these communication tools may help to 
facilitate learning and engagement. However, students are unlikely to use social media for 
learning, which is more often associated to pass time and have fun (Kolhar, Kazi, & Alameen, 
2021). This creates an impression amongst students that affects technology adoption. This is 
supported by some studies which reported similar findings, as students prefer to keep their 
personal and studying life separate or find a lack of purpose in using such tools in learning 
(Akcaoglu & Lee, 2018; de Lima, Gerosa, Conte, & de M. Netto, 2019).  This is consistent with 
the study by Teo (2019) where learning requires to be performed through purposeful 
interaction in authentic, meaningful tasks. In this context, just simply creating a Facebook 

521



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

group, posting some content, and expecting students to engage is insufficient to deliver 
sufficient meaning to students. 

The use of digital storytelling can help to facilitate engagement and create more 
purpose. This can be performed through the use of videos which have been shown to 
increase learning motivation, reflection, and co-creation (Schmoelz, 2018). Students can 
prepare content together and share enjoyment in the process. Less is known about the use 
of videos on social media platforms for assessments. While one study (Wilson et al., 2021) 
used videos to share content within student groups, there is little evidence that 
demonstrates social or dialogic interactions. In this context, the goal of this project is to 
evaluate if students can perform social interactions through the support of videos. 

Conceptual framework 

With the above points in mind, the conceptual framework used in this study is 
depicted in Figure 1.  

Figure 1 Facilitation of video-based collective efficacy on individual and community level 

Collective efficacy is where participants share and co-create information. According to 
Glassman, Kuznetcova, Peri, and Kim, (2021), collective efficacy requires consideration of the 
individual’s self and community experiences. For example, when an individual contributes 
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content, the content is observed by peers and can influence the outputs of others. It is thus 
critical to consider the social, engagement, and collaboration opportunities designed for 
learning. More specifically, besides the impact of watching the content of peers, the role of 
peer-to-peer messaging in a social media platform requires to be analysed. In our 
framework, there is a very important process where reflection and critical thinking is instilled 
after receiving evaluation and support content from peers. This approach allows the 
individual to process the feedback received, if any, or observe content from others to 
determine the best ways for improvements. One study (Wong & Wong, 2022) reported an 
increase of learning outcomes as students observe video content posted by peers in a 
shared social space, allowing them to gain new ideas. 

Besides collective efficacy, the use of video learning frameworks (Kang & van Es, 
2018) may help. More specifically, much of the frameworks focus on improving reflective 
thinking and critical thinking. Finally, to support mobile learning design, the RASE mobile 
learning model (Churchill, Fox, & King 2016) was utilized in which resources, assessment, 
support and evaluation were built into the teaching and learning design.  

Research method 
The participants of this study joined across three countries, Hong Kong (Group 1 and 

2), Indonesia (Group 3 and 4), and Thailand (Group 5 and 6). All participants were 
undergraduate (17 to 19 years) students in universities and resided in urban areas. The 
participants studied different subjects and are described in Table 1. The evaluations of the 
six groups were conducted independently based on the subject’s learning objectives. 
Feedback was also collected with different methods. They are described in Table 1.  

The study utilized the RASE (Resource, Activity, Support and Evaluation) learning 
design by Churchill (2016). In terms of resource, the groups utilized the private video 
application, Soqqle, which is designed like a social media application but purpose-built for 
education. Besides features to add comments, the application also provides a web 
dashboard for educators to view content easily. The activities are described in Table 1. 
Support and evaluation is also provided through Soqqle in the form of comments and peer 
content. 
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Table 1 Learning objectives for three participant groups 

Group Course Country Objective and Activities Number of 
participants, 
samples and 
period 

Data 
Collection 

1 Waste 
management 

Hong 
Kong 

Increased awareness and 
ideas for waste reduction. 
Students record two 
videos to demonstrate 
their reduction of waste 
weekly. Students add 
feedback to each other’s 
videos for new ideas.  

35 participants 
over 46 videos 
(up to 3 minutes) 
from 10 Mar 2021 
to 16 April 2021 

Focus group 
conducted 
post course 
over 45 
minute video 
conference 
using Zoom 

2 English language 
learning 

Hong 
Kong 

Increased speaking skills 
for English language 
learning. Students record 
two videos to 
demonstrate their 
speaking ability and 
presentation skills. 
Students add feedback to 
each other’s videos. 

38 participants 
over 55 videos 
(up to 3 minutes) 
from 21 March 
2022 to 1 April 
2022 

Direct 
feedback 
(voluntary) 
over 
messaging 
and email 

3 English language 
learning 

Indonesia Increased speaking skills 
for English language 
learning. Students record 
three videos to 
demonstrate their 

31 participants 
over 113 videos 
(up to 5 minutes) 
from 17 

Focus group 
conducted 
post-course 
over a 45 
minute 
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speaking ability linked to 
IELTs curriculum. 
Students add feedback to 
each other’s videos. 

September to 30 
November 2021 

video-
conference 
using Zoom 

4 Chinese 
language 
learning 

Indonesia Increased speaking skills 
for Chinese language 
learning. Students record 
three videos to 
demonstrate their 
speaking ability. Students 
add feedback to each 
other’s videos. 

28 participants 
over 30 videos 
(up to 5 minutes) 
from 26 Oct 2021 
to 24 Dec 2021 

Direct 
feedback 
(voluntary) 
over 
messaging 
and email 

5 Communications Thailand Increased presentation 
skills for problems and 
solutions for sustainability 
topics. Students record 
one video to pitch their 
idea and add comments 
to each other’s videos for 
feedback. 

76 participants 
over 17 videos 
(up to 2 minutes) 
from 9 April 2021 
to 1 May 2021  

Focus group 
conducted 
post-course 
over a 45 
minute video 
conferencing 
using Zoom  

6 Political Science Thailand Increased knowledge of 
international politics 
Students record four 
videos to present their 
research and add 
comments for feedback. 

97 participants 
over 137 videos 
(around 6 
minutes) from 19 
Jan 2022 to 28 
Mar 2022 

Feedback 
form was 
distributed 
via email 
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For data collection, the focus was on how students perceived that the content of 
peers helped to gain new perspectives to increase the breadth of their knowledge. Critical 
thinking and reflection was a main way to achieve that. These two factors were distributed 
to individual groups for which they were used as focal points in getting student feedback on 
the teaching method. Specifically, the scales used by Sosu (2013) was used as the 
framework to build questions on. For example, understanding how a student’s openness to 
new ideas, perspective of challenges and reflective scepticism helped to drive focus group 
or feedback discussions. The details of the framework has been added in Appendix. 

Results 
Interactive and interesting. Students reported that the process to watch videos and 

leave comments was more interactive and interesting for online learning. One student also 
reported an increase in confidence. It was described to be a more sustainable way of peer-
to-peer engagement, compared to in-class which was limited by the duration of class time. 
The use of mobile learning was also beneficial as it encouraged more asynchronous 
engagements and familiar use of technology. It was also noted that by using comments as 
an assignment requirement, students were then required to watch the content of others to 
gain perspectives. 

I think the difference is, although we have face-to-face class, we did not have 
very much interaction except with our professor. If we have a group 
discussion, the interaction is maybe five minutes. but in the video, we can 
have comments and we need to watch others’ work to have comments. I 
think is more interesting to instead of just having a group discussion - Group 1 

I think it is quite interesting and it can increase my willingness to absorb new 
knowledge because nowadays we always use smartphones to connect and 
communicate with others so I think it is quite a good way to learn - Group 1 

Soqqle is a nice and fun app for educational purposes. I don't use TikTok 
because I don't find it entertaining, but Soqqle is much better because it is a 
place where we can share class-related info interestingly. - Group 6 
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The more I practiced speaking, the more confidence I gained in articulating 
myself better because not only would speaking more start to feel more 
natural, but it also gave me room for my mind to get used to making use of 
new vocabulary and terms without having to think twice about it. – Group 2 

Actionable direct-feedback. Students were able to receive direct feedback to 
improve their work. Besides increasing learning motivation, some peer feedback was given 
constructively. Further, Students also reported that the method encouraged them to do 
more self-directed learning. They were able to consider the content of others to further 
research individually offline. 

Feedback from friends is very constructive and helps me realize the 
shortcomings in my speaking practice - Group 3 

So far I feel that any feedback is quite acceptable and nothing is too 
offensive. In other words, I feel that the feedback that is given further 
increases my motivation and develops me into a better speaker in the future 
- Group 3

The feedback I like is critical, constructive feedback, following the guidelines 
or commentary guidelines such as intonation, language, pronunciation, etc. - 
Group 3 

It's very nice when we can comment on other people's videos because, in 
addition to helping with our writing skills, we can also provide feedback for 
that person, for example, to provide suggestions/improvements or praise their 
abilities. - Group 4 

Yeah, because there are a million ways of doing it. And if the instructors 
teach us every single thing, then it would be a lot of work. And I don't think 
that we would listen to the instructor as much as if we search it on our own 
and we experience the process of learning by ourselves and researching and 
doing it. - Group 3 
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Feedback literacy. The realism of receiving feedback and responding to it was also 
perceived to be similar to a real-life scenario. Some comments were not constructive and 
were simply one sentence or a few words. Further, some were deemed to be referred from 
others. It was suggested that if comments were ‘harsher’ it would help to retain learning. 

For me, I think it's really helpful. Even if the scope was only in the context of 
one course, we got a lot of comments. So in reality, we might get more 
comments and it's kind of like a real-life situation where we need to accept 
those comments and feedback. So in reality it would help us to experience 
the need to accept comments or feedback.  - Group 5 

Sometimes the feedback only follows other people's feedback (benchmarking 
from other people's feedback - Group 3 

Yeah, but when I commented to the other groups and I deeply think before 
commenting, as the professors mentioned do not comment "just good" or 
something like that. So we need to focus on that. For me, I comment and 
think of what needs to be improved or something like that, but I didn't focus 
on the comments for our group video. Yeah, I didn't look at the comments 
for our video. - Group 5 

Yeah, and they said, "We like your video and so forth." So we didn't take that 
seriously. If the comments were a bit harsher then I think we would 
remember them and change them.  - Group 5 

Technical factors. Some students appreciated the way the videos were grouped on 
the application. However, some videos were not produced to fit the mobile device quality, 
especially after video compression. This reduced the viewing quality and thus the 
effectiveness of getting comments. Some other feedback involved improving the searching 
as well as sorting features on the application. 

For me, this app is quite helpful to improve speaking skill, as it lets us to 
upload some videos that are grouped with hashtags (#) so we as the students 
can still learn other's videos regarding of the same topic. - Group 4 
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Most of the students are using handwriting. and after we upload the video, 
the image resolution will decrease a lot and it is difficult for us to read what 
my classmates wrote.  - Group 1 

Sometimes, it’s hard to see the current video because it always showed the 
very old videos first and I have to find the current one.  - Group 6 

I think it would be good if the searching function is easier to do. Such as 
having a list of all videos posted or similar. On a positive note, it is very easy 
and fast to post videos and they are very clean. - Group 6 

Discussion 
Overall the results of this study suggest that students were able to improve their 

work based on the output produced by others. Four main themes were uncovered. i) With 
the video-based method, participants found the process interactive and interesting. ii) They 
were able to receive direct actionable feedback, and were also motivated to perform their 
own research. iii) Some participants could work on feedback literacy. This may be 
incorporated more deeply into the assessment guidelines. iv) Participants reported potential 
improvements in sorting and ranking of content to help better find content on the video 
application. The results were consistent across the different groups and countries and are 
summarized in Table 1. 

Table 1 Summary of results across different groups and countries 

Category Hong Kong Indonesia Thailand 

Subjects Sustainability, 
Language 

Language Communication, 
Political Science 

Interaction and 
Interesting 

Enjoyed interactions 
and idea exchange 

Liked the increased 
motivation and 
feedback 

Enjoyed comments, 
fun to use and share 
ideas. 
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Direct feedback 
and Feedback 
Literacy 

Adjusted to feedback 
requirements 
(provided by teacher) 
with no issues 

Adjusted to feedback 
requirements 
(provided by teacher) 
with no issues 

Adjusted to feedback 
requirements 
(provided by teacher) 
with no issues 

Technical 
Recommendations 

No major issues No major issues Recommended 
additional sorting and 
filters.  

Feedback was given both in terms of observations of the content of others, as well 
as direct feedback given through comments. In all the groups, the feedback was guided by 
the use of videos. Some potential improvements were also suggested by the participants, 
such as improving the way content is sorted in the application. Currently, the mobile 
application uses an algorithm that sorts based on created time, number of likes, amongst 
other factors. Some participants suggested sorting by groupings, and solely timestamps. One 
participant also described the video-based learning application as ‘clean’. Overall, signs of 
collective efficacy were seen. As students post content, they enhance the learning 
experiences of others and help to provide new ideas as a group. The study utilized the RASE 
(Resource, Activity, Support, Evaluation) learning framework by Churchill (2016). In this 
context, a common framework was designed and is described at Table 2.  

Table 2 Social mobile learning based on Churchill (2016) 

Category Description 

Resource The social mobile application is used for uploading of videos and adding 
comments. Notifications can be used to encourage students to view content 
posted by peers.  

It is also essential for teachers to be able to manage the content posted. 
Thus it is ideal if the platform also provides analytics or a dashboard to 
support teacher evaluation and assessment. 
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Activity Video activities should encourage students to conduct reflection and critical 
thinking. As the video format is flexible, it could manage different types of 
content from communications, to evidence of learning. It should also be 
noted that if possible, activities can be linked to assessments or participation 
to encourage participation. 

The videos can also encourage dialogue between students if comments are 
posted on a video-level (as opposed to topic level). It is ideal if the videos 
can be supported by polls or quiz which can help boost participation. 

If notifications are used, students can be informed when new content is 
available.  

Support 
and 
Evaluation 

The video-enabled mobile application should encourage students to gain 
support from each other. This will help encourage collaborative, and self-
directed learning. In doing so, collective efficacy can occur as knowledge is 
generated by the collective group and handled independently. In this 
context, the evaluation is also performed as students watch content of their 
peers. Students can compare and contrast their work against others to 
determine the right level of adjustments needed.  

However it should be noted that guidelines have to be provided by the 
teacher to ensure that students have clarity on what to expect and to do. If 
guidelines are not provided, students can become confused on how to 
compare and contrast and end up not doing so. 

During the duration of the study, the classes were impacted by COVID-19 and were 
conducted online. Students have been reported to struggle with anxiety, depression, and 
stress due to the lack of contact with peers (Kim & Park, 2021; Li et al., 2021). Having an 
interesting and interactive method of delivering assessments could help improve learning 
outcomes. This is especially so for language learning, for which half of the groups were 
taking courses.  According to Segalowitz (2016),  social is a critical component of L2 speech 
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production.  It was noticed that the majority of feedback was positive with these groups. As 
most of the videos were presented in the form of storytelling, they were able to facilitate 
engagement and create more purpose (Schmoelz, 2018). This can help teachers when using 
social media for education, where earlier studies reported low purpose or meaning 
(Akcaoglu & Lee, 2018). 

It was also important to ensure that clear instructions were given to students to 
solicit better learning outcomes. Despite this, it should be noted that it is a challenge to 
enforce all students to follow rules. In this context, a balance between formal and informal 
is required. There are benefits to adopting an informal learning environment. For example, a 
dynamic informal space can encourage motivation and collaboration (Galanis, Mayol, Alier, & 
García-Peñalvo, 2016). However, it requires some type of moderation, in case of unfairness, 
or irrelevant content.  While Soqqle provides a learning dashboard where teachers can view 
the content (videos and comments) in one place, the volume of content may make it a 
challenge to monitor.  It can also be argued that the content, if not produced digitally, 
would have been done in person anyway. It would not have been feasible to capture this 
content in person due to physical limitations like class sizes, or limited class time. 

Students also suggested new ways to access content on the application. For 
example, alternative sorting mechanisms were suggested, including an improved search 
feature. Although Soqqle adopts a randomized sorting algorithm, some students preferred 
the latest-first sorting algorithm. Providing alternative and personalized settings may improve 
the user experience. However, other students appreciated other features like grouping and 
the easy uploading process.  

Feedback 
The study can be improved by improving the consistency of the evaluation methods. 

As this study was a pilot, the classes were conducted separately  and independently. The 
evaluation method was left to the individual lecturers to determine goals and objectives 
that fits their lesson plans. This was to prevent impact to existing curriculum and teaching 
methods. It also allowed a more flexible and experimental execution style. Further studies 
can also incorporate quantitative methods to quantify the learning outcomes. 
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Overall, the results of this study suggest that the use of a private social media 
application can provide learning benefits to students. This is especially so during COVID-19, 
where classes have moved online. Even when classes start to move back to face to face, 
the benefits of using video-based assessments and feedback are plenty. For example, it is 
not possible to capture the performances of every student during class. It is possible to do 
so in video format. The results of this study provide opportunities for the use of video for 
asynchronous learning.  
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Appendix 
Survey and feedback questions adapted based on Sosu (2013) 

Critical 
Openness 

I think about the bigger picture during the discussion 
I use new ideas to shape my thinking and how I do things 
I often search for more than one source to find information 
I find arguments to challenge my own beliefs 
Its important to understand viewpoints of others  

Reflective 
Scepticism 

I often re-evaluate my experiences to learn from them 
I think about wider implications of decisions before making them 
I check the credibility of sources before using them 
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การออกแบบและการสร้างชุดทดลองอย่างง่ายเพื่อใช้ศึกษาและตรวจวัดปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมดในน้้าผลไม้เข้มข้นด้วยหลักการหักเหของแสง 
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Principle of Light Refraction 

พิมพิศา สัมนาสุข1* ,และ ประสงค์ เกษราธิคุณ2 
Pimpisa Samnasuk1*, and Prasong Kessaratikoon2 

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ, วิชาเอกฟิสิกส์, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

1 Undergraduate student, Bachelor of Education, Major in Physics, Department of Science Teaching, 
Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla Campus. 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์พื้นฐาน, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขต
สงขลา  

2 Associate Professor, Department of Basic Science and Mathematics, Faculty of Science, Thaksin 
University, Songkhla Campus. 

* Corresponding author E-mail: 611031243@tsu.ac.th

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ออกแบบและสร้างชุดการทดลองอย่างง่ายแล้วน าไปศึกษาและ
ตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ าผลไม้เข้มข้น  2. ศึกษาการหักเหและดัชนีหักเหของแสงใน
สารละลายน้ าตาลที่มีความเข้มข้นต่างกัน 3. ศึกษาการหักเหและดัชนีหักของแสง (n) ในน้ าผลไม้เข้มข้น และ 
4. ตรวจวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ าผลไม้เข้มข้น โดยอาศัยกฏของสเนลล์และการหักเหของ
แสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นเท่ากับ 650 นาโนเมตร ผ่านตัวกลางที่เป็นน้ าผลไม้ต่างชนิดกัน  ในการศึกษาครั้ง
นี้ได้เลือกใช้ผลไม้รสหวานน าที่มีตามฤดูกาลและหาง่าย 3 ชนิด คือ ล าไย องุ่น และละมุด  พบว่า 1. ชุดการ
ทดลองดังกล่าวนี้สามารถออกแบบและสร้างได้โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้โดยทั่วไป มีขนาดกะทัดรัดและ
สามารถปรับค่าความเข้มของล าแสงเลเซอร์ได้ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลกับ
ค่าดัชนีหักเหของแสงเป็นแบบฟังก์ชันโพลีโนเมียลยกก าลังสาม 3. ค่าดัชนีหักเหของแสงโดยเฉลี่ยในน้ าล าไย
องุ่น และละมุด มีค่าเท่ากับ 1.3566, 1.3565 และ 1.3531 ตามล าดับ และ 4. ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
ในน้ าผลไม้ มีค่าเท่ากับ 20.26, 20.21 และ 18.55 °Brix ตามล าดับ นอกจากนี้ยังได้เปรียบเทียบกับเครื่องมือ
วัดปริมาณน้ าตาลมาตรฐาน (Hand Refractometer) พบว่ามีร้อยละของความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ท่ีน้อย
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มาก คือ 3.52, 1.89 และ 2.36 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าชุดการทดลองนี้มีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ทดลองที่
เกี่ยวข้องทั้งในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี 
ค้าส้าคัญ:  สารละลาย; การสร้างชุดทดลองอย่างง่าย; การหักเหของแสง; ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 

Abstract 
The objectives of this study were: 1. Design and construct a simple experimental set 

to study and measure total soluble solids in some fruit concentrate juices. 2. Study of 
refraction and refractive index (n) in sugar solutions of different concentrations. 3. Study of 
refraction and refractive index in concentrated juice and 4. Measure the total dissolved 
solids in concentrated fruit juice. Snell’s law and refraction of a laser light with a wavelength 
of 650 nm through some concentrated juices medium were used and explained the 
experimental results. Three types of predominantly sweet, seasonal and common fruits, 
namely longan, grape and sapodilla were selected and used in this study. It was found that: 
1. The simple experimental set could be built by some easily obtainable objects and the
laser beam intensity could be adjusted. 2. The relationship between the concentration of
the sugar solution and the refractive index is polynomial to the third power. 3. The average
refractive index in longan, grape and sapodilla juice were 1.3566, 1.3565 and 1.3531,
respectively and 4. Total soluble solids in fruit juice were 20.26, 20.21 and 18.55 °Brix,
respectively. In addition, the results were also compared with a standard sugar measuring
instrument (Hand Refractometer) found that the percentage of error was rather low, 3.52,
1.89 and 2.36 %, respectively. It can be seen that this simple experimental set has high
potential for relevant experiments in physics teaching at the high school level or at the
undergraduate level.
Keywords: Solution; Simple Experimental Set; Refraction; Total Soluble Solids
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บทน้า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้หลากหลายชนิด ผลไม้แต่ละชนิดจะมีคุณภาพที่แตกต่างกัน ซึ่ง

สามารถมองเห็นได้จากลักษณะภายนอก ได้แก่ รูปร่าง ขนาด สี และต าหนิ ส่วนลักษณะภายในของผลไม้ที่
เกี่ยวข้องกับรสชาติเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ผู้บริโภคจะทราบได้ว่ามีรสชาติดีตามที่ต้องการ ก็ต่อเมื่อได้รับประทาน 
ผู้บริโภคโดยทั่วไปจะเลือกผลไม้ที่มีรสหวานน าหรือมีน้ าตาลอยู่มาก หากรับประทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสม
อาจส่งผลต่อเสียต่อสุขภาพได้ รสชาติหวานหรือปริมาณน้ าตาลมีอยู่ภายในของผลไม้ คือ ค่าปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมดในผลไม้นั้น ๆ และเพ่ือให้ทราบค่าเหล่านี้ สามารถเปรียบเทียบได้กับค่าความเข้มข้นของ
สารละลายน้ าตาล เนื่องจากค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมดในผลไม้รสหวานส่วนใหญ่ คือ น้ าตาล  

จากความรู้ทางด้านฟิสิกส์โดยเฉพาะเรื่องแสง สังเกตเห็นว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางหรือสสาร
ต่างชนิดกันและมีสมบัติต่างกัน แสงจะมีพฤติกรรมการหักเห (refraction) เกิดขึ้น ความสามารถในการหักเห
แสงในตัวกลางใด ๆ สามารถบอกได้ด้วยค่าดัชนีหักเห (n) ซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วของแสงใน
สุญญากาศหรืออากาศต่ออัตราเร็วของแสงในตัวกลางนั้น ๆ  ทั้งนี้ค่าดัชนีหักเหของตัวกลางใด ๆ นั้นขึ้นกับ
สมบัติของตัวกลาง และด้วยค่าดัชนีหักเหเป็นสมบัติเฉพาะของตัวกลาง จึงสามารถน าไปประยุกต์ในการวัด
ความเข้มข้นของสารละลาย (C) ได้ จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างชุดการทดลองเรื่องแสง 
อาทิ Tamanon and Witit-anun (2013) รายงานการออกแบบและสร้างชุดทดลองเพ่ือหาค่าดัชนีหักเหของ
ของเหลว ชุดทดลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วยแหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์ กล่องกระจกใสส าหรับใส่ของเหลว 
กระจกเงาสะท้อนแสง และฉากส าหรับหาต าแหน่งการหักเหของแสงเลเซอร์ พบว่า ค่าดัชนีการหักเหของ
ของเหลวจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ น้ า กลีเซอรีน และเอทิลแอลกอฮอล์ มีค่าประมาณ 1.30 – 1.33, 1.43 – 1.49 
และ 1.26 – 1.27 นอกจากนี้ Yunus and Rahman (1988) ท าการศึกษาดัชนีหักเหของสารละลายที่ความ
เข้มข้นสูง ใช้แสงเลเซอร์ He–Ne ความยาวคลื่น 632.80 นาโนเมตร ส่องไปยังปริซึมแก้วกลวงด้านเท่า วัด
ดัชนีหักเหของแสงของซูโครส โซเดียมคลอไรด์ กลูโคส และน้ าตาลทราย พบว่า ที่ความเข้มข้นสูงจะมองเห็น
ความโค้งเล็กน้อยของเส้นกราฟในส่วนของค่าดัชนีการหักเหของแสงเทียบกับความเข้มข้นของสารละลาย การ
ประมาณค่าความถูกต้องของการวัดสูงกว่า 0.3 เปอร์เซ็นต ์

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความสนใจในการออกแบบและสร้างชุดทดลองอย่างง่ายเพ่ือใช้ศึกษาและ
ตรวจวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ าผลไม้เข้มข้น โดยใช้หลักการหักเหของแสงและการวัดค่า
ดัชนีหักเหของแสงที่ส่องผ่านสารละลายน้ าตาลและน้ าผลไม้เข้มข้น ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในการเลือกรับประทานผลไม้ตามที่ต้องการและมีผลดีต่อสุขภาพ รวมทั้ง เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากชุดการทดลองดังกล่าวนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการทดลองที่
เกี่ยวข้องทั้งในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรีได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือออกแบบและสร้างชุดการทดลองอย่างง่าย แล้วน าไปศึกษาและตรวจวัดปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมดในน้ าผลไม้เข้มข้น
2. เพ่ือศึกษาการหักเหและดัชนีการหักเหของแสงในสารละลายน้ าตาลที่มีความเข้มข้นต่างกัน
3. เพ่ือศึกษาการหักเหและดัชนีการหักของแสงในน้ าผลไม้เข้มข้น
4. เพ่ือตรวจวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ าผลไม้เข้มข้น

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การหักเห (Refraction)  

การหักเหของแสงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันเมื่อแสง
เคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งแสงจะมีการหักเหและการหักเหจะเกิดขึ้นที่ผิวรอยต่อของ
ตัวกลางในการเปลี่ยนตัวกลางความถี่ของแสงยังคงเท่าเดิมส่วนความยาวคลื่นและความเร็วของแสงจะ
เปลี่ยนไปในตัวกลางที่มีค่าความหนาแน่นน้อยแสงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง (ดัชนีหักเหของแสงน้อย) และ
ในตัวกลางที่มีค่าความหนาแน่นมากแสงจะเคลื่อนที่ด้วยความต่ า (ดัชนีหักเหของแสงมาก) 

 
 

กฎการหักเหของแสง 
1. รังสีตกกระทบ เส้นตั้งฉาก และรังสีหักเหอยู่ในระนาบเดียวกันดังแสดงในภาพที่ 1
2. ส าหรับตัวกลางคู่หนึ่ง อัตราส่วนระหว่าง sin ของมุมตกกระทบ θ1 ในตัวกลางหนึ่งกับค่า sin ของ

มุมหักเห θ2 ใน อีกตัวกลางหนึ่งจะมีค่าคงที่ดังในสมการที่ 1 

(1) 

ภาพที่ 1 การหักเหของแสง 
ที่มา: Tasana (2017) 
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หรือ (2) 

การวิเคราะห์ Total Soluble Solids Total Soluble Solids (TSS) 
Saichon (1985 as cited in Lekkem, 2006) ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ซึ่งสามารถวัด

ได้โดยตรงจากน้ าคั้นของผักและผลไม้สด แต่เนื่องจากน้ าตาลเป็นส่วนประกอบส าคัญของของแข็งที่ละลายอยู่
ในน้ าคั้น การวัดปริมาณของ Total Soluble Solids จึงใช้การวัดปริมาณน้ าตาลที่ละลายอยู่ในน้ าคั้นผักและ
ผลไม้ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด การวัดปริมาณน้ าตาลทั้งหมด (Total Sugar) วัดได้โดยวิธี Refractometry ซึ่งเป็น
การวัดค่า refractive index หมายถึงค่าการหักเหของแสงของของแข็งที่ละลายน้ าได้ (Soluble Solid) ใน
สารละลาย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Tamanon and Witit-anun (2013) ท าการศึกษาการวัดดัชนีหักเหของของเหลวด้วยเทคนิคการหัก

เหของแสง (Measurement of Refractive Index of Liquid by Refracted Light Technique)  
ดัชนีหักเห (n) เป็นสมบัติทางแสงอย่างหนึ่งที่ส าคัญของสสาร ซึ่งสามารถหาได้หลายวิธี งานวิจัยนี้มี 

วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ และสร้างชุดทดลองเพ่ือหาค่าดัชนีหักเหของของเหลว โดยอาศัยกฎของสเนลล์ 
และการหักเหของแสงเลเซอร์ผ่านตัวกลางต่างชนิด ชุดทดลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วยแหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์ 
กล่องกระจกใสส าหรับใส่ของเหลวที่ต้องการหาค่าดัชนีหักเห กระจกเงาสะท้อนแสงส าหรับท าให้เกิดการหักเห
ของแสงเลเซอร์ และฉากส าหรับหาต าแหน่งการหักเหของแสงเลเซอร์ ส าหรับการค านวณหาค่าดัชนีหักเหจาก
ชุดทดลองนี้ใช้เพียงระยะห่างของกล่องกระจกใสกับฉากความสูงของแสงหักเหบนฉาก และมุมระหว่างกระจก
เงากับแนวแสงเลเซอร์ จากชุดทดลองที่สร้างขึ้น พบว่าค่าดัชนีหักเหของของเหลว 3 ชนิด ได้แก่ น้ า กลีเซอรีน 
และ เอทิลแอลกอฮอล์ มีค่าประมาณ 1.30 - 1.33, 1.43 – 1.49 และ 1.26 – 1.27 ตามล าดับ 

Saowsupa (2016) ท าการศึกษาออกแบบและสร้างชุดทดลองอย่างง่ายส าหรับหาความเข้มข้นของ
สารละลายน้ าตาลด้วยค่าดัชนีหักเหของแสง 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบ และสร้างชุดทดลองหาความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล
ด้วยค่าดัชนีหักเหของแสง ชุดทดลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วยแหล่งก าเนิดแสงอย่างง่าย คือ เลเซอร์พอยเตอร์ 
แผ่นโปรแทรคเตอร์ส าหรับวัดมุมทางเรขาคณิต และจานเพาะเชื้อครึ่งวงกลมส าหรับใส่สารละลายน้ าตาล สร้าง
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล (ร้อยละ โดยมวลต่อปริมาตร) กับค่าดัชนี
หักเหของแสงจากกราฟที่ได้สามารถใช้หาความเข้มข้นสารละลายน้ าตาลที่ไม่ทราบค่าความเข้มข้นได้ 
นอกจากนี้ เมื่อน าชุดทดลองนี้ไปใช้ประกอบการสอนกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รายวิชาฟิสิกส์ จ านวน 30 คน พบว่า การสอน
โดยใช้ชุดทดลองนี้ท าให้นักเรียนมีมโนทัศน์ เรื่อง การหักเหแสงคิดเป็นร้อยละ 74.17 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจในการใช้ชุดทดลองประกอบการสอนในระดับดี ชุดการ
ทดลองนี้จึงเหมาะอย่างมากส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนบูรณาการเรื่องแสง และความเข้มข้นของสารละลาย 

Yunus and Rahman (1988) ท าการศึกษาดัชนีหักเหของสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง 

ดัชนีการหักเหของแสงของสารละลายของเหลวที่ความยาวคลื่นเลเซอร์ He–Ne คือ 0.6328 μm วัด
ดัชนีการหักเหของแสงของซูโครส โซเดียมคลอไรด์ กลูโคส และน้ าตาลทราย ส าหรับความหนาแน่นช่วงที่
เปลี่ยนจากน้ ากลั่นจนถึงสภาวะอ่ิมตัว ผลการวิจัยพบว่าที่ความเข้มข้นสูง จะมองเห็นความโค้งเล็กน้อยจาก
แผนภาพของดัชนีการหักเหของแสงเทียบกับความเข้มข้นของสารละลาย อย่างไรก็ตาม ดัชนีการหักเหของแสง
ซูโครสแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความเข้มข้น สารละลาย การประมาณค่าความถูกต้องของการวัดสูงกว่า 
0.3 เปอร์เซ็นต ์

Rott, Lara and Masalmeh (2015) ท าการศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลที่
แตกต่างกันต่อดัชนีการหักเหของแสง 

เมื่อน้ าตาลมีความเข้มข้นสูงขึ้น ดัชนีการหักเหของแสงก็จะยิ่งสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าดัชนีการหักเหของ
แสงเพ่ิมขึ้นที่ความชันเป็นบวก เห็นได้จากน้ าตาล 0% มีการหักเหของแสงที่ 1.36 และ 80% มีการหักเหของ
แสงที่ 1.49 ส าหรับความสัมพันธ์ดัชนีหักเหบนแกน y และสารละลายน้ าตาลบนแกน x ค่า r-squared เท่ากับ 
0.98 ดังนั้นจึงถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ ในการทดลองนี้เมื่อเติมน้ าตาลมากขึ้น ความหนาแน่นของสารละลาย
ก็เพ่ิมขึ้น จึงท าให้แสงโค้งงอมากขึ้นและสร้างดัชนีการหักเหของแสงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้
สารละลายน้ าตาล 70% และ 80% เนื่องจากสารละลายมีความหนาและหนาแน่นจนเกือบจะเหมือน
กาว น้ าตาลจ านวนมากมีความหนาแน่นมากข้ึนและท าให้แสงโค้งงอมากข้ึน 

Shiksha (2012) ศึกษาการหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด จุดมุ่งหมาย: เพ่ือก าหนด
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดและแปรรูป 

ค่าของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (TSS) ถูกก าหนดโดยใช้บริกซ์ไฮโดรมิเตอร์ซึ่งวัดความถ่วงจ าเพาะ
หรือโดยการใช้เครื่องวัดการหักเหของแสงด้วยมือซึ่งวัดดัชนีการหักเหของแสง Brix เป็นหน่วยวัดของของแข็งที่
ละลายได้เฉพาะในกรณีของสารละลายซูโครสบริสุทธิ์ โดยทั่วไป น้ าผลไม้มีน้ าตาลมากกว่าส่วนประกอบที่
ละลายน้ าได้อ่ืน ๆ และด้วยเหตุนี้ บริกซ์จึงให้แนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับของแข็งที่ละลายน้ าได้หรือ
ปริมาณน้ าตาล 

541



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

วิธีการวิจัย 
การออกแบบและการสร้างชุดการทดลอง โดยอาศัยหลักการหักเหของแสงตามกฎของสเนลล์ (Snell’s 

law) ตามสมการ n1sinθ1 = n2sinθ2 ดังภาพที่ 2  

ภาพที่ 2 ทิศทางของแสงเลเซอร์ที่ผานของเหลว 
ที่มา: Samnasuk (2022) 

เมื่อให้แสงเลเซอร์เดินทางจากจุด P ไปกระทบรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ 1 (อากาศ) และตัวกลางที่ 2 
(ของเหลว) ที่จุด O ด้วยมุมตกกระทบค่าหนึ่ง (θ1) แสงเลเซอร์ส่วนหนึ่งจะเดินทางทะลุผ่านเข้าไปยังตัวกลางที่ 
2 (ของเหลว) ท ามุมหักเหค่าหนึ่ง (θ2) กับเส้นปกติ A ซึ่งอากาศมีค่าดัชนีหักเหของแสง (n1) เท่ากับ 1 ดังนั้น
จึงสามารถค านวณหาค่าดัชนีหักเหของแสงในของเหลวได้จากสมการข้างต้น  

ชุดการทดลองนี้ใช้เลเซอร์แสงสีแดง (Laser Diode) (หมายเลข 1) ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร 
โดยต่อเข้ากับบอร์ด Arduino Uno R3 (หมายเลข 2) เพ่ือเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3V ควบคุมความเข้ม
ของล าแสงเลเซอร์ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ (หมายเลข 3) บอร์ด Arduino Uno R3 จะใช้สายเชื่อมต่อ USB 
ในการต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ (หมายเลข 4)  ในการทดลองจะบรรจุของเหลวลงในจาน
พลาสติกบาง (หมายเลข 5) ที่วางบนแผ่นโปรแทรคเตอร์ส าหรับวัดมุมทางเรขาคณิต (หมายเลข 6) ซึ่งใช้ใน
การอ่านค่ามุมตกกระทบ (θ1) และมุมหักเห (θ2) ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ชุดการทดลอง 
ที่มา: Samnasuk (2022) 
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วิธีการทดลอง 
1. เตรียมสารละลายน้ าตาลความเข้มข้น 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, และ 50 %w/w หรือ

ร้อยละโดยมวล โดยชั่งน้ าตาลปริมาณ 5.00, 10.00, 15.00, 20.00, 25.00, 30.00, 35.00, 40.00, 45.00 
และ 50.00 กรัม ตามล าดับ ใส่ในบีกเกอร์แล้วเติมน้ าให้ครบ 100 กรัม หลังจากนั้นคนให้น้ าตาลละลาย และ
เตรียมน้ าผลไม้เข้มข้นส าหรับท าการทดลองด้วยการคั้นเอาเฉพาะน้ า โดยกรองด้วยผ้าขาวบางจ านวน 3 ชนิด 
คือ น้ าล าไย น้ าองุ่น และน้ าละมุด 

2. ท าการทดลองวัดค่าดัชนีหักเหของแสงด้วยชุดการทดลองที่ออกแบบและสร้างขึ้นมานี้  ทั้ง
สารละลายน้ าตาลแต่ละความเข้มข้นและน้ าผลไม้เข้มข้นที่ เตรียมไว้ โดยท าการทดลองทั้งหมดอย่างละ 3 ครั้ง 
ในแต่ละครั้งจะเปลี่ยนค่ามุมตกกระทบ (อากาศ) (θ1) ให้แตกต่างกัน และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที ่1 
พร้อมค านวณค่าดัชนีหักเหของแสง 

3. สร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล (%w/w) กับค่าดัชนี
หักเหของแสง และเมื่อได้กราฟแล้ว สามารถใช้กราฟดังกล่าวนี้ในการค านวณหาค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมดต่อไป 

4. วิเคราะห์และค านวณหาค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ าผลไม้เข้มข้น โดยการ
เปรียบเทียบค่าดัชนีหักเหของน้ าผลไม้เข้มข้นจากการทดลองกับค่าความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล โดยใช้
สมการจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลกับค่าดัชนีหักเหของแสงที่ได้ในข้อ 3. 
และบันทึกผลการค านวณที่ได้ลงในตารางที ่2 

5. เปรียบเทียบค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ าผลไม้เข้มข้นที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้
จากเครื่องมือวัดปริมาณน้ าตาลมาตรฐาน (Hand Refractometer) 

6. สรุป วิเคราะห์ และอภิปรายผล
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ผลการวิจัย  
ตารางที ่1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล (%w/w) กับค่าดัชนีหักเหของแสง 

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าค่าดัชนีหักเหของแสงจะเพ่ิมขึ้น เมื่อความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากตัวกลางที่มีความเข้มข้นมากจะมีอนุภาคอยู่หนาแน่น สามารถสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลกับค่าดัชนีหักเหของแสงได้ดังนี้  

ภาพที ่4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล (%w/w) กับค่าดัชนีหักเหของแสง 
ที่มา: Samnasuk (2022) 

C 
(%w/w) 

TSS 
(° Brix) 

θ1 θ2 nเฉลี่ย คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 

5 5 30° 42° 20° 22° 30° 14.75° 1.3355 

10 10 34.5° 27.25° 45° 25° 20° 32° 1.3377 
15 15 35.5° 45° 50° 25.50° 31.60° 34.65° 1.3485 

20 20 35° 17° 42.5° 25.50° 31.60° 34.65° 1.3560 
25 25 13.75° 28° 35.5° 10° 20° 25° 1.3735 

30 30 50° 40° 30° 33.50° 27.70° 21.20° 1.3844 

35 35 50° 40° 30° 33.30° 27.50° 21° 1.3941 
40 40 50° 40° 30° 33° 27.20° 20.80° 1.4069 

45 45 50° 40° 30° 32.80° 27° 20.70° 1.4148 

50 50 50° 40° 30° 32.70° 26.90° 20.50° 1.4218 
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จากกราฟจะเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลกับค่าดัชนีหักเหของแสง
เป็นแบบฟังก์ชันโพลีโนเมียลยกก าลังสาม ซึ่งได้สมการคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ คือ 

y = ax3 - bx2 + cx – d         ......................................(3)         
โดยที ่ a = 77777, b = 321552, c = 443491 และ d = 204028 

เมื่อ y คือ ความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล (%w/w) และ x คือ ค่าดัชนีหักเหของแสง ซึ่งจาก
กราฟค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.9956 นั่นคือ สมการที่ (3) มีความสอดคล้องกับข้อมูลการทดลอง นอกจากนี้กราฟ
ที่ได้นี้ยังมีลักษณะของที่ใกล้เคียงกับผลการวิจัยของ Yunus and Rahman (1988) และ Rott et al. (2015) 

ตารางที ่2 ค่าดัชนีหักเหของแสงของน้ าผลไม้เข้มข้นทั้ง 3 ชนิด (น้ าล าไย, น้ าองุ่น และน้ าละมุด) เพ่ือ 
     เปรียบเทียบกับความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล (Cc) (%w/w) และค่าปริมาณของแข็งที่ 

 ละลายได้ทั้งหมด (TSS) 

การค านวณตามสมการความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล (%w/w) กับค่าดัชนี
หักเหของแสง คือ สมการที่ (3) โดยแทนค่าตัวแปร X ด้วยดัชนีหักเหของแสง จะได้ค่า y คือ ค่าเปรียบเทียบ
กับความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล (Cc) และมีค่าเท่ากับค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบค่าที่ตรวจวัดได้จากการทดลองกับค่าที่ตรวจวัดได้จากเครื่อง Hand Refractometer พบว่ามีค่า
ความคลาดเคลื่อนดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 

ชนิด
ของ
ผลไม้ 

θ1 θ2
 nเฉลี่ย 

Cc 
(%w/w) 

TSS 
 (°Brix) คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 

ล าไย 39° 62° 50° 27.65° 40.2° 34.36° 1.3566 20.26 20.26 

องุ่น 40° 30° 50° 28.25° 21.68° 34.33° 1.3565 20.21 20.21 

ละมุด 20° 30° 40° 14.63° 21.65° 28.43° 1.3531 18.55 18.55 
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ตารางที ่3 ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผล 
1. ชุดการทดลองที่สร้างขึ้นใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้โดยทั่วไป มีขนาดกะทัดรัด ปรับค่าความเข้ม

ของล าแสงเลเซอร์ได้ โดยชุดการทดลองประกอบด้วย เลเซอร์แสงสีแดง (Laser Diode) ความยาวคลื่น 650 
นาโนเมตร บอร์ด Arduino Uno R3 ตัวต้านทานปรับค่าได้ สายเชื่อมต่อ USB จานพลาสติกบางส าหรับบรรจุ
ของเหลว และแผ่นโปรแทรคเตอร์ส าหรับวัดมุมทางเรขาคณิต 

2. ส าหรับสารละลายน้ าตาลที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ แสงจะมีการหักเหทีแ่ตกต่างกัน โดยสามารถบอก
ได้ด้วยค่าดัชนีหักเหของแสง ซึ่งในสารละลายน้ าตาลที่มีค่าความเข้มข้นน้อย ค่าดัชนีหักเหของแสงมีค่าน้อย
กว่าสารละลายน้ าตาลที่มีค่าความเข้มข้นมากกว่า สรุปได้ว่า การหักเหของแสงและค่าดัชนีหักเหของแสงจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามค่าความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล และความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ
สารละลายน้ าตาลกับค่าดัชนีหักเหของแสงเป็นแบบฟังก์ชันโพลีโนเมียลยกก าลังสาม  

3. ในน้ าผลไม้เข้มข้นต่างชนิดกันซึ่งได้แก่ น้ าล าไย น้ าองุ่น และน้ าละมุด แสงจะมีการหักเหและค่า
ดัชนีหักเหของแสงทีแ่ตกต่างกัน โดยสามารถวัดค่าดัชนีหักเหของแสงได้เท่ากับ 1.3566, 1.3565 และ 1.3531 
ตามล าดับ 

4. เมื่อท าการเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล (%w/w) กับค่าดัชนีหักเหของแสง ใน
น้ าล าไย น้ าองุ่น และน้ าละมุด ได้เท่ากับ 20.26, 20.21 และ 18.55 %w/w ตามล าดับ และวิเคราะห์ค่า
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในหน่วยองศาบริกซ์ ได้เท่ากับ 20.26, 20.21 และ 18.55 °Brix ตามล าดับ 
เมื่อน าผลการทดลองเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับค่าที่ ได้ เครื่อง Hand Refractometer จะได้ค่าความ
คลาดเคลื่อน คือ 3.52, 1.89 และ 2.36 % ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
จะเห็นได้ว่า จากการออกแบบและสร้างชุดการทดลองเพ่ือตรวจวัดค่าปริมาณของของแข็งที่ละลายได้

ทั้งหมดในน้ าผลไม้เข้มข้นทั้ง 3 ชนิด ได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้โดยทั่วไป มีขนาดกะทัดรัด สามารถ
ปรับค่าความเข้มของล าแสงเลเซอร์ได้ และใช้หลักการปรับเทียบกับค่าความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล เมื่อ

ชนิดของ
น้้าผลไม้ 

TSS (° Brix) ค่าความคลาด
เคลื่อน (%) ค่าที่ได้การทดลอง ค่าที่ได้จาก Hand Refractometer 

ล าไย 20.26 21.00 3.52 

องุ่น 20.21 20.60 1.89 
ละมุด 18.55 19.00 2.36 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ าผลไม้เข้มข้นกับเครื่อง Hand 
Refractometer พบว่า น้ าองุ่นมีค่าคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด รองลงมา ได้แก่ น้ าละมุด และน้ าล าไย โดย
ภาพรวมพบว่ามีความความคลาดเคลื่อนที่น้อยกว่า 4 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถกล่าวได้
ว่าชุดการทดลองดังกล่าวนี้สามารถน ามาใช้ตรวจวัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในน้ าผลไม้เข้มข้นได้
เป็นอย่างดี และมีศักยภาพสูงในการน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือระดับปริญญาตรีได้อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากอุณหภูมิมีผลต่อการหักเหของแสงและค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลาง ควรท าการตรวจวัด

ค่าอุณหภูมิของสารหรือตัวกลางทุกครั้งที่ท าการทดลอง เพ่ือให้มั่นใจว่าอุณหภูมิของสารหรือตัวกลางที่ใช้ใน
การทดลองมีค่าใกล้เคียงกัน และต้องตรวจวัดปริมาณของน้ าตาลให้ถูกต้องด้วยการใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอลใน
ขั้นตอนการเตรียมสารละลายน้ าตาล ทั้งนีเ้พ่ือลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 

ชุดการทดลองอย่างง่ายนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับปริญยาตรี รวมไปถึงน าแนวคิดของงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ เช่น การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
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การออกแบบและสร้างชุดการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระเพื่อใช้ตรวจวัดค่าความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณจังหวัดสงขลา  
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บทคัดย่อ 

ได้ออกแบบและสร้างชุดการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระของลูกกลมเหล็กโดยใช้บอร์ดโหนดเอ็มซียู 
วี3 ไวไฟ (Node MCU V3 WiFi) และไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ซอฟต์แวร์ช่วยตรวจจับเวลา
ของการตกอย่างอิสระของลูกกลมเหล็กที่ระยะความสูงต่างๆ แบบกึ่งอัตโนมัติ น าค่าที่ได้จากการทดลองไป
เขียนแผนภูมิระหว่างระยะทางที่ตกลงมาของลูกเหล็กในหน่วยเมตรกับเวลาที่ตรวจวัดได้ในหน่วยวินาที จาก
การวิเคราะห์แผนภูมิที่ได้พบว่า ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (g) ณ บริเวณจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.7478 m/s2  และได้เปรียบเทียบกับค่าที่ตรวจวัดไว้โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่บริเวณจังหวัด
สงขลา พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเพียง 0.34% เท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการส่งออกข้อมูล
การทดลองผ่านแอปพลิเคชัน Blynk และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ชุดการทดลองที่สร้างขึ้นมานี้มีความถูกต้องและ
แม่นย าค่อนข้างสูงมาก ใช้งานได้ง่าย และสะดวกในการติดตั้งเพ่ือใช้งาน จะเห็นได้ว่า ชุดการทดลองที่สร้าง
ขึ้นมานี้มีความเหมาะสมที่จะน าไปเป็นชุดการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองได้ต่อไปในอนาคต 
ค าส าคัญ : การตกอย่างอิสระ; บอร์ด Node MCU V3 WiFi; ไมโครคอนโทรลเลอร์; แอปพลิเคชัน Blynk 
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Abstract 
An experimental set of free falling of a steel ball by using Node MCU V3 WiFi board 

and software Microcontroller for semi-automatically measuring the time of free falling of the 
steel ball at various heights was designed and constructed. The values obtained from the 
experiment were plotted in graph between the height of the steel ball in meters and the 
time of falling in seconds. From the analysis of the graphs, it was found that the mean value 
of gravitational acceleration (g) at Songkhla province was equal to 9.7478 m/s2. By comparing 
with the values measured by the National Institute of Metrology at Songkhla Province, it was 
found that the percentage error was only 0.34%. In addition, the export of experimental 
data through the Blynk application was developed and the results were satisfactory. This 
experimental set was created with a high accuracy and precision, easy to use and 
convenient to set-up and perform the experiment. It can be seen that this experimental set 
is well suited to be used as a free fall experiment in high schools that lack tools and 
equipment in the future. 
Keywords: Free Falling; Board Node MCU V3 WiFi; Microcontroller; Blynk Application 

บทน า 
ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (gravitational acceleration : g) มีความส าคัญต่องาน

วิทยาศาสตร์กายภาพหลากหลายสาขา เช่น งานธรณีวิทยาด าเนินงานโดยกรมทรัพยากรธรณี และงานส ารวจ
ทางยีออเดซี (Geodesy) ด าเนินงานโดยกรมแผนที่ทหาร เป็นต้น ดังนั้นชุดข้อมูลค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้ม
ถ่วงของโลกจึงมีความจ าเป็นมาก เนื่องจากในแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันของค่าความเร่งเนื่องจากแรง
โน้มถ่วงของโลก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ต าแหน่ง ละติจูด ลักษณะทางธรณีวิทยา ความสูงเหนือ
ระดับน้ าทะเล และน้ าขึ้นน้ าลง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่จะต้องตรวจวัดด้วยความแม่นย าให้ได้มากที่สุด
ตามหลักของงานมาตรวิทยาเพ่ือน าค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป (National Institute of Metrology, 2018) 

นอกจากนี้ ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกยังมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาฟิสิกส์ทั้งในส่วนของเนื้อหา เช่น การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งโดยเสรี การเคลื่อนที่แบบโปรเจค
ไทล์ และการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา เป็นต้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ทั้งใน
การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับปริญญาตรี ได้มีนักวิจัยและผู้ที่สนใจท าการตรวจวัด
ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยวิธีการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตรวจจับเวลาและความเร็วใน
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพ่ือใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของวัต ถุ ณ ต าแหน่งต่างๆ 
กับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งกับเวลาและสามารถหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก พบว่า 
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ได้ค่า 8.99 เมตรต่อวินาทีก าลังสอง (Atichart, 2016) เพ่ือใช้ในการเรียนในการเรียนการสอนรายวิชา
กลศาสตร์และวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน และในต่างประเทศ (Oragantini, 2021) Physics Experiments 
with Arduino and Smartphones ได้ท าการทดลองโดยใช้อาดุยโน่ และสมาร์ทโฟน เพ่ือหาค่าความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการตรวจวัดค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกบริเวณ 
จังหวัดสงขลา และได้น าเอาอุปกรณ์และเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 เช่น การใช้บอร์ดบอร์ดโหนดเอ็มซียู 
วี3 ไวไฟ (Node MCU V3 WiFi) และการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและ
สร้างชุดทดลองเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องการตกอย่างอิสระ โดยที่ชุดการทดลอง
ดังกล่าวนี้มีราคาทีย่่อมเยา ใช้ง่ายและไม่ซับซ้อน หากเกิดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเกิดช ารุดเสียหายสามารถจัดหา
อุปกรณ์มาซ่อมแซมได้ง่าย มีผลการทดลองที่ถูกต้อง แม่นย า นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้
เกีย่วกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกส าหรับรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัยได้  และมีศักยภาพที่ดีพอส าหรับน าไปเป็นชุดการทดลองในโรงเรียน
มัธยมศกึษาตอนปลายที่ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองได้ต่อไปในอนาคต  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือออกแบบและสร้างชุดการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระเพ่ือใช้ตรวจวัดค่าความเร่งเนื่องจาก

แรงโน้มถ่วงบริเวณจังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณจังหวัดสงขลาที่ตรวจวัดได้กับ

ค่าท่ีตรวจวัดไว้โดยหน่วยงานมาตรฐานในประเทศไทย 
3. เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับค่า

ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 

วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาและสืบค้นค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณจังหวัดสงขลา

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท าการวัดค่า ความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ บริเวณจังหวัดสงขลา โดยใช้เครื่องมือวัดแบบสมบูรณ์  (Absolute 
Gravimeter)เริ่มด าเนินการครั้งแรกในไทยระหว่างปี 2543 – 2544 โดยมาตรวิทยาแห่งชาติร่วมกับ
ผู้ เชี่ ย วชาญ จากสถาบั น มาตรวิทยาแห่ งชาติป ระเทศจีน  ซึ่ งค่ าดั งกล่ าว มี ค่ า  9 .78120  2/m s  
(ดังแสดงในภาพที่ 1) ถูกใช้งานในงานด้านมาตรวิทยาส าหรับมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นหลัก 
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ภาพที่ 1 ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก บริเวณแตล่ะจังหวัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ที่มา : https://www.nimt.or.th 

2. ศึกษาการตกอย่างอิสระเพื่อหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
เมื่อปล่อยวัตถุให้ตกลงมาอย่างอิสระที่ความสูง ( S ) หรือ ( h ) ตกลงมาด้วยเวลา ( t ) มีอัตราเร็ว

เริ่มต้น ( 0v ) และความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ( g ) พิจารณาจากสมการการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของ
วัตถ ุ(Serway and Jewett, 2010) แสดงไดด้ังสมการที่ (1) ต่อไปนี้ 

2

0

1

2
S v t gt   .......................................(1) 

เมื่อปล่อยจากจุดหยุดนิ่ง 0 0v   จะได้ ดังแสดงในสมการที่ (2) 

21
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t
   ........................................(2) 

และเมื่อพิจารณาจากสมการที่ (2) สามารถเขียนแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างเวลายกก าลังสอง ( 2t ) กับสอง
เท่าของความสูง ( 2h ) จะได้ว่าค่าความชันของแผนภูมิ (Slope ; m) มีค่าเท่ากับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้ม
ถ่วงของโลก ( g ) 
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3. การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนชุดการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระเพื่อใช้
ตรวจวัดค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณจังหวัดสงขลา 

ออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU V3 WiFi โดยมีอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ คือ 
โมดูลอิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็กไฟฟ้า, จอ LCD 1602 LCD (Blue Screen) 16 x 2, Ultrasonic Sensor (HC-
SR04) และ INFRARED (E18-D80NK) ดังแสดงในภาพที่ 2 ส าหรับซอฟต์แวร์หลักการท างานของอุปกรณ์
ตรวจจับเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุ คือ การเขียนชุดค าสั่งในโปรแกรมอาดุยโน่ (Arduino) ลงบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือท าการประมวลผล และแสดงผลในการตรวจจับเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุโดย
โมดูลอิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ปล่อยวัตถุจากจุดหยุดนิ่ง, Ultrasonic Sensor (HC-SR04) 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความสูงของการตกอย่างอิสระที่ความสูงต่างๆ และ INFRARED (E18-D80NK) 
(ดังแสดงในภาพที่ 3) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุที่ต าแหน่งสุดท้ายหลักการท างาน คือ เมื่อน าลูกเหล็กกลมไป
วางบริเวณยังจุดปล่อยมวล โมดูลอิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็กไฟฟ้า จะส่งสัญญาณลอจิกเป็น “0” และลอจิก “1” 
โดยที่ลอจิก “0”จะเกิดขึ้นเมื่อลูกเหล็กกลมยังไม่ถูกปล่อยจากจุดโมดูลอิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าลอจิก “1” 
จะเกิดขึ้นเมื่อกรณีลูกเหล็กกลมเริ่มเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้น บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะเริ่มท าการจับเวลาจะ
ได้ เวลาเริ่มต้น (startMillis) ในหน่วย มิลลิวินาที และเมื่อลูกเหล็กกลมตกลงสู่อุปกรณ์ตรวจจับด้านล่าง 
INFRARED (E18-D80NK) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะเริ่มท าการหยุดจับเวลาจะได้  เวลาสุดท้าย 
(endMillis) ใน ห น่ ว ย มิ ล ลิ วิ น าที  เช่ น กั น  ส าม ารถ บั น ทึ ก เว ล า ใน ก ารต ก ข อ งลู ก เห ล็ ก ก ล ม 
ได้จาก = เวลาสุดท้าย - เวลาเริ่มต้น และแสดงผลทางหน้าจอ LCD ขนาด 16 x 2 ตัวอักษร  

ภาพที่ 2 การออกแบบและสร้างชุดการทดลองการตกอย่างอิสระเพือ่หาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ 
โลกบรเิวณจังหวัดสงขลา 
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ภาพที่ 3 ชุดการทดลองการตกอยา่งอิสระเพื่อหาคา่ความเร่งเนื่องจากแรงโนม้ถ่วงของโลกบรเิวณจังหวัดสงขลา 

4. การน าค่าที่ได้จากการทดลองส่งออกผ่านระบบ Blynk Application
โดยการใช้ชุดค าสั่งที่ควบคุมบอร์ด Node MCU V3 WiFi เพ่ือส่งออกค่าที่ได้จากการทดลองผ่าน

ระบบ Blynk Application ดังแสดงในภาพที ่4 

       (ก)                  (ข) 
ภาพที่ 4 ก. แสดงข้อมูลสู่ Blynk Application         ข. การเช่ือมต่อ WiFi เพื่อส่งข้อมลู 

Ultrasonic Sensor (HC-SR04)

INFRARED (E18-D80NK) 

โมดูลอิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็กไฟฟ้า  

ส่วนควบคุมและจอแสดงผล 
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5. การใช้โปรแกรม Tracker Application ช่วยวิเคราะห์ทางวิดีโอเพือ่ตรวจสอบค่าที่ได้จากชุด
การทดลองทีอ่อกแบบและสร้างข้ึน 

ได้น าเอาโปรแกรม Tracker Application ช่วยบันทึกเวลาและภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่ตกลงมา
อย่างอิสระขณะที่ท าการทดลอง  หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์และปรับเทียบเวลาที่ตรวจวัดได้จากชุดการ
ทดลอง (ดังแสดงในภาพที่ 5) ต่อไปนี้ 

ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ทางวิดโีอเพื่อตรวจสอบค่าทีไ่ด้จากชุดการทดลองที่สร้างขึ้น 

6. การทดลองซ้ าเพื่อหาค่าความสามารถในการทดลองซ้ าของชุดการทดลองท่ีออกแบบและสร้าง
ขึ้น 

การทดลองซ้ า (Repeatability) เป็นการแสดงถึงระดับความถูกต้องใกล้เคียงกันของผลการวัดที่ได้
จากการวัดหลายๆ ครั้ง ในช่วงความสูงของการตกอย่างอิสระค่าเดียวกัน โดยอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมและ
ผู้ท าการทดลองเดียวกัน  ค่าของความสามารถในการทดลองซ้ าจะแสดงถึงความเที่ยงตรงและความแม่นย า
ของเครื่องมือทีอ่อกแบบและสร้างขึ้น (Noonak & Suesat, 2012) (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1)  

7. การทดลองโดยใช้ชุดการทดลองท่ีออกแบบและสร้างขึ้น
ท าการทดลองเพ่ือตรวจวัดเวลาของการตกของลูกเหล็กกลมและความสูงที่ระยะต่างๆ คือ ระยะ 0.3

0.4 0.5 0.6 และ 0.7 เมตร ท าซ้ าทั้งหมด 5 ครั้ง บันทึกผลการทดลองและเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเวลาในการตกของลูกเหล็กยกก าลังสอง ( 2t ) กับสองเท่าของความสูง ( 2h ) จะได้ความชันของแผนภูมิ 
(Slope ; m) มีค่าเท่ากับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ( g ) (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2) 

8. เปรียบเทียบกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณจังหวัดสงขลากับค่าที่ตรวจวัด
ได้ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            น าผลของค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ( g ) ที่วิเคราะห์ได้จากแผนภูมิที่  2 ไป
เปรียบเทียบกับค่าที่ตรวจวัดได้โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
แสดงผลในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนทีม่ีค่าน้อยกว่า 1% 

9. วิเคราะห์ผลการทดลอง อภิปราย สรุปผลการทดลอง
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ผลการวิจัย 
จากการออกแบบและสร้างชุดการทดลองการตกอย่างอิสระเพ่ือใช้ตรวจวัดค่าความเร่งเนื่องจากแรง

โน้มถ่วงของโลกบริ เวณจั งหวัดสงขลา  โดยใช้ โหนดเอ็มซียู  วี3 ไวไฟ  (Node MCU V3 WiFi) และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ซอฟต์แวร์ ในการตรวจจับเวลาและความสูงของลูกกลมเหล็ก และ
ยังได้มีการใช้โปรแกรม Tracker Application มาช่วยวิเคราะห์และปรับเทียบและเปรียบเทียบข้อมูลของเวลา
ที่ใช้ในการตกอย่างอิสระของลูกกลมโลหะ (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 การใช้โปรแกรม Tracker Application มาช่วยวิเคราะห์และปรับเทียบและเปรียบเทียบข้อมูลของ
เวลาที่ใช้ในการตกอย่างอิสระของลูกกลมโลหะ 

นอกจากนั้นได้มีการท าการทดลองซ้ าของชุดการทดลองที่ระดับความสูงเดียวกัน จ านวน 20 ครั้งเพ่ือ
หาความสามารถในการทดลองซ้ าของอุปกรณ์ท่ีระดับความสูงต่างๆ (ดังแสดงในแผนภูมทิี่ 1) 

แผนภูมิที่ 1 แสดงความสามารถในการทดลองซ้ าของอุปกรณ์ที่ระดบัความสูงต่างๆ 

ความสูง (m) 
Tracker 

Application 
NodeMCU V3 WiFi 

0.3 0.250 0.252 
0.4 0.283 0.288 
0.5 0.338 0.329 
0.6 0.367 0.351 
0.7 0.384 0.379 
0.8 0.400 0.409 

จ านวนการท าซ้ า  (ครั้ง) 

เว
ลา

 ห
น่ว

ยมิ
ลล

ิวิน
าท

ี (m
s)
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิที่ 1 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทดลองซ้ าของชุด
ทดลองที่ออกแบบและสร้างขึ้นทีร่ะดับความสูงต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้  

1. ทีร่ะดับความสูง 0.3 m มีค่าเวลาสูงสุด 252 ms ต่ าสุด 250 ms มีค่า S.D. = 0.80, x = 250.7 ms
2. ที่ระดับความสูง 0.4 m มีค่าของเวลาสูงสุด 289 ms ต่ าสุด 285 ms มีค่า S.D. = 1.09, x = 286.9 ms
3. ที่ระดับความสูง 0.5 m มีค่าเวลาสูงสุด 324 ms  ต่ าสุด 320 ms มีค่า S.D. = 1.23, x = 321.6 ms
4. ที่ระดับความสูง 0.6 m มีค่าเวลาสูงสุด 359 ms ต่ าสุด 354 ms มีค่า S.D. = 1.33, x = 356.8 ms
5. ทีร่ะดบัความสูง 0.7 m มีค่าเวลาสูงสุด 377 ms ต่ าสุด 373 ms มีค่า S.D. = 1.56, x = 375.0 ms

 ส าหรับผลทดลองการตกอย่างอิสระเพ่ือหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณจังหวัด
สงขลาโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU V3 WiFi เป็นส่วนประมวลผลกลางได้ผลข้อมูลที่
น าเสนอในรูปแผนภูมเิส้นตรง (ดังแสดงในแผนภูมทิี่ 2) 

 

แผนภูมิที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างเวลาในการตกยกก าลังสอง ( 2t ) กับสองเท่าของความสูง ( 2h ) 
ข้อมูลจากบอรด์ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU V3 WiFi 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการตกยกก าลังสอง ( 2t ) กับสองเท่าของความ
สูง ( 2h ) ที่ได้จากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU V3 WiFi ซึ่งได้รับการพัฒนาเพ่ือส่งออกผ่านระบบ 
Blynk Application ได้ข้อมูลเป็นแผนภูมิเส้นตรง หรือ ฟังก์ชันเส้นตรง สามารถเขียนสมการเชิงเส้นได้
ว่า y mx c   ซ่ึงสมการที่ได้จากแผนภูมทิี่ 2 คือ 

เวลาก าลังสอง t2 (s2)

คว
าม

สูง
สอ

งเท
่า 

2h
 (m

) 
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9.7478 0.0189y x  ค่า 2 0.9964R 

ในที่นี้ค่า y  คือ ค่าความสูงสองเท่า 2h (m) และ x  คือค่าเวลายกก าลังสอง t2 (s2) จากแผนภูมิ 2R มีค่า
เท่ ากับ  0 .9964 สามารถกล่ าวได้ ว่ าแผนภู มิแบบฟังก์ชัน เส้นตรงมีความเหมาะสมกับชุดข้อมูล 
(PHYWE. 2013) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จากการทดลองโดย 
Node MCU V3 WiFi คือ 9.7478 2/m s

สามารถหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนได้จาก 

Exact Value-Approximate Value
%error

Exact Value


โดยที่ Exact Value  คือ ค่าที่วัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มีค่ า เท่ ากับ  9 .78120 2/m s และ Approximate Value  คือ  ค่ าที่ ได้ จากการทดลอง มี ค่ า เท่ ากับ 
  9.7478 2/m s

9.78120 9.7478
%error

9.78120




%error 0.34

นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา ดังแสดงภาพที่ 6 
ต่อไปนี้ 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในการเรยีนการสอน เรื่องการเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งโดยเสรี 
(เข้าถึงฉบับเต็มผา่นทางคิวอาร์โคด QR Code) 

SCAN ME 

558



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการทดลองที่ได้ใช้ชุดการทดลองการตกอย่างอิสระที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพ่ือใช้ตรวจหาค่า
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณจังหวัดสงขลา โดยใช้บอร์ดประมวลผล ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Node MCU V3 WiFi โดยมีอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ คือ โมดูลอิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็กไฟฟ้า จอ LCD 1602 
LCD (Blue Screen) 16x2, Ultrasonic Sensor (HC-SR04)  แ ล ะ  INFRARED (E18-D80NK)  พ บ ว่ า 
ความสามารถในการทดลองซ้ าของชุดการทดลองที่สร้างขึ้นนี้ที่ระดับความสูงต่างๆ มีเที่ยงตรงอยู่ในช่วงระดับ
ความสูง 0.3 เมตร ถึง 0.7 เมตร โดยความสูงที่ 0.3 เมตร จะมีความเที่ยงตรงมากที่สุด เมื่อใช้ชุดการทดลอง
ดังกล่าวนี้ท าการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระของลูกกลมโลหะเพ่ือหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ
โลกบริเวณจังหวัดสงขลา ผลการทดลองพบว่าเมื่อใช้โปรแกรม Tracker Application มาช่วยในการบันทึก
วิดีโอและวิเคราะห์ค่าของเวลาในการตกอย่างอิสระและปรับเทียบกับข้อมูลที่ได้จากโหนดเอ็มซียู วี3 ไวไฟ 
(Node MCU V3 WiFi) จะได้ค่าเวลาในการตกอย่างอิสระใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ทางวิดีโอ เมื่อพิจารณา
และวิเคราะห์แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างเวลาในการตกยกก าลังสอง ( 2t ) กับสองเท่าของความสูง 
( 2h ) พบว่าได้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ 9.7478 2/m s  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าที่วัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีค่าเท่ากับ 9.7812 2/m s  
พบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน เพียง 0.34% 

ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าชุดการทดลองที่ออกแบบและสร้างขึ้นนี้มีความเที่ยงตรง ถูกต้อง และ
แม่นย า สามารถน าไปศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในการตกอย่างอิสระของ
ลูกกลมโลหะเพ่ือหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพที่เพียงพอของชุดการทดลองที่ออกแบบและสร้างขึ้นในการน าไปจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่าความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกส าหรับรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ขาดแคลน
เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยตรวจจับเวลาการตกอย่างอิสระของลูกเหล็กกลมที่ระยะความสูงต่างๆ 

ทางผู้วิจัยได้พัฒนาการตรวจจับเวลาในหน่วยของมิลลิวินาทีซึ่งมีความละเอียดที่สูง ดังนั้นหากมีการรบกวน
จากสิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากแรงต้านอากาศที่มีผลต่อการตกอย่างอิสระแล้วยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีก เช่น ลม 
และการตั้งฐานรองรับการตกอย่างอิสระที่ไม่เป็นพ้ืนราบ (ควรจัดตั้งให้มวลลูกกลมโลหะตกลงมาจากโมดูล
อิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าสู่ เซนเซอร์อินฟราเรดตัวล่างพอดี ) เป็นต้น จะท าให้ผลการทดลองมีความ
คลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก ส าหรับการพัฒนาอุปกรณ์ชุดทดลองในอนาคตอาจจะมีการออกแบบให้อุปกรณ์มี
ความละเอียดอ่อนและแม่นย ามากยิ่งขึ้นโดยใช้เซนเซอร์โทรศัพท์ชนิดซิลิคอนเรโซแนนซ์เซนเซอร์ (Silicon 
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Resonant Sensor) ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่หาได้ง่ายและมีอยู่ในโทรศัพท์ทุกเครื่องในยุคปัจจุบันสามารถช่วยในการ
จับเวลาและท าการทดลองให้ไดผ้ลที่ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้นได้อีกด้วย 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณอาจารย์กฤษณ์ ทองขุนด า ที่ให้ค าแนะน าในการเขียนชุดค าสั่งโปรแกรมอาดุยโน่ 

(Arduino) ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบออนไลน์โดยใช้เกมเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของ
นักศึกษารายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
Active Learning Approach via Online by Using Game Supporting Learning and 
Innovation Skills for Students in Tourism Resources Course 

ปทิดา โมราศิลป์
Patida Morasilp 
อาจารย์, หลักสูตรบรหิารธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการท่องเที่ยว คณะศลิปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  
Lecturer, Business Administration, Tourism Business Management, Faculty of Liberal Arts and Management 
Sciences, Prince of Songkhla University Surat Thani Campus 
E-mail: Kamonwan.m@psu.ac.th

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเนื้อหาวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

2) ศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 3) ศึกษาการ

สะท้อนคิดของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีแบบผสมผสาน กลุ่ม

ประชากรคือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

จ านวน 69 คน  ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยการสนทนากลุ่มกับผู้เรียน แบบบันทึกการสะท้อน

คิดส าหรับผู้เรียนเขียนบันทึกท้ายคาบ และแบบประเมินความคิดเห็นโดยผู้เรียนให้ความเห็นต่อการจัดการ

เรียนรู้ท้ายเทอม  ผลการวิจัยพบว่า 1) เนื้อหาวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมในการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เกมเป็นฐาน 2) การจัดการเรียนรู้เชิงรุกส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะเพ่ือด ารงชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เช่นมีความรับผิดชอบ มีความเข้าใจมนุษย์ด้วยกันเอง

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อได้ มีทักษะการ

น าเสนอ มีทักษะการออกแบบเกม มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น  3) นักศึกษาสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก พบว่าผู้สอนมีการออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ได้เรียนรู้แบบกลุ่ม ได้สร้างประสบการณ์

ซึ่งการเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้มากที่สุด และมีโอกาสได้ทบทวนบทเรียนและ

สะท้อนคิดท้ายคาบ
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ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก;  การเรียนออนไลน์; ทักษะการเรียนรู้;  นวัตกรรม; ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

Abstract 
This study aims 1)  to design the content for the active learning approach in Tourism 

Recourses course, 2) to study the student’s learning skill and innovation after employing active 

learning approach, and 3) to explore student’s reflective thinking towards using active learning 

approach in the classroom.  69 participants were the students who enrolled in Tourism 

Resources course in semester 2 academic year 2020. Mixed method was used to conduct this 

study. Semi-structured interview was implemented in the form of group discussion. Reflection 

notes after finishing class from students and questionnaire on student’ s opinion towards this 

teaching and learning management at the end of the semester were tools used for data 

collection. The results revealed that 1) using game-based learning in the content for Tourism 

Recourses course was suitable for active learning approach, 2)  students gained learning and 

innovation skills under 21st century learning skills, for example, responsibility, human 

understanding, being able to work with others, being assertive, being able to express their 

opinions, design media, perform presentation skills, and design game and increasing their 

creativity, and 3) students’ reflective thinking towards active learning approach was revealed 

that lecturer designed various teaching and learning activities, for example, learning in group, 

experiencing their learning through game helping them to acquire the knowledge the most 

and being able to revise and reflect their understanding at the end of every lesson. 

Keywords: active learning; online learning; learning skill;  innovation; tourism resources 

บทน า 
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองการปกครอง  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากต่อการคาดเดา  มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา

ใช้ทดแทนแรงงานคน เป็นสังคมของความรู้ที่เราสามารถรับความรู้ได้จากหลากหลายช่องทางและได้รับอย่าง
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รวดเร็ว ดังนั้นการเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คือคนที่สังคมโลกปัจจุบันต้องการ  จะเห็นได้ว่าความรู้ใน

วิชาหลักพ้ืนฐานอาจไม่เพียงพอต่อสังคมยุคใหม่ การเรียนรู้ในยุคใหม่จึงควรต้องมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

ศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะชีวิตและอาชีพ 3) ทักษะด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสาร (Phanit,  2012)  นอกจากนี้แล้วการพัฒนาทักษะความรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นที่

จะต้องจัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

พ่ึงพาตนเองได้และมีความสมดุลทั้งความรู้และศีลธรรม 

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงเป็นความท้าทายที่ผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังที่   

Phanit  (2012) กล่าวว่าผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เคยเน้นครูเป็น

ศูนย์กลางบรรยายเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากที่สุด เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ สนุกกับการ

เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต  รวมถึงการพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง  จัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการ

ท างานเป็นทีม มีการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับ

การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเองมากกว่าการฟังบรรยายอย่างเดียว  มี

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity 

Based Learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem based Learning) การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game based Learning) เป็นต้น 

ส าหรับรายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการ

จัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2  มุ่งเน้นการเรียนรู้แหล่งทรัพยากร

การท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ในสถานการณ์ปกติมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งสามารถจัดการเรียนรู้

ทีน่ักศึกษาสามารถท ากิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนได้ แต่ในสถานการณ์

โรคระบาดโควิด-19 ท าให้ต้องปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงมีค าถามวิจัยว่าผู้สอนจะ

ออกแบบการเรียนรู้ส าหรับรายวิชานี้อย่างไรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสาระวิชาหลักของรายวิชาในรูปแบบ

การเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ 
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วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเนื้อหาวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว  
1.2 เพ่ือศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
1.3 เพ่ือศึกษาการสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง

รุก 
การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความส าคัญของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในทักษะศตวรรษท่ี 21 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นทักษะหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  เป็นทักษะส าคัญที่

จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่อีก 2 ทักษะ คือ ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าสู่โลกของการท างานในระบบเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนและมี
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างานมากขึ้น ดังนั้นการจัดการการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องออกแบบให้สามารถ
พัฒนาทักษะนี้ให้กับผู้เรียนได ้

Khongcharoen ( 2021)  ให้นิยามความหมายทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมหมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงถึงความสามารถของผู้เรียนในการใช้วิธีการ กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย
ทั้งด้วยตนเองหรือการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน จนเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้สามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ จนเกิดการสร้างหรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมในรูปแบบของ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหม่ แปลกแตกต่างไปจาดเดิมได้อย่างช านาญ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในชีวิตจริงหรือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้คือ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem-solving)  คือ

ความสามารถในการระบุและท าความเข้าใจถึงปัญหาอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งการวิเคราะห์จากข้อมูลที่
เพียงพอต่อการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย จนน าไปสู่การสรุปและตัดสินใจเลือกแนวทาง
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  

การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) คือความสามารถในการใช้ 
วัจนภาษาทั้งภาษาพูด เขียน และอวัจนภาษาในการสื่อสารมุมมองและแนวคิดของตนร่วมกับผู้อ่ื นผ่าน
เครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ร่วมกัน 

การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) คือความสามารถในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ พัฒนา หรือดัดแปลงผลงานต่าง ๆ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจากเดิมอย่างสร้างสรรรค์ จน
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

2.2 แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
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เมื่อทักษะการเรียนรู้เปลี่ยนไป ครูจ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์ใหม่ คือไม่เน้นสอนแต่
เน้นจัดการเรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จ าเป็น และนักเรียนต้องเรียนแบบให้รู้จริง (Mastery Learning) และเน้น
ลงมือปฏิบัติ (Action Learning) และเปลี่ยนจากการเรียนเพ่ือสอบไปสู่การเรียนเพ่ือค้นหาศักยภาพผู้เรียน 
(Phanit,  2012) แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม มีได้หลายแนวทาง ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดที่ได้น ามาปรับใช้และเหมาะสมกับรายวิชาทรัพยากร
การท่องเที่ยว ดังนี้ 

2.2.1 การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game based Learning) Khemmani  (2011)  กล่าวถึง
การสอนโดยใช้เกมคือ การที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถโดย
ผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง   ส าหรับรายวิชา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ผู้สอนน าเกมเข้ามาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นการน าเข้าสู่บทเรียน 
การสอน การมอบหมายงานและขั้นการประเมินผล 

2.2.2 การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
กระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นใน
ตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากการ
เรียนรู้หรือเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) 

2.2.3 การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) เป็น
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจลงมือกระท า ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด มีขั้นตอน 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจ
ปัญหา ขั้นนิยามปัญหา ขั้นสร้างความคิด ขั้นสร้างต้นแบบ และขั้นทดสอบ ส าหรับรายวิชาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ผู้สอนเน้นขั้นสร้างความคิด ขั้นสร้างต้นแบบและขั้นทดสอบ ในการให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์เกมเพ่ือ
การเรียนรู้ของตัวเอง 

2.2.4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์แห่งความเป็นจริง โดย
ผู้สอนอาจจัดเตรียมสถานการณ์หรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันใกล้ตัวผู้เรียน หรือผู้สอนก าหนดประเด็น
ปัญหาให้ผู้เรียนค้นหาส ารวจปัญหาตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของผู้เรียนมาเป็นกรณีศึกษา เพ่ือค้นหา
ค าตอบที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

2.3 กรอบแนวคิด 

การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วย 1) การคิดอย่างมีวิจารณาญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem-
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solving)  2) การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) 3) การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Sroysing  (2020)  ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี พบว่าระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 230 คน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
รองลงมาคือการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไข และด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้าน
ผู้เรียน รองลงมาคืออาจารย์ และเพ่ือน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านสื่อการเรียนรู้ 

Phiwma  (2021)  กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) มีการเรียกชื่อ
หลายรูปแบบ เช่นการเรียนรู้ผ่านเกม หรือเกมเพ่ือการเรียนรู้ การสอนด้วยการใช้เกม การเรียนรู้แบบใช้เกม 
เป็นต้น  ซึ่งการจัดการเรียรู้ที่ผู้สอนน าเกมเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอนใช้ได้ทั้งในขั้นการน าเข้าสู่
บทเรียน การสอน การมอบหมายงานหรือข้ันการประเมินผล  ซึ่งเกมการศึกษาเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้เกิด
การเรียนรู้ มีความเข้าใจมากขึ้น รู้จักหาเหตุผลและการตัดสินใจด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง 
ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนด้วยความสนุกสนาน รับรู้ได้เร็วขึ้นและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้ดีขึ้น  ส าหรับการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเลือกเกม 2) ขั้นชี้แจง
การเล่นและกติกา 3) ขั้นเล่นเกม และ 4) ขั้นอภิปรายหลังการเล่นและสรุปผล  

Wannathong  (2021) ศึกษาเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิดออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับผู้เรียน  พบว่าผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพ
ของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิดออนไลน์ในภาพรวมด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก โดยเฉพาะ
เนื้อหาที่น าเสนอสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง และภาษาที่ใช้ในเนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย รองลงมา
คือเนื้อหาและวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับดี
มากคือการร่วมสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหา ร่วมน าพาสู่การลงมือปฏิบัติ และร่วมใจสื่อสารสะท้อนการเรียนรู้ 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ก าหนดประชากรจ านวน 69 คน คือ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ลงทะเบียนเรียนวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  – 19 มีนาคม 2564 ใช้เครื่องมือวิจัยและการเก็บข้อมูล
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โดย 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นค าถามปลายเปิดก่อนเรียนเพ่ือใช้ในการสนทนากลุ่มกับผู้เรียนใน
ประเด็นเรื่องความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้รายวิชานี้  ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ควรเป็นอย่างไร ควรมีกิจกรรมอะไร บรรยากาศการเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร เป็นต้น  2) แบบ
ประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต (Likert’s Scale) 5 ส าหรับให้นักศึกษาประเมิน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนท้ายเทอม(สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน) และ 3) 
แบบบันทึกสะท้อนคิดส าหรับผู้เรียนเขียนบันทึกสะท้อนคิดหลังการเรียนรู้ท้ายคาบในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 3 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา โดยน าข้อมูล
ทั้งหมดมาประมวลผลจัดหมวดหมู่ข้อมูลกับหัวข้อที่ศึกษาและเขียนบรรยายเชิงพรรณา  การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ผลการวิจัย 
3.1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเนื้อหาวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

จากแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและความคิดเห็นของผู้เรียน พบว่าการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ควรใช้รูปแบบเกมเป็นฐาน (Game Based Learning)  เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานสร้างการจดจ าได้เพ่ือเรียนรู้
แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงการ
สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เช่นความสนุกและการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย การประยุกต์เนื้อหาความรู้ด้วย
การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นเกมเพ่ือการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์จริง การ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้เรียนกับสภาพแวดล้อม การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น เน้นการสร้างการมีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนเช่น การอภิปรายกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็น เพ่ือนสอนเพ่ือน เป็นต้น  ทั้งนี้การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนค านึงถึงเหมาะสมของผู้เรียนและสาระหลักของรายวิชา เป็นขั้นตอนการ
เรียนรู้รายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวอธิบายได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Introduction)

เป็นช่วงที่ผู้สอนใช้กระบวนการกิจกรรมกระตุ้นความพร้อมก่อนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมทดสอบ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้สอนเข้าใจและวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียนต่อไป 

กิจกรรมการตั้งกฎกติกาเพ่ือสร้างห้องเรียนแห่งความสุขร่วมกัน กิจกรรม Check-in ด้วยภาพ เพลง สี ฯลฯ 

เพ่ือส ารวจสภาวะความรู้สึกของผู้เรียน ณ ปัจจุบัน เป็นต้น 
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2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Stimulation)

ช่วงนี้ผู้สอนกระตุ้นความสนใจก่อนเข้าเนื้อหาหลักด้วยการเลือกเกมต่าง ๆ มาออกแบบโดยให้สัมพันธ์

กับเนื้อหาที่จะเรียนรู้ในคาบนั้น ๆ เช่น เกมบิงโกแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมแยกประเภททรัพยากรการท่องเที่ยว 

หรือการทดสอบเบื้องต้นผ่านเครื่องมือออนไลน์ เช่น Kahoot และ Seterra Online เป็นต้น 

3) ขั้นสร้างประสบการณ์ (Experience Sharing)

เป็นช่วงเรียนรู้เนื้อหาหลักโดยการมอบหมายใบงานประกอบการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมรายบุคคล 

กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม  ในช่วงนี้ผู้สอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ 

เช่นการค้นคว้าข้อมูล การแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืน การน าเสนอและจัดท าสื่อสร้างสรรค์  เป็นต้น และ

สอดแทรกด้วยกิจกรรมเกมการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์ 

4) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ (Reflection)

ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้ท้ายคาบทุกครั้ง โดยการบันทึกลงในสมุดบันทึกประจ าตัว 

หรือการบันทึกออนไลน์ ซึ่งเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปในแต่ละครั้ง ทักษะที่ตนเองได้พัฒนา ความรู้สึก

ในการเข้าร่วมกิจกรรม และปัญหาอุปสรรคของการเรียนรู้  รวมถึงการสรุปผลการเรียนรู้ทั้งรายวิชาในสัปดาห์

สุดท้ายของการเรียนการสอน 

5) ขั้นเชื่อมโยง-ประยุกต์ (Applying)

ผู้เรียนสามารถน าเนื้อหาที่เรียนมาน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการน าเสนอแบบ World Café  การ

ท าสื่อสร้างสรรค์  รวมถึงการออกแบบเกมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือน

ในชั้นเรียน   
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รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

เนื้อหา วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล 
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
ท รั พ ย า ก ร ก า ร
ท่องเที่ยว 

-นักศึกษาสามารถจดจ ารายชื่อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวได้
-ค้นคว้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
แ ล ะ แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวได้

-ทดสอบความรู้ เบื้องต้นผ่าน
เกมออนไลน์ Kahoot
- กิ จ ก ร ร ม แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท
ทรัพยากร
-ใบงานที่ 1 รู้จักแหล่งท่องเที่ยว
จากหนัง-ละครที่ชอบ

คะแนนใบ
งานที่ 1 

แหล่ งท่อง เที่ ย ว ใน
ชุมชนและหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ท รั พ ย า ก ร ก า ร
ท่องเที่ยว 

เพื่อให้นักศึกษาส ารวจแหล่ง
ทรัพยากรการท่อง เที่ ยว ใน
ชุมชนตนเอง และส ารวจปัญหา
ที่ เ กิ ดขึ้ นกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

ส า รวจทรัพยากรในชุมชน
ตนเองตามประเด็นที่ก าหนด
ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ 5 
Elements 

คะแนนใบ
งานที่ 2 

รู้จักประเทศไทยผ่าน
ค าขวัญท่องเที่ยว 

เพื่ อ ใ ห้นักศึกษาบอกของดี
ประจ าจังหวัดต่าง ๆ ได้ 

-เกมการเรียนรู้จากโทรทัศน์
-ใบงานที่ 3 นศ.ออกแบบเกม
เพื่อการเรียนรู้

คะแนนใบ
งานที่ 3 

ก า ร แ บ่ ง ภ า ค ท า ง
ภูมิศาสตร์ไทย 

เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ าบอกที่ ตั้ ง
จังหวัดต่าง ๆ ได้และรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ในจังหวัด
นั้น 

- เ ก ม  Seterra Online เ รื่ อ ง
พิกัดที่ตั้งจังหวัดในประเทศไทย
-ใบงานที่ 4 รู้จักประเทศไทย

คะแนนใบ
งานที่ 4 

การแบ่งเขตโลกตาม
ภูมิศาสตร์ 

เพื่อให้นักศึกษาบอกพิกัดทวีป
และประเทศต่าง ๆ ได้ 

-เกมแฟนพันธุ์แท้ประเทศไทย
-Seterra Online เร่ืองพิกัด
ทวีปต่าง ๆ
-ใบงานที่ 5 ขุมทรัพย์ประเทศ
ต่าง ๆ

คะแนนใบ
งานที่ 5 

ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก า ร
เรียนรู ้

เพื่อให้นักศึกษาน าเนื้อหามา
ออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ได้ 

ใบงานที่  6 นศ.น าเสนอการ
ออกแบบเกมการเรียนรู้ 

คะแนนใบ
งานที่ 6 

3.2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาหลังจากที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้แบบสอบถามให้ผู้เรียนประเมินตนเองท้ายภาคการศึกษาได้ผลการศึกษาตามตาราง
ที่ 2 – 4  ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม : ด้านการคิดอยางมี
วิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 
 (Critical Thinking and Problem Solving) 

ระดับทักษะ 
M SD แปลผล 

-มีความเข้าใจถึงปัญหาอย่างสมเหตุสมผล 4.17 0.73 มาก 
-สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรา้งทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 4.10 0.75 มาก 
-มีการใช้วิจารณญาณและการตดัสินใจที่สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลหลักฐาน การโต้แย้ง การกล่าวอ้างอิง และความน่าเชื่อถือ

3.97 0.73 มาก 

-มีทักษะการแก้ปัญหาในรูปแบบการฝึกแก้ปัญหาทีไ่ม่คุ้นเคยหลากหลาย 4.01 0.74 มาก 
-มีทักษะการตั้งค าถามส าคัญที่ชว่ยท าความกระจา่งในมุมมองตา่งๆ เพื่อ
น าไปสูท่างออกที่ดีกว่า

3.96 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.04 0.77 มาก 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม : ด้านการสื่อสารและ
ความรวมมือ(Communication and Collaboration) 

การสื่อสารและความรวมมือ 
(Communication and Collaboration) 

ระดับทักษะ 
M SD แปลผล 

-มีทักษะการเรียบเรียงความคิดและมุมมองเพื่อให้การสื่อสารเข้าใจง่ายทัง้
การพูด การเขียน และกิริยาทา่ทาง

3.99 0.87 มาก 

-สามารถสนทนาและสื่อสารมุมมองแนวคิดกับบุคคลอื่นได้ 4.19 0.88 มาก 
-มีทักษะการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายอย่างไดผ้ล 4.09 0.89 มาก 
-มีทักษะความร่วมมือกับผู้อ่ืนตัง้แต่การท างานให้ได้ราบรื่น 4.10 0.84 มาก 
-ให้ความเคารพ ให้เกียรติผู้ร่วมงานและเห็นคุณค่าของบทบาทของ
ผู้ร่วมงาน

4.43 0.81 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 0.86 มาก 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม : ด้านความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 

ระดับทักษะ 
M SD แปลผล 

-มีการคิดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคสร้างมุมมองอย่างหลากหลาย 4.14 0.86 มาก 
-มีการปรับปรุงพฒันาเพื่อให้เกิดผลงานใหม่ ๆ 4.13 0.80 มาก 
-มีการเปิดใจและตอบสนองมุมมองใหม่ ๆ รับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.29 0.79 มาก 
-มีทักษะการประเมินผลงานจากกลุ่มคณะท างาน เพื่อน าไปปรบัปรุงพฒันา 4.17 0.80 มาก 
-มีการประยุกต์สู่นวัตกรรมที่มีการลงมือปฏิบัตติามความคิดสร้างสรรค์ให้
ได้ผลส าเร็จที่เปน็รูปธรรม

4.19 0.91 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 0.83 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสามด้าน 4.13 0.82 มาก 

จากตารางที่ 2 -4  พบว่าระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาในรายวิชาทรัพยากร  
การท่องเที่ยวภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13, SD = 0.82) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดคือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.19, SD = 0.83) และรองลงมาคือด้านการสื่อสาร
และความร่วมมือ (ค่าเฉลี่ย 4.16, SD = 0.86) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา (ค่าเฉลี่ย 4.04, SD = 0.77) 

หากพิจารณาตัวชี้วัดในรายด้านของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่าด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการมีความเข้าใจถึงปัญหาอย่างสมเหตุสมผล 
(ค่าเฉลี่ย 4.17, SD = 0.73)  และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการมีทักษะการตั้งค าถามที่ส าคัญ (ค่าเฉลี่ย 
3.96, SD = 0.90)  ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ พบว่าตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการให้ความเคารพให้
เกียรติผู้ร่วมงานและเห็นคุณค่าของบทบาทของผู้ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.43, SD = 0.81) และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือการมีทักษะการเรียบเรียงความคิดและมุมมองเพ่ือให้การสื่อสารเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.99, SD = 
0.87)  ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พบว่าตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการเปิดใจและตอบสนอง
มุมมองใหม่ ๆ รับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 4.29, SD = 0.79) และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลงานใหม่ ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.13, SD = 0.80) 

3.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาการสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เกมส าหรับรายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว   จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียน
สะท้อนคิดท้ายคาบพบว่า 1) ประเด็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเกมช่วยในการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้มากที่สุด รองลงมาคือความหลากหลายของกิจกรรมในชั้นเรียน เช่นมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มกับเพ่ือน, กิจกรรมการทบทวนตนเอง และการได้มีโอกาสทบทวนบทเรียน-สะท้อนคิดท้ายคาบเรียน 
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ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี  2) ประเด็นความคิดเห็นต่อผู้สอนพบว่า อาจารย์สอนสนุกเป็นกันเอง, 
อาจารย์พูดเพราะ ใส่ใจนักศึกษา,  อาจารย์สอนเข้าใจง่าย ไม่กดดัน 3) ประเด็นด้านความรู้สึกของผู้เรียนที่มี
ต่อชั้นเรียน พบว่าสนุก,  ชอบเรียน,  ไม่เครียด, ไม่น่าเบื่อ,  ได้ท ากิจกรรมกับเพ่ือน, มีความสุข, ไม่อยากขาด
เรียน, คาบเรียนมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม 4) ประเด็นสิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียน ผู้เรียนให้ความเห็นว่า 
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น,  ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ, ได้ทั้งความรู้เชิงวิชาการและการ active ในชั้นเรียน,  ได้ความรู้
นอกเหนือจากการเรียน และกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม 5) ประเด็นอุปสรรคส าหรับบางคาบเรียนที่เรียน
ออนไลน์ พบว่าสัญญาณอินเตอร์เนตช้า, ขั้นตอนการส่งงานยากมีหลายขั้นตอน, ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับ
เพ่ือนท าให้ท างานส่งไม่ทัน 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบออนไลน์โดยใช้เกมเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมของนักศึกษารายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวสรุปผลได้ดังนี้  
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดความสนุกสนานและ

สร้างการจดจ าได้เพ่ือเรียนรู้แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวใช้รูปแบบเกมเป็นฐาน (Game Based Learning)  
โดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้เช่นความสนุกและการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย การประยุกต์เนื้อหาความรู้ด้วยการออกแบบกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นเกมเพ่ือการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์จริง การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้เรียน
กับสภาพแวดล้อม การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น เน้นการสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็น เพ่ือนสอนเพื่อน เป็นต้น   

หลังจากนักศึกษาได้ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พบว่านักศึกษามีทักษะนวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการเปิดใจรับและตอบสนองมุมมองใหม่ ๆ รับฟัง
ข้อคิดเห็นของผู้ อ่ืน การเรียนการสอนน าไปสู่การประยุกต์สู่นวัตกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติตามความคิด
สร้างสรรค์ให้ได้ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รองลงมาคือทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ ท าให้นักศึกษาให้
ความเคารพ ให้เกียรติผู้ร่วมงานและเห็นคุณค่าของบทบาทของผู้ร่วมงาน รวมไปถึงการมีความสามารถในการ
สนทนาและสื่อสารมุมมองแนวคิดกับบุคคลอ่ืนได้  และสุดท้ายคือทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงปัญหาอย่างสมเหตุสมผล  สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 

การสะท้อนคิดท้ายคาบของนักศึกษาท าให้ผู้สอนพบว่าความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนการ
สอนประกอบกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเกมส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้มาก เนื่องจากท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุก ไม่เครียด  มีกิจกรรมกลุ่มที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้น  
การสะท้อนคิดท้ายคาบเรียนท าให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาและข้อคิดเห็นส าหรับผู้สอนในการปรับปรุงการสอน
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ครั้งตอ่ไป  การน าเกมหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาท าให้เข้าใจได้ง่าย  ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคส าหรับบาง
คาบเรียนที่เรียนออนไลน์ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า, ขั้นตอนการส่งงานยากมีหลายขั้นตอน , ใช้
คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับเพ่ือนท าให้ท างานส่งไม่ทัน เป็นต้น 

อภิปรายผลไดด้ังนี้ 
4.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกส าหรับเนื้อหาวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาท่ี 

2563 มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เกมเข้ามาบูรณาการกับเนื้อหา ทั้งในรูปแบบที่ผู้สอน
ออกแบบเกมเอง และการเลือกใช้เกมออนไลน์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน ทั้งนี้เกมสามารถบูรณาการได้ใน
ขั้นตอนของการสอนทั้ง 4 ขั้น คือ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เกมและกิจกรรมน าเข้าช่วยกระตุ้นความพร้อมก่อน
การเรียนรู้  2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ เกมส์ช่วยกระตุ้นความสนใจก่อนเข้าเนื้อหาหลัก  3) ขั้นสร้าง
ประสบการณ์ เกมช่วยสร้างประสบการณ์ตรงและการมีส่วนร่วม 4) ขั้นเชื่อมโยงและประยุกต์  ก าหนดให้
ผู้เรียนน าเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จากรายวิชามาออกแบบกิจกรรมเกมได้ด้วยตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน  สอดคล้องตามแนวทางการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Khemmani,  2011; Phiwma,  2021) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาอย่างสนุกสนาน เน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ (Phanit,  2012) 

4.2 การศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้เกมของรายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวท าให้นักศึกษามีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มากที่สุด โดยเฉพาะการเปิดใจรับและตอบสนองมุมมองใหม่ ๆ รับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน รองลงมาคือทักษะ
การสื่อสารและความร่วมมือ ท าให้นักศึกษาให้ความเคารพ ให้เกียรติผู้ร่วมงานและเห็นคุณค่าของบทบาทของ
ผู้ร่วมงาน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามี
ความเข้าใจถึงปัญหาอย่างสมเหตุสมผล  ทั้งนี้งานวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ Sroysing  (2020) ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทักษะด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เนื่องจากช่วงปีแรกของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะต้องมีการปรับตัวจากการเป็นนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางทักษะทางการ
เรียนก่อน  ต่างจากงานวิจัยนี้ที่เป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีการเข้าสู่เนื้อหาหลักของสาขามากขึ้น   

4.3 การสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เกมส าหรับรายวิชาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้ท้ายคาบและท้ายภาคการศึกษาในประเด็นของความสนุก เข้าใจง่าย มี
ความสุข ในชั้นเรียนมีความหลากหลายของกิจกรรม และการได้แลกเปลี่ยนหรือท ากิจกรรมกลุ่มกับเพ่ือน 
สอดคล้องกับ  Wannathong (2021) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิดออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของผู้เรียน เนื้อหาที่น าเสนอต้องสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง ชัดเจนเข้าใจง่าย รวมถึงการ
น าพาสู่การลงมือปฏิบัติได้จริง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
5.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนควรค านึงถึงเหมาะสมของผู้เรียนและสาระหลักของ

รายวิชา 
5.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เกมและวิธีการเล่นเกม  

นั้น ๆ 
5.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานสามารถน าไปใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและการ

สอนออนไลน์ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้ก าหนดปัจจัยด้านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

เพียงปัจจัยเดียว ซึ่งควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเช่นสภาพแวดล้อมของห้องเรียน ผู้สอน ผู้เรียน เพ่ือนร่วมชั้นว่า
มีผลต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 
เทคโนโลยีแชทบอทเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สนับสนุนให้ผู้ใช้งาน สามารถโต้ตอบแบบอัตโนมัติได้ทันที

และรองรับการสนทนาจากหลากหลายผู้ใช้งานภายในเวลาเดียวกัน จึงถูกประยุกต์ใช้ในวงกว้างรวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแชทบอทส าหรับงานสื่อสารองค์กร ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
กระบวนการด าเนินงานสื ่อสารองค์กร ด้านการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ทั ้งนี ้ ต้นแบบแชทบอทถูก
พัฒนาขึ้นภายใต้การก าหนดกฎที่ชัดเจน (Rule-based approach) และให้บริการผ่านเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือแชทบอทซึ่งผ่านการประเมินความถูกต้องด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ แบบ
ประเมินความพึงพอใจใช้งานแชทบอท และประเมินประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงานด้วยแนวคิดลีน โดย
ใช้หลักการของ Taro Yamane จากกลุ่มตัวอย่างที่ 500 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ 83 คน ความคลาดเคลื่อน 
10% จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ 120 คน ผลการวิจัยพบว่าแชทบอทมีความเหมาะสมด้าน
เนื้อหา ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงานได้ร้อยละ 16.33 
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ค าส าคัญ: การประยุต์ใช้; Chatbot; การเพ่ิมประสิทธิภาพ; PSU-TEP 

Abstract 
Chatbot technology is a communication tool that encourages users to automate 

instant interactions and support conversations from multiple users simultaneously. Therefore, 
it is widely applied, including in higher education institutions, to enhance internal and external 
communication. This research aims to apply chatbot technology for corporate communication, 
providing information about the assessment of English language skills, Faculty of Liberal Arts: 
A Case Study Prince of Songkla University. In addition, to assess the efficiency of the 
organization's communication operations process, English language skills assessment. The 
chatbot prototype was developed under a straightforward rule-based approach and is 
available through Facebook Messenger. The tool used in this research was a chatbot assessed 
for content validity by experts. Chatbot satisfaction assessment form and evaluating the 
efficiency of operating processes with lean concepts. Using the principle of Taro Yamane from 
a sample of 500 people a sample of 83 people with an error of 10% was used. The number 
of samples used in this research was 120 people. The results showed that the chatbots were 
suitable for the content. Satisfaction was at a high level and increase the efficiency of the 
operating process by 16.33% 

Keywords: Applying; Chatbot; Optimization; PSU-TEP 

บทน า 
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ใน

เกือบทุกด้านและในหลายองค์กรให้ความส าคัญเพิ่มมากขึ้น ด้วยราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน มีราคา
ถูกท าให้คนส่วนใหญ่มีการเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชันและโมบาย
แอปพลิเคชันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถึงสามารถลดขั้นตอน ลดจ านวนแรงงานและลดระยะเวลาในการท างาน ด้านธุรกิจ เช่น การแสดงรายการ
สินค้าออนไลน์ การสั่งซื ้อออนไลน์ การช าระเงินออนไลน์ ด้านหน่วยงานภาครัฐ เช่น การประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร การลงทะเบียนออนไลน์ การเข้าถึงบริการอื่นๆ แบบออนไลน์ ทั้งนี้ ระบบตอบค าถามอัตโนมัติ  (แช
ทบอท) เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่องค์กรจ านวนมากเล็งเห็นความส าคัญและประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนดโดยใช้แบบทดสอบ Prince of Songkla University Test 
of English Proficiency (PSU-TEP) ซึ่งที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์เป็นส่วนงานที่ด าเนินการจัดสอบให้กับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลภายนอก โดยมีจ านวนผู้เข้าสอบระหว่างปี 
2559-2563 รวม 12,353 ราย   ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยสอบและผู้ประสงค์สมัครสอบ
ในปัจจุบ ัน ได้แก่ การประกาศข่าวสารผ่านเว ็บไซต์ เพจเฟซบุ ๊ก และติดต่อสอบถามผ่านโทรศัพท์ 
และเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ ซึ่งงานสื่อสารองค์กรมีหน้าที่ให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยดั งกล่าว จากการสังเกต
เบื้องต้นพบว่าการตอบข้อสงสัยยังมีความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรมีภาระหน้าที่งานหลาย
ด้าน ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้ในทันที ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้ามาสอบถามข้อมูล
และภาพลักษณ์ของส่วนงาน 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแชทบอท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสื่อสารองค์กรด้าน
การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ PSU-TEP โดยพัฒนาระบบตอบค าถามอัตโนมัติที่สามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ให้ค าตอบที่ถูกต้องและสามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ลด
ระยะเวลาในการตอบค าถามที่พบบ่อยของเจ้าหน้าที่ ซึ ่งแนวคิดลีน (Lean Approach) มาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการด าเนินแบบเก่าและแบบใหม่ที่ใช้แชทบอท และใช้แบบประเมินระบบอย่างง่าย (System 
Usability Scale) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการสอบถามข้อมูลกับแชทบอทต้นแบบ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีแชทบอทในการให้ข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ PSU-TEP ของ

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงานด้านการให้ข้อมูลผ่านแชทบอท

กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแชทบอท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสื่อสารองค์กรด้าน

การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ PSU-TEP โดยพัฒนาระบบตอบค าถามอัตโนมัติที่สามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ให้ค าตอบที่ถูกต้องและสามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ลด
ระยะเวลาในการตอบค าถามที่พบบ่อยของเจ้าหน้าที่ ซึ ่งแนวคิดลีน (Lean Approach) มาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการด าเนินแบบเก่าและแบบใหม่ที่ใช้แชทบอท และใช้แบบประเมินระบบอย่างง่าย (System 
Usability Scale) เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการสอบถามข้อมูลกับแบทบอทต้นแบบ 
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ตารางที่ 1 แนวทางการน าแชทบอทมาแก้ปัญหาระบบตอบค าถามที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาระบบตอบค าถาม 

ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการแก้ปัญหา 

ผู้ประสงค์สมัครสอบ 

ถามค าถามที่ไม่ชัดเจน - เสนอโครงสร้างค าถามเพ่ือเป็นทางเลือก
- สร้างปุ่มค าถามค าตอบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการพิมพ์
ข้อความ

ไม่สะดวกติดต่อในเวลาท าการ พัฒนาระบบถาม-ตอบอัตโนมัติที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง 
เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบ
ค าถามได้ทันทีทันใด 

รวบรวมชุดค าถามและตอบที่คลอบคลุมข้อมูลที่ถูกต้อง สม ่าเสมอ
จ าเป็นและน่าเชื่อถือเพ่ือให้ผู้ประสงค์สมัครสอบได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ PSU-TEP (Prince of Songkla University Test of English

Proficiency) เป็นการจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนมัธยม นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั ่วไป ด าเนินการโดยศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 4 ทักษะ 

 1.1 Listening 
 1.2 Reading 
 1.3 Integrated Reading and Writing 
 1.4 Integrated Listening and Speaking 

2. แชทบอท คือ โปรแกรมประยุกต์ท่ีถูกพัฒนาเพ่ือจ าลองบทสนทนาของมนุษย์ให้สามารถพูดคุยหรือ
สื่อสารผ่านทางเสียงหรือข้อความแบบทันทีทันใด เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยการตอบค าถามหรือข้อ
สงสัย ช่วยให้การบริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3. แพลตฟอร์ม Chatfuel เป็นแพลตฟอร์มชั้นน าที่นิยมใช้สร้าง Chatbot เพื่อใช้ตอบค าถามแทน
มนุษย์ โดยการเชื่อมต่อผ่าน Application Programming Interface เข้ากับ Facebook Messenger ข้อดี
ของแพลตฟอร์ม Chatfuel  เช่น ง่ายต่อการสร้าง Chatbot โดยใช้เวลาไม่นานและผู้สร้างไม่จ าเป็นจะต้องมี
ความรู้สูงในด้านการเขียนโปรแกรม แพลตฟอร์ม Chatfuel สามารถสนทนากับผู้ใช้งานได้ทั้งรูปแบบข้อความ 
ปุ่ม รูปภาพ และไฟล์ และสามารถประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและหน่วยงานบริการของภาครัฐ
และเอกชน 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาข้อมูลและออกแบบบทสนทนาแชทบอท 
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาจากเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การสอบ PSU-TEP ของศูนย์ภาษา

และบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวิเคราะห์และสรุปค าถามที่พบบ่อย แล้วน าไปสู่การ
ออกแบบบทสนทนา (Conversational Design) ตัวอย ่างด ังภาพที่  2 และประเมินความถูกต ้องของ
แบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ซึ่งเนื้อหาทุกข้อ มีค่า IOC = 0.8 แสดงว่าเนื้อหาและล าดับการ
สนทนามีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะน าไปพัฒนาเป็น  แชทบอทเพ่ือสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองและน าเนื้อหา
ไปใช้ในการทดลองได ้

ภาพที่ 1 แผนผังการออกแบบบทสนทนาของแชทบอท 
การออกแบบและพัฒนาระบบ 
   ผู้วิจัยเลือกใช้แพลตฟอร์ม Chatfuel เป็นแชทบอทในการเชื่อมต่อกับเพจเฟซบุ๊ก PSU-TEP เพ่ือใช้

ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน (User) 

ภาพท่ี 2 ภาพรวมการท างานของแชทบอท 
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จากภาพที่ 2 แสดงการใช้งานระบบโดย User ท าการ Input ข้อมูลด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่าน 
Facebook Messenger ที่ท าการเชื่อมต่อกับ Chatfuel จากนั้นท าการ Request ข้อมูลไปยัง Intent ของ 
Chatfuel และดึงข้อมูลจาก Database ท าการ Response Output กลับมายัง Facebook Messenger บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ User 

ภาพที่ 3 Use Case Diagram ของแชทบอท 

จากภาพที่ 3 แผนภาพยูสเคส แบ่งเป็น 7 ยูสเคส ตามล าดับหมายเลขท่ีก ากับไว้ ดังนี้ 
1. 1. เลือกค าถาม: ผู้ใช้สนทนาข้อความกับแชทบอท บอทจะส่งเมนูหลักให้ผู้ใช้งานเลือกค าถาม
2. รับค าตอบ: เมื่อบอทได้รับข้อมูลค าถาม แชทบอทจะส่งข้อมูลเป็น ข้อความ รูปภาพ ลิงค์ ปุ่มเมนู

ย่อยให้กับผู้ใช้งาน 
3. รับข่าวสาร: แชทบอทท าการส่งข่าวสารไปยังผู้ใช้งาน
4. จัดการผู ้ใช้: เจ้าหน้าที ่สื ่อสารองค์กรท าการแก้ไข ลบ ปิดกั ้นผู ้ใช้งานบน Dashboard ของ

แพลตฟอร์ม Chatfuel 
5. จัดการข้อมูล: เจ้าหน้าที ่ส ื ่อสารองค์กรท าการเพิ ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลบน Dashboard ของ

แพลตฟอร์ม Chatfuel 
6. ตรวจสอบการสนทนา: เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในทั้งในระบบกล่อง

ข้อความของ Facebook Messenger และในหัวข้อ Analyze บน Dashboard ของ แพลตฟอร์ม Chatfuel 
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7. ดูรายงาน: เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรเข้าดูสถิติผู้เข้าใช้งานแชทบอท ค าถามที่พบบ่อย ค าถามที่
ยังไม่มีในระบบ เมนูที่เข้าใช้งานบ่อย เพ่ือน าไปวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาข้อมูลของแชทบอทในอนาคต 

การพัฒนาและทดสอบแชทบอทด้วยแพลตฟอร์ม Chatfuel 
Chatbot ที่พัฒนาด้วยแพลตฟอร์ม Chatfuel จะสามารถให้บริการตอบค าถามผ่านเฟซบุ๊กแมสเซน

เจอร์ของ Facebook Fanpage PSU TEP Chatbot For Testing Only ซึ่งเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์จะเชื่อมโยง
ค าถามไปยังแพลตฟอร์ม Chatfuel เพื่อท าการประมวลผลและเก็บข้อมูลไปยัง Google Sheet  และตอบ
กลับไปยังผู้ใช้ต่อไป   ซึ่งการเปิดการใช้งาน Massaging API ท าได้โดยไปยังหน้า Dashboard แพลตฟอร์ม 
Chatfuel ท าการ Add New Bot และท าการเลือก Facebook Fanpage ที่ต้องการและเชื่อมต่อแชทบอท
กับ Facebook Fanpage 

ทั้งนีภ้าพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างและเชื่อมโยงบทสนทนาตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ออกแบบ
ไว้ล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า Rule-Based แชทบอท 

ภาพท่ี 4 การพัฒนาขั้นตอนการสนทนาผา่นแชทบอท 
จากภาพที่ 4 ผู้ดูแลระบบท าการสร้างบทสนทนา ค าถาม-ค าตอบ โดยการเลือกใช้ Flows ซึ่งง่ายต่อ

การใช้งาน โดยการคลิ๊กขวาและเลือก Content Blocks เพื่อสร้างบทสนทนาโดยสามารถใส่ข้อความ รูปภาพ 
ลิงค์วีดีโอ URL ปุ่มเชื่อมโยงไปยังบทสนทนาอื่นๆ จากนั้นกดปุ่มเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง Blocks กับ 
Blocks หรือระหว่าง Buttons กับ Blocks ไปจนสิ้นสุดบทสนทนาตามที่ได้ออกแบบตาม Conversational 
Design ไว้ ซึ่งการสร้างหรือเพ่ิมข้อมูลใดๆ ลงใน Flows ระบบชอง Chatfuel จะท าการบันทึกให้โดยอัตโนมัติ 
และระหว่างสร้างบทสนทนาผู้พัฒนาระบบ         แชทบอทสามารถทดสอบการใช้งานได้ขณะการพัฒนาโดย
เลือกปุ่ม Test This Flow จะเห็นข้อมูลและเมนูตามที่ได้ออกแบบไว้ เป็นการจ าลองเสมือนเป็นผู้ใช้งานจริง 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการออแบบและพัฒนาระบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพงานสื่อสารองค์กรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแชทบอท กรณีศึกษาการ

ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ (PSU-TEP) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการน าข้อมูล
ค าถามและค าตอบจาก Conversational Design ใส่ใน Flows ของแพลตฟอร์ม Chatfuel จากนั้นท าการ
เชื ่อมต่อ API เข้ากับ เฟซบุ ๊กแมสเซนเจอร์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรูป
ภาพประกอบที่ 6 

        (ก)                                         (ข)                                             (ค) 
ภาพที ่5  (ก) หน้าจอการเริ่มสนทนา  (ข) ข้อความต้นรับเข้าสู่การสนทนา  (ค) หัวข้อในการสนทนา 

ภาพที ่6 Dashboard ส าหรับตรวจสอบและควบคุมการใช้งาน 
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ภาพที่ 7 รายงานติดตามสถานะของผู้ใช้งาน 
จากภาพที่ 7 ผู้ดูแลระบบมารถดูข้อมูลการสนทนากับแชทบอทโดยผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบสามารถ

ท าการ Filter ข้อมูลทีต้องการได้และท าการ Export ออกมาเป็นไฟล์ เพ่ือสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น 

2. ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงาน

ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการประเมิน 2 อย่าง คือ เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบด้วยหลัก
กการ Lean Approach เพ่ือเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาก่อนและหลังการน าเทคโนโลยีแชทบอทมาใช้
งาน และเครื่องมือประเมินการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งาน ด้วย System Usability Scale เพ่ือวัดความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานหลังจากทดสอบใช้งานแชทบอท ดังนี้ 

   2.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบด้วยหลักการลีน 

ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพด้วยหลักการลีน 

การตอบค าถาม Pre-Lean Post-Lean ผลต่าง 

ขั้นตอนทั้งหมด 9 6 -3

เวลา (นาที) 1,471 6 -1,465

ประสิทธิภาพ (%) 0.34% 16.67% +16.33%
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ PSU-TEP Chatbot ได้ผลประสิทธิภาพของ Pre-
Lean ร้อยละ 0.34 และ Post-Lean ร้อยละ 16.67 พบว่าหลังการท าการลีน (Lean) ได้ผลประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.33 

   2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบด้วย System Usability Scale 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติเบื้องต้นของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 68 56.7 

 หญิง 52 43.3 

ช่วงอายุ 
 น้อยกว่า 20 ปี 18 15 

21-30 ปี 23 19.16 

31-40 ปี 58 48.33 
41-50 ปี 17 14.16 

 51 ปีขึ้นไป 4 3.33 
จากตารางที่ 3 ค่าสถิติเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพศของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าแบบประเมินจ านวน 120 คน เป็นเพศชาย
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 และเป็นเพศหญิง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 

2. อายุของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน เป็นผู้ที่มีอายุ น้อยกว่า 20 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15 เป็น

ผู้ที่มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16 เป็นผู้ที่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.33 เป็นผู้ที่มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.16 เป็นผู้ที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 

ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับประสิทธิภาพของแชทบอท 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย SUS โดยแยกตามเพศและช่วงอายุ 

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน คะแนน SUS เฉลี่ย 
ผลการ 

ประเมิน 

เพศ 

 ชาย 76.76 ดี 

 หญิง 67.45 ปานกลาง 

ช่วงอายุ 

 น้อยกว่า 20 ปี 62.08 ปานกลาง 

21-30 ปี 73.04 ดี 

31-40 ปี 76.33 ดี 

41-50 ปี 70.73 ปานกลาง 

 51 ปีขึ้นไป 75 ดี 

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน 1) แบ่งตามเพศ พบว่าเพศชายคะแนนเฉลี่ย SUS อยู่
ที่ 76.76 อยู่ในเกณฑ์ดี และเพศหญิงคะแนนเฉลี่ย SUS อยู่ที่ 67.45 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และส่วนที่ 2) แบ่ง
ตามช่วงอายุ พบว่าช่วงอายุ น้อยกว่า 20ปี คะแนนเฉลี่ย SUS อยู่ที่ 62.08 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ช่วงอายุ 21-
30 ปี คะแนนเฉลี่ย SUS อยู่ที่ 73.04 อยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงอายุ          31-40 ปี คะแนนเฉลี่ย SUS อยู่ที่ 76.33 
อยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงอายุ 41-50 ปี คะแนนเฉลี่ย SUS อยู่ที่ 70.73 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และช่วงอายุ 51 ปีขึ้น
ไป คะแนนเฉลี่ย SUS อยู่ที่ 75 อยู่ในเกณฑ์ด ี
ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของค าถามที่ใช้ System Usability Scale ประเมินโดยผู้ใช้ 

ข้อที่ ค าถาม ร้อยละ 

1   ฉันอยากใช้งาน Chatbot นี้บ่อยๆ 4.25 
2   ฉันคิดว่า Chatbot ไม่ควรซับซ้อนแบบนี้ 2.78 

3   ฉันคิดว่า Chatbot นี้ใช้งานง่าย 4.33 
4   ฉันต้องปรึกษาฝ่าย IT Support จึงจะใช้งานระบบ Chatbot ได้ 2.55 

5   ฉันมองว่าหลายฟังก์ชันของ Chatbot ท างานได้ดี 4.36 

6   ฉันคิดว่า Chatbot ท างานไม่สม ่าเสมอ 2.27 
ข้อที่ ค าถาม ร้อยละ 

7   ฉันคิดว่าคนอ่ืนๆ สามารถเรียนรู้การใช้งาน Chatbot นี้ได้อย่างรวดเร็ว 4.30 

8   ฉันคิดว่าการใช้งาน Chatbot มีความความยุ่งยากและซับซ้อนมากเกินไป 2.16 
9   ฉันรู้สึกม่ันใจตอนใช้งาน Chatbot นี้ 4.19 

10   ฉันต้องฝึกใช้งาน Chatbot ก่อนจะใช้งานได้ 2.58 
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จากตารางที่ 5 ผู้วิจัยท าการหาค่าเฉลี่ยจากผล SUS ของกลุ่มตัวอย่าง 120 คน ในค าถามแต่ละข้อ 
โดยแต่ละข้อมีคะแนนน้อยที่สุด 1 คะแนนและมีคะแนนมากที่สุด 5 คะแนน เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อแชทบอทในแต่ละด้านลและเพ่ือให้ผู้พัฒนาระบบแชทบอทท าการปรับปรุงด้านที่ได้คะแนนน้อย
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้แชทบอทท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ภาพท่ี 8 ผลประเมินความยากง่ายในการใช้งานแชทบอทแยกตามข้อค าถาม 

จากภาพที่ 8 ท าให้เห็นภาพรวมของผลคะแนนของข้อค าถามทั้ง 10 ข้อได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถ
มองเปรียบเทียบง่ายกว่าตัวเลขในตาราง ท าให้เกิดความรวดเร็วต่อการน าไปปรับปรุงการท างานของแชทบอท
ในอนาคต 

ผลการประเมินการท างานของแชทบอทจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน พบว่าค่า          เฉลี่ยร้อย
ละ 72.72 ซึ่งผลการประเมินระบบอยู่ในระดับดี 

สรุปและอภิปรายผล 
บทความวิจัยนี้น าเสนอการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แชทบอทแบบก าหนดกฎที่ชัดเจนเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการด าเนินงานด้านการให้ข้อมูล โดยจัดท าเป็นระบบตอบอัตโนมัติบนเฟซบุ๊กแมสเซน
เจอร์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากกับผู้ใช้ในกลุ่มผู้สนใจและประสงค์จะสมัครทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถได้รับข้อมูลได้ด้วย
ตนเองทันทีทุกที่ทุกเวลา จากการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ร้อย
ละ 72.72 และผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดี 

เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นยังจ ากัดอยู่เพียงประเด็นด้านขอบเขตของข้อมูลที่ใช้ท าการวิจัยเป็นเพียง
แค่บางส่วนเท่านั ้น ดังนั ้นจึงควรพัฒนาโดยเพิ ่มประเด็นด้านเพิ ่มข้อมูลเมนูทั ้งหมดที ่ต ้องใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ PSU-TEP จริง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นอีกท้ัง
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในงานด้านอ่ืนของฝ่ายงานสื่อสารองค์กรได้ รวมทั้งควรมีการเก็บข้อมูลการใช้งาน
ของผู้ใช้เพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลต่อไป 
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บทคัดยอ 

สถานการณโควิด-19 ทําใหการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนเปนการสอนออนไลน สงผลใหเกิดปญหา

ทั้งฝงผูสอนและผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายวิชาดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากผูเรียน

จะตองเรียนรูไวยกรณชุดคําสั่งภาษาคอมพิวเตอรแลว ผูเรียนตองใชทักษะแกปญหา การคิดเชิงวิเคราะห

ความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางสิ่งที่เปนนามธรรมใหเกิดเปนนวัตกรรมสําหรับใชงานไดจริง เกิดความทาทายใน

การออกแบบการสอนออนไลนในรายวิชาปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําอยางไรจะพัฒนาทักษะ

การแกปญหา การวางแผนอยางเปนระบบของผูเรียน และสรางบรรยากาศการเรียนเสมือนหองเรียนจริงได 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับโครงงานเปนฐานสําหรับรายวิชา 

Web Programming 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูตอสมรรถนะของผูเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน

ที่มีตอรูปแบบจัดการเรียนรู กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาช้ันปที่ 3 จํานวน 45 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

Web Programming ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 ผลการวิจัย พบวา ผูสอนเลือกรูปแบบการจัดการ

เรียนรูเชิงปฏิบัติการใชปญหาการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอกนิกสเปนฐานในการเรียนรู  ควบคูกับให

ผูเรียนเลือกพัฒนาโครงงานเว็บแอพพลิเคช่ันตามความสนใจ ผลการทดสอบสมรรถนะของผูเรียนตาม

วัตถุประสงครายวิชา อยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 62.97) และผลการศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบ

การจัดการเรียนรูอยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.21) 

คําสําคญั: ปญหาเปนฐาน; โครงงานเปนฐาน; สอนออนไลน; โควิด-19; Web Programming 
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Abstract 

According to the situation of COVID- 9 pandemic, the teaching process have been 

changed from face to face in- class teaching to online teaching.  These cause problem both 

teachers and students especially in computer programming courses.  Not only students have 

to understand the syntax and flow of computer programming, but they must also use 

problem- solving skills, analytical thinking, and creativity to resolve complex real- world 

problem to develop an innovative application. The challenges are that how to design online 

teaching in computer programming courses to develop students’  problem- solving skills, 

systematic planning and create active learning atmosphere in online classroom. The objectives 

of this research were 1) to study problem-based learning approach along with project-based 

learning for online teaching in Web Programming course 2)  to explore the students’  learning 

competencies by conducting problem-based and project-based learning and 3) to study the 

satisfaction of students with problem- based learning approach along with project- based 

learning.  The research sample consisted of 45 third- year students enrolled in the Web 

Programming course in the first semester of the academic year 2021.  The research findings 

revealed that the problem-based learning approach used e-commerce web development as 

a case study and allowed students to develop a web application projects according to their 

interests.  The result of the student's competency was at the moderate level ( mean score 

62. 97)  and the satisfaction of students with problem- based learning approach along with

project-based learning was at a very satisfactory level (mean 4.21).

Keywords: Problem Based Learning; Project Based Learning; Online teaching; COVID-19; Web

Programming

บทนํา 

จากสถานการณการระบาดของโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นในชวงปลาย พ.ศ. 2562 รัฐบาลไทยไดประกาศ

สถานการณฉุกเฉินฉบับแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2563  สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึง

ปจจุบัน (มีนาคม 2565) สถานศึกษาทั่วประเทศทุกระดับช้ันตองงดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

และตองปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน เพ่ือลดการการพบปะพูดคุย ตามมาตรการ

เวนระยะหาง (Social Distancing) ตลอดระยะเวลา 2 ปต้ังแตโคโรนาไวรัสเขามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

มนุษยรวมถึงวงการศึกษา ทั้งผูสอนและผูเรียนตองปรับตัวเพ่ือเรียนรูเทคโนโลยีการสื่อสารและรูปแบบการ

สอนแบบใหมเพ่ือใหเหมาะสมกับการสอนออนไลน โดยปญหาที่พบบอยของการสอนออนไลน ไดแก ปญหา
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เรื่องโครงสรางพ้ืนฐานในการติดตอตอสื่อสารและการเรียนรูเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน เครือขายสัญญาณ

อินเทอรเน็ตออนในบางพ้ืนที่ สภาพแวดลอมที่บานไมเอ้ืออํานวยตอการเรียน  และการใชเวลาเรียนรูการใช

งานซอฟตแวรการสื่อสารออนไลนที่ประยุกตมาจากโปรแกรมที่ใชสําหรับการประชุมออนไลน เชน Google 

Meet, Zoom หรือ Microsoft Team (Pokhrel & Chhetri, 2021; Satsin & Wongwiseskul, 2021)  รวมถึง

ความทาทายในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ครอบคลุมประเด็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

ซอฟตแวรที่สนับสนุนการมีสวนรวมขณะสอนและหลังการสอน  การประเมินผลการเรียน ยังเปนประเด็นที่

ตองศึกษาหาวิธีการแกไขพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพใหการจัดการสอนออนไลนดีขึ้น (Karunyawee, 2021; 

Noor et al., 2020)  

รายวิชาดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรไดรับผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน

เปนอยางยิ่ง น่ันคือการเรียนในลักษณะปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูเรียนตองฝกปฏิบัติดวยตนเอง 

ขาดการปฏิสัมพันธอยางใกลชิดระหวางเพ่ือนรวมช้ันและผูสอน และอาจทําใหขาดสมาธิในการเรียนได

บางขณะเน่ืองจากสภาพแวดลอมที่ไมอํานวย เมื่อมีปญหาติดขัดในการเขียนโปรแกรม ถาไมสามารถแกไขได

ทันก็ทําใหตามผูสอนไมทัน (Intason, 2021; Mbunge et al., 2021) ผนวกกับปญหาของการเรียนวิชาดาน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรด้ังเดิมที่มีนาน เน่ืองจากเปนวิชาที่มีความยาก ซับซอน นอกจากผูเรียนจะตอง

เรียนรูไวยกรณชุดคําสั่งภาษาคอมพิวเตอรแลว ผูเรียนตองใชทักษะแกปญหา การคิดเชิงวิเคราะหความคิด

สรางสรรคเพ่ือสรางสิ่งที่เปนนามธรรมใหเกิดเปนนวัตกรรมสําหรับใชงานไดจริง (Bosse & Gerosa, 2017; 

Mohorovicic & Strcic, 2011) แนวทางการออกแบบการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรได

ถูกศึกษาและนําเสนอในงานวิจัยที่ผานมา เชน การสอนแบบผสมผสานทั้งเรียนในหองเรียนรวมกับระบบ e-

learning เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน และการใชระบบสนทนากลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ผูเรียน (Traxler, 2018; Ubaidullah & Hamid, 2019) รวมถึงการใชปญหาเปนฐาน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน

คนหาความรูดวยตนเอง การสงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม พัฒนาทักษะการแกปญหาโดยใชปญหามา

กระตุนใหผูเรียนหาคําตอบ (Barg et al., 2000; Bawamohiddin & Razali, 2017) และการใชโครงงานเปน

ฐานการเรียนรูฝกทักษะการวางแผนแกปญหาอยางเปนขั้นตอน การคิดวิเคราะห สังเคราะหจากปญหาใหญ

เปนสวนยอย ๆ และพัฒนาโปรแกรมใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว (Chu & Hwang, 2010; Frydenberg 

& Mentzer, 2021; Puchera & Lehner, 2011)  

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยตระหนักถึงความทาทายในการออกแบบการสอนออนไลนในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมเว็บ (Web Programming) เน่ืองจากเปนรายวิชาที่มีการเรียนทฤษฎีควบคูกับปฏิบัติการเขียน

โปรแกรม โดยวัตถุประสงคการเรียนรูของรายวิชากําหนดใหผูเรียนสามารถสรางระบบสารสนเทศบนเว็บได 

งานวิจัยน้ีจึงขอเสนอการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนเชิงปฏิบัติการรายวิชา Web 

Programming โดยใชเทคนิคการเรียนรูโดยใชปญหาและโครงงานเปนฐาน และการใชซอฟตแวรสําหรับการ

แสดงความคิดเห็นรวมกันขณะทําการสอนออนไลนเพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนใหเสมือนหองเรียนจริง 
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ตลอดจนการนําระบบบริหารการจัดการเรียนรูออนไลน เชน Google Classroom เขามาชวยในการจัดการ

เรียนการสอนและสอบออนไลน และการวัดผลขณะทําการสอน (Formative assessment) เพ่ือนําความ

คิดเห็นมาปรับปรุงรูปแบบการสอนไดทันทวงที 

วัตถุประสงค 

1) ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงานเปนฐานสําหรับรายวิชา Web

Programming 

2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูตอสมรรถนะของผูเรียนตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของ

รายวิชา Web Programming 

3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงาน

เปนฐานสําหรับรายวิชา Web Programming 

การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดการออกแบบการจัดการสอนออนไลน 

แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนออนไลนเริ่มตนมาจากการขยายโอกาสทางการศึกษาใหผูที่

ตองการเรียนรูสามารถเรียนรูไดดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต รูปแบบการสอนจะนําเสนอผานระบบอี

เลิรนน่ิง (E-learning) เน้ือหาบทเรียนถูกออกแบบการสอนไวอยางมีระบบ มีการกําหนดวัตถุประสงคการ

เรียนรูและการประเมินผลการเรียน บทเรียนถูกออกแบบในลักษณะรูปแบบสื่อผสมอิเล็กทรอนิกส 

ประกอบดวย ขอความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ โดยผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนไดผานซอฟตแวรที่

ถูกพัฒนามาโดยเฉพาะสําหรับสนับสนุนการทําบทเรียนออนไลน  (Sikkhaman, 2554) ปจจุบันมีการพัฒนา

ระบบการเรียนรูออนไลนแบบเปดสําหรับมหาชน หรือที่เรียกวา Massive Open Online Courses (MOOC) 

มีลักษณะเปน Web based education ที่เปดกวางใหทุกคนสามารถเขาเรียนไดฟรี สงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต ตัวอยาง MOOC เปนที่นิยม ไดแก Coursera ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด edX ของมหาวิทยาลัยฮาร

เวิรด MIT ของ Massachusetts Institute of Technology Udacity ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด และใน

ประเทศหลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็มีการพัฒนาระบบ MOOC ของตนเองขึ้นมาเพ่ือเผยแพรวิชาความรูแกบุคคลา

ทั่ ว ไ ป  เ ช น  Thai MOOC ขอ ง เ ค รื อ ข า ยมห า วิ ทย าลั ย ใ นป ระ เทศ ไทย  ห รื อ  PSU MOOC ขอ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน นอกจากน้ีมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรูออนไลน (Learning 

Management System: LMS) เพ่ือทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหกับผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียน

การสอน เสมือนหน่ึงเปนช้ันเรียนออนไลน โดยมีฟงกชันสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เชน กระดานขาว

ใชสื่อสารในช้ันเรียน สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียน สําหรับใหผูเรียนไดดาวโหลดหรืออานออนไลน 
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รวมถึงการพัฒนาใหมีระบบเก็บคะแนน และระบบเก็บรายช่ือผูเรียนไดอีกดวย เชน โปรแกรม Moodle, 

Google Classroom, ClassStart เปนตน 

แตเมื่อเกิดการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 การปรับตัวของสถานศึกษาตองเปลี่ยน

มาใชการสอนออนไลนในลักษณะการสอนผานโปรแกรมการประชุมออนไลน เชน Zoom, Microsoft Team, 

Google Meet,  WebEx เปนตน เพ่ือจําลองหองเรียนใหเหมือนมาเรียนในหองเรียนจริงแตผานการออนไลน

ผานโปรแกรมดังกลาวเขามาเพ่ือสื่อสารโตตอบกันระหวางผูสอนและผูเรียน โปรแกรมการประชุมออนไลนมี

การพัฒนาใหมีความสามารถมากขึ้นเพ่ือรองรับลักษณะการสอนออนไลน เชน การแชรหนาจอ (Share 

screen) การบันทึกการสอนเปนวีดีโอเพ่ือดูยอนหลัง ฟงกช่ันเสริมใหผูเรียนสามารถโตตอบกับผูสอนผานทาง

หองสนทนา (Chat)  

องคประกอบการของการจัดการเรียนการสอนออนไลน ประกอบดวย 6 องคประกอบสําคัญ ที่ตอง

คํานึงถึงเมื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน ไดแก ผูสอนและผูเรียน เน้ือหาและสื่อการสอน ระบบนําสง

สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธทางการเรียน ระบบการวัดและประเมินผล ระบบ

สนับสนุนการเรียน (Thammametha, 2014) สอดคลองกับ Karunyawee (2021) ซึ่งเสนอแนวทางจัดการ

เรียนการออนไลนในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ไววา องคประกอบดานเน้ือหาตองกระชับ สอน

เน้ือหาเทาที่จําเปน และมีกิจกรรมใหศึกษาดวยตนเอง ปรับใหสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมของผูเรียน 

และสื่อสารใหผูเรียนทราบถึงวิธีการเรียนและการวัดผลอยางชัดเจน  เลือกวิธีการประเมินที่เหมาะกับ

สถานการณสภาพแวดลอมของผู เรียน เชน การใช วิ ธีการการประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative 

assessment) เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะขณะทําการสอน  และการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียน 

(Summative assessment) สามารถมีไดแตไมควรใหนํ้าหนักคะแนนเยอะเกินไป Wongwiseskul (2021) 

เสริมวาการจัดการเรียนการสอนออนไลนสามารถออกแบบการเรียนรูโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชน  การใช

ตัวอยางคลิปวีดีโอจากสถานการณตัวอยาง การสอนโดยการใชกรณีศึกษา (Case Based Learning) การสอน

โดยใชวิธีการสาธิตในหองปฏิบัติการเสมือนจริงถายทอดผานสื่อสังคมออนไลน และการสอนโดยใชโครงงาน

เปนฐาน (Project Based learning: PBL) รวมถึงการมีบทเรียนออนไลน (Online Course) เพ่ือชวยสนับสนุน

การเรียนรูเมื่อตองการทบทวน 

แนวคิดการใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning: PBL) 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใชปญหาทาทาย

ความคิด สงเสริมทักษะการแกปญหา  เมื่อผูเรียนไดเผชิญกับปญหาจะเกิดภาวะสงสัย สรางความตองการใน
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การแสวงหาคําตอบ โดยใชความรูที่เรียนมาหรือความรูที่ไดคนหามาคิดแกปญหา การใชปญหาเปนฐานทําให

เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห หาหนทางการแกปญหารวมกัน (Nilson, 2010) 

แนวคิดการใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) 

การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน จะมีความคลายคลึงกับวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แต

ลักษณะปญหาเปนปญหาที่ซับซอนกวา ตองใชเวลาในการศึกษาคนควา พัฒนา ตรวจสอบ ที่ยาวนานกวา และ

มุงเนนใหสรางช้ินงานเพ่ือนําไปใชในการแกไขปญหา การใชโครงงานเปนฐานสอดคลองกับการพัฒนาเรียนรู

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ไดแกการคิดวิพากษ การแกปญหา การทํางานเปนทีม เปดโอกาสใหสมาชิกในทีม

ไดแสดงความคิดเห็น อภิปรายหาวิธีการแกปญหา และวางแผนลงมือปฏิบัติเพ่ือสรางช้ินงาน  และนําเสนอ

ช้ินงานและการสื่อสาร มีกระบวนการทบทวน สรุปผลและอภิปรายผลที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ เพ่ือนําไป

ปรับปรุงแกไข (Leeraphong & Surkat, 2021) 

กรอบแนวคิดวิจัย 

จากทฤษฎีและงานวิจัยดานการจัดการสอนออนไลนขางตน สามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดวิจัย 

ไดดังน้ี คือ ตัวแปรตน ไดแก 1) การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงานเปนฐานการเรียนรู 

และ 2) การใชโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนออนไลน สวนตัวแปรตาม ไดแก 1) สมรรถนะ

ของผูเรียนตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของวัตถุประสงครายวิชา 2) ความพึงพอใจตอการจัด     การ

เรียนการสอนโดยใชปญหาและโครงงานเปนฐานการเรียนรูในรายวิชา Web Programming ดังแสดงในภาพที่ 

1 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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คือ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปที่ 3 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จํานวน 45 คน คนที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชา Web Programming ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 

เครื่องมือทีใ่ชทําวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอกนิกสเปนฐานในการเรียนรู  ใน

หัวขอ  การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวยภาษา PHP ติดตอฐานขอมูล MySQL โดยแบงเปนหัวขอยอยในการ

เรียนรู 5 หัวขอ ดังน้ี

• การสรางฟอรมลงทะเบียนสมาชิก (Registration Form)

• ระบบแคตตาลอ็กแสดงรายการสินคา (Product Catalog)

• ระบบตระกราสินคา (Shopping Cart)

• สรุปรายการสัง่ซื้อ (Check Out)

• ระบบหลังบาน (Admin Page)

2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ระหวางการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน ผูเรียนจับกลุม

คนควาศึกษาหาหัวขอโครงงานที่สนใจ โดยประยุกตใชความรูที่ไดจากปญหาการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิ

เล็กทรอกนิกส ในการพัฒนาโครงงานของกลุมตนเอง แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

ออกแบบการเรียนรูโดยมีขั้นตอนดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาเสนอหวัขอโครงงานกลุมที่สนใจ 

ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการดําเนินโครงงาน 

ขั้นตอนที่ 3 ลงมือปฏิบัติพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปสิ่งที่ไดเรียนรู นําเสนอความกาวหนา 

ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอโครงงาน 

การวัดผลโครงงานใชแบบประเมินโครงงาน โดยออกแบบประเมินสมรรถนะของผูเรียนตามคุณสมบัติ 

ของบัณฑิตที่พึงประสงคของรายวิชา ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แบบประเมินโครงงาน ประเมินสมรรถนะของผูเรียนตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของ

รายวิชา Web Programming  

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม รายการประเมิน 

1. ระบุปญหา กําหนดขอบเขต ความ

ตองการของธุรกิจ/หนวยงาน ที่ตองการ

นําระบบสารสนเทศบนเว็บมาแกปญหา

ได

1.1 ระบุทีม่าและความสําคัญของโครงงานได 

1.2 วิเคราะหขอบเขตของโครงงานโดยแสดงในลักษณะแผนภาพ

แสดง Mind map ได 

2. เขียนโปรแกรมบนเว็บดวยภาษา

HTML และออกแบบเว็บดวยภาษา CSS

ได

2.1 สามารถการออกแบบเว็บเพจดวยภาษา HTML และ CSS 

และออกแบบเว็บแพจใหมีคณุสมบัติ Responsive Web Design 

ได 

3.พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บติดตอ

ฐานขอมูลเพ่ือแกปญหาทางธุรกิจ/

หนวยงานได

3.1 สามารถสรางฟอรมรับคาขอมูลและบันทึกลงฐานขอมลูได 

3.2 สามารถสรางระบบหลังบานสําหรับผูดูแลระบบสําหรบัการ

แกไข และลบขอมูลจากฐานขอมูลได 

3.3 สามารถเรยีกดูขอมูลจากฐานขอมูลขึ้นมาแสดงบนหนาเว็บ

เพจได 

4. แสดงบทบาทผูนําและผูตาม เคารพ

กฎ กติกาสวนรวม แสดงบทความความ

รับผิดชอบตอตนเองและหมูคณะ

4.1 สามารถอธิบายสวนงานที่ไดรับผิดชอบของตนเองตอ

โครงงานที่ไดรับมอบหมายจากทีมได และชวยกันตอบคําถาม 

แกไขปญหาเฉพาะหนาได 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงาน

เปนฐานสําหรับรายวิชา Web Programming ในรูปแบบของ Google Form โดยแบงประเด็นการ

ประเมิน ดังน้ี

1. ดานการออกแบบการจัดการเรียนการสอน

2. ดานการออกแบบเน้ือหาการสอนโดยใชปญหาและโครงงานเปนฐาน

3. ดานสื่อการสอนออนไลน  

แบบประเมินความพึงพอใจใชขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาลิเคิรท (Likert rating scales) 

(Likert, 1961) โดยแบงเปน 5 ระดับ (Rating Scale) และการแปลความหมายของระดับคะแนนใชคาเฉลี่ย

ของผลคะแนน มีรายละเอียดดังน้ี ดังน้ี  

4.21 - 5.00  อยูในระดับ เห็นดวยมากที่สุด 

3.41– 4.20  อยูในระดับ เห็นดวยมาก 
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2.61– 3.40  อยูในระดับ เห็นดวยปานกลาง 

1.81 – 2.60  อยูในระดับ เห็นดวยนอย 

1.00 – 1.80  อยูในระดับ เห็นดวยนอยที่สุด 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใช

โครงงานเปนฐานสําหรับรายวิชา Web Programming ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน  โดยใชคา

ดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC) พบวาแบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอรูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงานเปนฐานสําหรับรายวิชา Web 

Programming มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.66–1.00 

4. โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการสอนออนไลน แบงเปน

• โปรแกรมสําหรับใชในการเรียนออนไลน ไดแก โปรแกรม Google Meet และ Zoom และบันทึก

วีดีโอไวดูยอนหลัง โดยใหลิงควีดีโอโพสตใน Google Classroom

• โปรแกรมสําหรับสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น สําหรับกิจกรรม Check-in กอนเขาบทเรียน ไดแก 

Mentimeter.com สําหรับการสํารวจความคิดเห็น, Padlet สําหรับกิจกรรมที่สามารถแชรผลงาน

• โปรแกรมกระดานออนไลน สําหรับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการทํางานกลุม เชน

Jamboard, Whiteboard, Miro สําหรับการแสดงความคิดเห็น และอภิปรายกลุม

• ระบบสารสนเทศสําหรับการติดตอสื่อสารระหวางการจัดการเรียนการสอนออนไลน ไดแก Facebook

สําหรับโพสตขอมูลขาวสาร หรือคลิปวีดีโอสอนสั้น ๆ และ Google Classroom เปนแพลตฟอรม

หลักในการสื่อสารกับผูเรียน และเปนชองทางสําหรับการโพสตสื่อการสอน และสงช้ินงาน

ขั้นการดําเนินการวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 

1. กอนการจัดการเรียนการสอน ผูสอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาการพัฒนาเว็บไซต

พาณิชยอิเล็กทรอกนิกสเปนฐานในการเรียนรู โดยเลือกหัวขอการเขียนโปรแกรมบนเว็บดวยภาษา PHP

ติดตอฐานขอมูล MySQL ซึ่งเปนหัวขอที่ประยุกตความรูที่เรียนมากอนหนา น่ันคือ การประยุกตคําสั่ง

HTML และ CSS รวมถึงการจัดการฐานขอมูล ดวยการกําหนดหัวขอยอยในการเรียนรู 5 หัวขอ โดยผูสอน

เตรียมสอนตัวอยาง Source Code ต้ังตนสําหรับหัวขอยอยในการเรียนรู 5 หัวขอ ดังตารางที่ 2

2. ระหวางจัดการเรียนการสอน ผูสอนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาการพัฒนา

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอกนิกสเปนฐานในการเรียนรู

3. การวัดและประเมินผล ใชวิธีการการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เชน

การสรางแบบสํารวจความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน โดยใชเครื่องมือ Mentimenter.com  หรือ

คําถามสั้น ๆ เพ่ือทดสอบความรู โดย Google Form เพ่ือนําผลการสะทอนยอนกลับไปปรับปรุง
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กระบวนการสอน รวมถึงใชแบบประเมินโครงงาน โดยใช Scoring Rubrics ประเมินสมรรถนะของผูเรียน

ตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของรายวิชา  

4. ประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงานเปน

ฐานสําหรับรายวิชา

ผลการวจิัย 

1. ผลการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงานเปนฐานสาํหรับรายวิชา Web

Programming

ผลการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงานเปนฐานสําหรับรายวิชา Web 

Programming แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอกนิกสเปนฐานในการเรียนรู 

ลําดับ ปญหาการเรียนรู วัตถุประสงคการเรียนรู เน้ือหา 

1 การสรางฟอรม

ลงทะเบียน

สมาชิก 

(Registration 

Form) 

1. สามารถสรางฟอรม

ลงทะเบียนสมาชิก

2. สามารถเขียนโปรแกรม

ติดตอฐานขอมูลและบัน

ทีกขอมูลลงฐานขอมูลได

• HTML Form Element,

• คําสั่ง CSS สําหรับออก

แบบฟอรม

• คําสั่ง PHP สําหรับติดตอกับ

ฐานขอมูล

• คําสั่งการเพ่ิมขอมูลลงฐานขอมูล

2 ระบบแคตตาลอก

แสดงรายการ

สินคา (Product 

Catalog) 

1. สามารถออกแบบหนา

เว็บแคตตาลอกแสดง

รายการสินคา

2. สามารถเรียกขอมูลสินคา

จากฐานขอมูลขึ้นมา

แสดงบนหนาเว็บได

• คําสั่ง CSS สําหรับการออกแบบ

การจัดวางคอลัมน (Page

Layout and Grid System)

• คําสั่ง PHP สําหรับเรียกขอมลู

จากฐานขอมูลขึ้นมาแสดงบน

หนาเว็บ

• การทํางานรวมกันระหวาง

ผลลัพธที่ไดจากฐานขอมูลและ

การแสดงผลรวมกับคําสั่ง HTML

และ CSS
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ลําดับ ปญหาการเรียนรู วัตถุประสงคการเรียนรู เน้ือหา 

3 ระบบตระกราสิน

คา (Shopping 

Cart) 

1. สามารถใชตัวแปร

ประเภท SESSION เพ่ือ

จัดเก็บขอมูลขามหนาเว็บ

เพจได (State

Management)

2. สามารถออกแบบหนา

เว็บเพจแสดงขอมูลใน

ตระกราสินคาได

• คําสั่ง CSS สําหรับแสดงขอมลูใน

ลักษณะตารางขอมูล

• การใชงานตัวแปรประเภท -

SESSION และตัวแปรชนิด

อารเรยเพ่ือเก็บขอมูลเปนชุด

4 หนาสรุปรายการ

สั่งซื้อ (Check 

Out) 

1. สามารถบันทึกขอมูล

ลักษณะของตารางขอมูล

หลักและรายละเอียด

(Master-Detail Tables)

ได

• หลักการทํางานของการบันทึก

ขอมูลลงในตารางขอมูลที่มี

ความสัมพันธกัน (Foreign Key)

• การเขียนชุดคําสั่งบันทึกขอมูลลง

ในตารางขอมูลที่มีความสมัพันธ

กัน

5 ระบบหลังบาน 

(Admin Page) 

5. สามารถออกแบบสวนติดตอ

กับผูใชสําหรับระบบหลังบาน

เพ่ือจัดการกับขอมูลโดยผูดูแล

ระบบได

6. สามารถใชคําสัง่แสดงขอมูล

จากตารางขอมูลและแกไข

ขอมูลดังกลาวลงฐานขอมูลได

• คําสั่ง CSS สําหรับการออกแบบ

สวนหลังบานหรือเรียกวา

Dashboard

• สงคาขอมูลขามหนาเพ่ือทํางาน

กบัการแกไขขอมูลเดิม และลบ

ขอมูลจากฐานขอมูล `

จากตารางที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอกนิกสเปนฐาน

ในการเรียนรู  โดยผูสอนจะใหโจทยปญหาทั้ง 5 หัวขอลวงหนาเพ่ือใหนักศึกษาแตละกลุมไปชวยกันหาวิธีการ

แกปญหา ศึกษาคําสั่งที่ใช และนํามาเสนอแนวทางการแกปญหาในสัปดาหถัดไป ผูสอนเตรียมตัวอยาง Souce 

Code เพ่ือใหผูเรียนไดใชเปนโคดต้ังตนขณะสอน เปรียบเทียบกับวิธีการที่ไดคนความา และใชความสามารถ

ของโปรแกรม Zoom ประเมินผูเรียนขณะทําการสอนวาผูเรียนตามทันหรือไม โดยทําในลักษณะโพลเช็คระยะ 

แสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 การสอนออนไลน โดยใชปญหาการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอกนิกสเปนฐานในการเรียนรู และ

ประเมินผูเรียนขณะทําการสอนโดยโปรแกรม Zoom 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับโครงงานเปนฐาน ผูเรียนสามารถประยุกตความรูจากปญหา

ในการเรียนรูในการเลือกคนควาศึกษาหาหัวขอโครงงานที่สนใจโดยทํางานเปนทีม มีการนําเสนอหัวขอ

โครงงาน รวมกันคิดวิเคราะหวางแผนแบงหนาที่ความรับผิดชอบของทีม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ระหวางกลุมโดยใชโปรแกรมกระดานออนไลน สําหรับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการทํางาน

รวมกันลักษณะกลุม เชน Jamboard, Whiteboard สําหรับการแสดงความคิดเห็น และอภิปรายกลุม ดัง

แสดงในภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 โปรแกรม Jamboard สําหรับสนับสนุนการมีสวนรวมในการทํางานรวมกันลักษณะกลุม 
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กลยุทธการสอนที่ใชรวมกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงานเปนฐาน ไดแก 

กิจกรรม Check-in กอนเริ่มการสอนเพ่ือปรับจูนอารมณ ต้ังสมาธิเพ่ือสรางความพรอมในการเรียนรู โดยใช

Mentimeter.com สําหรับแสดงความคิด หรือความคาดหวังในการเรียน, โปรแกรม Padlet แชรภาพ

กิจกรรมขณะสอน และ Facebook ใชสําหรับสงรูปอีโมจิสําหรับเช็คสภาพจิตใจ เปนตน ระหวางการสอน

ผูสอนบันทึกคลิปวีดีโอการสอนสดไวดูยอนหลัง และโพสตในระบบจัดการหองเรียนออนไลน Google 

Classroom และการสรางสื่อการสอนในลักษณะคลิปวีดีโอสรุปเน้ือหาหัวขอที่ผูเรียนสวนใหญทําคะแนนการ

ประเมินยอยในช้ันเรียนไดไมดี ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 กลยุทธการสอนที่ใชรวมกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงานเปนฐาน 

2. ผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียนตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของรายวิชา Web

Programming โดยใชแบบประเมินโครงงาน

ผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียนตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของรายวิชา Web 

Programming โดยใชแบบประเมินโครงงาน แสดงดังตารางที่ 3 

คลิปวีดีโอการสอน 

ดูยอนหลัง 

กิจกรรม Check-in ผาน Facebook 

แสดงความคิดเห็น  
ผาน Mentimeter.com 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียนตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของรายวิชา Web 

Programming โดยใชแบบประเมินโครงงาน 

รายการประเมิน สัดสวนคะแนน 
(%) 

คะแนนเฉลี่ย 

(%) 

คิดเปน 

เปอรเซ็นต (%) 

แปลผล 

1.ระบุปญหา กําหนดขอบเขต ความ

ตองการของธุรกิจ/หนวยงาน ที่ตองการนํา

ระบบสารสนเทศบนเว็บมาแกปญหาได

5 4.00 80 ดี 

2. เขียนโปรแกรมบนเว็บดวยภาษา HTML

และออกแบบเว็บดวยภาษา CSS ได

10 6.89 68.90 ดี 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บติดตอ

ฐานขอมูลเพ่ือแกปญหาทางธุรกิจ/

หนวยงานได

10 4.00 40 นอย 

4. แสดงบทบาทผูนําและผูตาม เคารพกฎ

กติกาสวนรวม แสดงบทความความ

รับผิดชอบตอตนเองและหมูคณะ

5 4.00 80 ดี 

คะแนนรวม 30 18.89 62.97 ปาน

กลาง 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียนตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของ

รายวิชา Web Programming โดยใชแบบประเมินโครงงาน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมของสมรรถนะของผูเรียน

ตามคุณสมบัติของบัณฑิตพึงประสงคของรายวิชา อยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 62.97) เน่ืองจาก

สมรรถนะดานการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บติดตอฐานขอมูลเฉลี่ยอยูในระดับนอย (คะแนนแฉลี่ยคิดเปน

เปอรเซ็นตเทากับ 40%) แตทักษะการคิดวิเคราะหในการระบุปญหา กําหนดขอบเขตของงาน และทักษะการ

ทํางานเปนทีม อยูในระดับดี (คะแนนแฉลี่ยคิดเปนเปอรเซ็นต เทากับ 80%) ดังตัวอยางผลงานกิจกรรมการคิด

วิเคราะหและผลงานโครงงานแสดงดังภาพที่ 5-6 
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ภาพที่ 5 การประเมินทักษะการคิดวิเคราะหการระบุปญหา กําหนดขอบเขตของงาน การทํางานเปนทีม 

ภาพที่ 6 ตัวอยางผลงานโครงงานนักศึกษา เว็บไซตฟตเนส 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใช

โครงงานเปนฐานสําหรับรายวิชา Web Programming

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใช

โครงงานเปนฐานสําหรับรายวิชา Web Programming แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใช

โครงงานเปนฐานสําหรับรายวิชา Web Programming 

รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

1. ดานการออกแบบการจัดการเรียนการสอน

1.1 ช้ีแจงวัตถุประสงคกอนการเรียน 4.33 0.77 มากที่สุด 

1.2 การนําเขาสูบทเรียน 4.13 0.73 มาก 

1.3 การใหผูเรียนมสีวนรวมในการกําหนดหัวขอโครงงานตามความ

สนใจ 

3.98 0.97 มาก 

1.4 การสอนแบบสาธิตการเขียนโปรแกรมในการสอนสดออนไลน 4.22 0.85 มากที่สุด 

1.5 การสอนเสริมโดยใชวีดีโอ อธิบาย และสรุปเน้ือหาที่เรียน 3.87 0.84 มาก 

1.6 การมีวีดีโอการสอนสดไวดูยอนหลังทุกสัปดาห] 4.16 0.88 มาก 

1.7 การใหตัวอยาง Source Code ต้ังตนและเสร็จสมบูรณเพ่ือ

ทบทวน 

4.53* 0.79 มากที่สุด 

1.8 การใหคําปรึกษา หรือคําแนะนําในการเรียน 4.31 0.82 มากที่สุด 

1.9 การสรุปความรูในแตละครั้งของการเรียน 3.80 0.94 มาก 

1.10 กระบวนการทํางานเปนทีม การประชุมกลุม ทํางานเปนทีม ระดม 

ความคิดเห็น 

3.87 0.92 มาก 

1.11 การเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 4.24 0.74 มากที่สุด 

1.12 การประเมินผลโครงงาน 3.82 1.11 มาก 

2. ดานการออกแบบเนื้อหาโดยใชปญหาและโครงงานเปนฐาน

2.1 Registration Form 4.31 0.76 มากที่สุด 

2.2 Login Form and Profile Page 4.16 0.77 มาก 
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รายการประเมิน 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

2.3 Product Catalog 4.13 0.79 มาก 

2.4 Shopping Cart 4.02 0.72 มาก 

2.5 Admin Page 3.98 0.84 มาก 

3. ดานเทคโนโลยีและสื่อสนบัสนนุการสอนออนไลน 

3.1 การใช Google Classroom สําหรับเปนศนูยกลางแหลงขอมูล

สําหรับช้ันเรียน 

3.93 0.86 มาก 

3.2 การใช Facebook สําหรับสือ่สารภายในช้ันเรียน 4.31 0.67 มากที่สุด 

3.3 การใช กระดานออนไลน สําหรับการมีสวนรวมในการเรียน

ออนไลน และการทํางานกลุม เชน Jamboard, Whiteboard เปน

ตน 

4.29 0.84 มากที่สุด 

3.4 เอกสารประกอบการสอน และแหลงขอมลูที่เกี่ยวของ 4.22 0.79 มากที่สุด 

คะแนนประเมนิโดยรวมในทกุดาน 4.12 0.83 มาก 

จากตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

ควบคูกับการใชโครงงานเปนฐานสําหรับรายวิชา Web Programming พบวา คะแนนจากการประเมินความ

พึงพอใจโดยรวมของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 (SD = 0.83) แปลผลไดวา ผูเรียนมีความพึงพอใจของตอ

รูปแบบจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงานเปนฐานอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนราย

เปนประเด็น พบวา ดานการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนมีความพึงพอใจในดานการใหตัวอยาง 

Source Code ต้ังตนและเสร็จสมบูรณเพ่ือทบทวนมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 (SD= 0.79) รองลงมา

คือการช้ีแจงวัตถุประสงคกอนการเรียนการและการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําในการเรียน ดวยคาเฉลี่ย

เทากับ 4.33 (SD=0.74. และ 4.31 (SD=0.82) ตามลําดับ 

ประเด็นดานการออกแบบเน้ือหาโดยใชปญหาและโครงงานเปนฐาน ผูเรียนมีความพึงพอใจหัวขอ

ปญหา Registration Form ในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.31 (SD=0.76) รองลงมาคือ ปญหาเรื่อง Login 

Form and Profile Page และ Product Catalog ดวยคาเฉลี่ย 4.16 (SD=0.77) และ 4.13 (SD=0.79) 

ตามลําดับ สวนประเด็นดานเทคโนโลยีและสื่อสนับสนุนการสอนออนไลน ผูเรียนมีความพึงพอใจการใช 

Facebook สําหรับสื่อสารภายในช้ันเรียนมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.31 (SD=0.67) รองลงมาคือ การใชกระดาน
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ออนไลน สําหรับการมีสวนรวมในการเรียนออนไลน และเอกสารประกอบการสอน และแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 

ดวยคาเฉลี่ย 4.29 (SD=0.84) และ 4.22 (SD=0.79) ตามลําดับ 

สรุปและอภปิรายผล 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาควบคูกับการใชโครงงานเปนฐาน เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง โดยจัดผูเรียนเปนกลุมยอย ๆ และใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดภาวะสงสัย สรางความตองการใน

การแสวงหาคําตอบ การงานวิจัยไดออกแบบโดยนําปญหาการพัฒนาเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอกนิกสเปนฐาน

ในการเรียนรู  เน่ืองจากเปนระบบที่ผูเรียนคุนเคยและมีประสบการณการใชงาน เขาใจกระบวนการทํางานของ

ระบบเน่ืองจากมีความรูกอนหนาจากการเรียนรายวิชาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดวยขอจํากัดในการสอน

ออนไลนการจัดการเรียนการสอนจึงตองใชเน้ือหาที่ใกลตัวนักศึกษา สามารถเรียนรูและศึกษาดวยตัวเองได 

โดยผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในหัวขอปญหาที่นํามาเปนโจทยในหองเรียนออนไลน และ

ผูสอนไดเตรียมตัวอยาง Source code ไวลวงหนา เพ่ือเปนรนระยะเวลาในการเขียนโปรแกรมของผูเรียน ชวย

แกปญหาในการเขียนโปรแกรมตามไมทัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Kaewponthong and Yeamsoontron 

(2021); Karunyawee (2021) ซึ่งใหขอเสนอแนะของการจัดการเรียนการสอนออนไลนไววา การออกแบบ

เน้ือหาการสอนออนไลนตองกระชับ สอนเฉพาะสิ่งที่สําคัญจําเปน และจัดหาเครื่องมือสนับสนุนใหผูเรียน

สามารถคนควาหรือเรียนรูดวยตนเอง การนําปญหามาใชเปนฐานการเรียนรูในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร สามารถชวยพัฒนาทักษะการวิเคราะห และทักษะการแกปญหา จากผลการประเมินสมรรถะ

ดานการคิดวิเคราะหและการทํางานเปนทีมอยูในระดับดี เน่ืองดวยปญหาชวยใหผูเรียนต่ืนตัวที่จะเรียนรูสิ่ง

ใหม ทาทายความสามารถ แตกตางจากรูปแบบการสอนการเขียนโปรแกรมในลักษณะเดิม ที่มีลักษณะเปน 

Lecture Based Learning น่ันคือ ผูสอนสอนใหทําตามตามลําดับเน้ือหาจากงายไปยาก เชน ในการสอนเขียน

โปรแกรมบนเว็บดวยภาษา PHP ประกอบดวยหัวขอ 1) ชนิดขอมูล ตัวดําเนินการ (Operators) การเขียน

นิพจน เ พ่ือการคํานวณทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตร  (Mathematic expressions and Logical 

expression) เรื่อยไปจนไปถึงเรื่องยาก ผูเรียนทดลองเขียนตามคําสั่งที่ผูสอนสาธิต กวาที่ผูเรียนจะเริ่ม

ประยุกตใชคําสั่งในการพัฒนาระบบในชีวิตจริงไดตองใชเวลานาน และสงผลใหบางครั้งผูเรียนไมสามารถ

ประยุกตกับโจทยจริงได เมื่อผูสอนวัดประเมินผลตอนทายเทอมก็อาจจะสายเกินไปที่จะชวยพัฒนาผูเรียนได

ทันทวงที (Chen, 2018)  

การนําโครงงานมาใชเปนฐานการเรียนรู เพ่ือตองการการพัฒนาเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ใน

ระดับสูงขึ้น ในดานการคิดวิพากษ การแกปญหา การทํางานเปนทีม เปดโอกาสใหสมาชิกในทีมไดแสดงความ

คิดเห็น อภิปรายหาวิธีการแกปญหา วางแผนลงมือปฏิบัติเพ่ือสรางช้ินงาน  และนําเสนอช้ินงานโดยใชทักษะ

การสื่อสาร ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงทักษะการวิพากษ เมื่อมีการทํางานรวมกัน การแสดงความคิดเห็นและ

รูจักบทบาทการทํางานเปนทีมไดดี (Puchera & Lehner, 2011) 

606



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

การสรางการมีสวนรวมระหวางผูเรียนรวมกันและผูสอนขณะทําการสอนออนไลน ตองมีเครื่องมือชวย

สนับสนุน โปรแกรมกระดานออนไลน ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการทํางานกลุมได

ดี และเน่ืองจากการเปนการสื่อสารรูปแบบใหม ทําใหบรรยากาศใหหองเรียนมีชีวิตชีวาเมื่อผูเรียนไดมีสวนรวม

ในการเรียน เชน การแสดงความคิดเห็นโดยการวาดรูป โพสตรูปภาพ หรือเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็น 

สอดคลองกับงานวิจัยการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในชวงสถานการณการแพร

ระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (Sipitakiat et al., 2021) กลาววา การนําเทคโนโลยีการ

สื่อสารมาชวยในการจัดการเรียนการสอนและสอบออนไลนชวยสนับสนุนการสอนออนไลนใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ในการสอนออนไลนในรายวิชาปฏิบัติการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรน้ัน ผูสอนตองวางแผนเตรียมเน้ือหาการสอน เลือกใชเทคโนโลยีสนับสนุนการสอนใน

หลายดาน เชน การสรางการมีสวนรวมในช้ันเรียน การสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นรวมกันในกลุม การ

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู และเน้ือหาการสอนตองกระชับ เพราะการเรียนออนไลนผูเรียนมีสมาธิอยูกับ

หนาจอคอมพิวเตอรไดไมนาน การใชปญหาเปนฐาน และโครงงานเปนฐานเปนวิธีหน่ึงที่เหมาะสมกับบทเรียน

ที่ตองการแบงเน้ือหาออกเปนหัวเรื่องยอยใหกระชับพอดีกับเวลาการสอน เน่ืองจากผูเรียนออนไลนมีสิ่งเรา

มากมายรอบตัวเปนอุปสรรคในการเรียนรู นอกจากน้ีผูสอนสามารถเลือกใชเทคนิคการสอนหลายวิธีรวมกัน

เพ่ือไมทําใหการสอนนาเบ่ือ รวมถึงการเตรียมสื่อการสอน และสิ่งสนับสนุนผูเรียนใหสามารถเรียนตามไดทัน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับวิชาดานการเขียนโปรแกรมที่ตองการการทบทวนเรียนซ้ํา ทําซ้ําบอย ๆ งานวิจัยใน

อนาคตในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยเฉพาะการสอนลักษณะออนไลน คือ ประเด็นการ

พัฒนาทักษะคิดวิเคราะหเชิงดานตรรกะ (Logical Thinking) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับทักษะดานการแกปญหาโจทย

ทางคณิตศาสตร การแกปญหาโจทยโดยการเขียนขั้นการทํางานของโปรแกรมที่ซับซอนหรือเรียกวา อัลกอริทมึ 

(Alogorithm) ตองการอาศัยทักษะทักษะคิดวิเคราะหเชิงดานตรรกะ ซึ่งยังเปนปญหาสําคัญสําหรับการสอน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เห็นไดจากคะแนนดานการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บติดตอฐานขอมูล ยัง
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ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 
ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชากาวและการยดึติด 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ด าเนินการใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างขึ้นด้วย Google Form เพ่ือส ารวจความพร้อม 

ความคาดหวัง และความต้องการในการเรียนออนไลน์ของผู้ เรียน ในรายวิชากาวและการยึดติด  ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 10 คน ผู้สอนน าผลที่ได้จากแบบสอบถามไป
จัดการสอนออนไลน์ จากนั้นเมื่อจัดการเรียนการสอนแล้วเสร็จ ผู้สอนใช้แบบสอบถามออนไลน์เพ่ือส ารวจ
ความพึงพอใจ และส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากนี้ ยังได้ให้ผู้เรียน
ประเมินตนเองเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาในแต่ละด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในระบบ
รายละอียดรายวิชาและระบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ผู้สอนใช้โปรแกรม Google Hangout 
Meet, Zoom Cloud Meeting และ Line ในการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน ปัญหา
หลักที่พบในการเรียนการสอนออนไลน์ คือ ความไม่เสถียรของอินเตอร์เน็ต และ การขาดทักษะในการฝึก
ปฏิบัติจริงในส่วนของการเรียนปฏิบัติการ ผู้เรียนเสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนในส่วนปฏิบัติการแบบออน
ไซต์ นักศึกษาพึงพอใจต่อระบบการอัพโหลดเอกสารการเรียนการสอน และการส่งงานผ่าน Google 
Classroom การให้คลิปบันทึกการสอนกลับไปทบทวน และ การให้ผลป้อนกลับจากผู้สอนหลังการส่งงานแต่
ละครั้ง ผู้เรียนมากกว่า ร้อยละ 70 ประเมินตนเองว่าบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในระดับมาก ถึง
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มากที่สุด ผู้วิจัยได้น าผลจากการศึกษาเสนอแนะเชิงนโยบายแก่คณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปใช้ใน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ค าส าคัญ: การเรียนการสอนออนไลน์; ผลการเรียนรู้; การระบาดใหญ่; ไวรัส COVID-19 

Abstract 
This research was conducted using an online questionnaire created with Google Forms 

to explore the readiness, expectations and needs of 10 students for online learning 
management in adhesives and adhesion subject at Prince of Songkla University, Suratthani 
Campus.  Teachers take the results from the questionnaire to manage online teaching.  Then 
when teaching is completed, the teacher gave an online questionnaire to measure the student 
satisfaction and learning problems arising from online teaching activities. In addition, students 
were asked to self-assess their expected learning outcomes at the course level that was well-
defined in the course specification and report system.  Teacher uses Google Hangout Meet, 
Zoom Cloud Meeting and Line programs to manage teaching according to the needs of the 
learners.  The major problems encountered in online teaching and learning are the instability 
of the Internet and the lack of practical skills in the laboratory part.  The students suggested 
setting up the laboratory for learning and teaching by on-site methods. Students are satisfied 
with the system of uploading teaching materials and submitting assignments through Google 
Classroom, providing teaching video clips to review after completing each class and receiving 
feedback from teachers after each assignment. More than 70% of learners self-assessed that 
they achieved the expected learning outcomes of the course at the high to the highest level. 
The results of this study were informed as the recommended policy to the faculty and the 
university to be used in the development of online teaching and learning management. 

Keywords: Online learning and teaching; Learning outcome; Pandemic; COVID-19 

บทน า 
ปีการศึกษา 2564 ประเทศไทยเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน
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ออนไลน์แทนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค ผู้สอนจ าเป็นต้องหา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  หลาย
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกันตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหา และสถานการณ์ เช่น การน าคลิปวิดีโอไปเปิดสอนผ่านโปรแกรมต่าง ๆ การสอน
ออนไลน์สลับกับการสอนแบบเว้นระยะ เป็นต้น การเรียนการสอนในวิชาชีพ หรือวิชาที่จ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติให้
เกิดความเชี่ยวชาญกับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องจัดการเรียน
การสอนแบบเว้นระยะห่างเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จ าเป็น ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาแบบ
ออนไลน์ รายวิชากาวและการยึดติด มีเนื้อหาการเรียนการสอน สองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นเนื้อหาทางทฤษฎี ซึ่ง
สามารถจัดการสอนแบบบรรยายผ่านระบบออนไลน์ได้ ส่วนที่สอง เป็นการฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ เช่น การ
ทดสอบสมบัติของกาว ความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างกาวกับไม้ ที่นักศึกษาจ าเป็นต้องน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นเมื่อผู้สอนต้องออกแบบวิธีการเรียนการสอนรายวิชากาวและการยึดติด เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา ด้วยวิธีการเรียนการสอนออนไลน์เท่านั้น การออกแบบ
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญ Kumkong, Amornpiyaphakorn, Chamnanpok, 
and Thonghom (2021) พบว่าการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลออนไลน์ ผู้เรียนส่วนใหญ่
ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนทฤษฎี แต่การฝึกภาคปฏิบัติออนไลน์ไม่ได้ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย ไม่เข้าถึง
ความรู้สึกของการปฏิบัติจริง และจ ากัดการเรียนรู้จากผู้ป่วยรายอ่ืน ส่วนผู้สอนรับรู้ว่า ผู้เรียนขาดทักษะการลง
มือปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย ผู้สอนหนื่อยและใช้เวลาเตรียมสอนมาก ต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเข้าสู่โลกเสมือน
จริง และควรหาโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงในภายหลัง Boonrod (2020) จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์วิชาปฏิบัติดนตรี โดยประยุกต์ใช้เทคนิค 6Ts ของ Richard Allington และพบว่าการเรียนการสอน
ออนไลน์ในรายวิชาปฏิบัติดนตรี ควรเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งท าให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนการสอนแบบกลุ่ม สิ่งส าคัญคือการจัดสรรเวลาในการเรียนการสอน
ให้อยู่ในขอบเขตและใช้เวลาอันสั้น Kongkham, Chalermkeart, and Somboon (2021) พบว่าปัญหาใน
การเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ จากมุมมองของอาจารย์ผู้สอน คือ การออกแบบรูปแบบการวัด
และประเมินผลเพ่ือให้ครบถ้วนทุกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อการเรียนและวิธีการสอน
ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับรายวิชาปฏิบัติเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์  
นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนออนไลน์ รวมถึงความตั้งใจและความซื่อสัตย์ของนักศึกษาใน
การทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในการเรียนออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนควรก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล
ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การเก็บคะแนนจากชิ้นงาน การเก็บคะแนนสอบย่อยผ่านการ
ใช้ Google Forms ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย และ
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การลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดการเรียน โดยเป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด-19 

ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ การวางแผน
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของผู้เรียน ผู้สอน และกฎระเบียบของหน่วยงาน
การศึกษา การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดช่วงเวลาผ่อนคลาย
ระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น การเรียนการสอนออนไลน์ที่ดี ควรเริ่มต้นจากการที่ผู้สอนมีการ
วางแผนออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และเลือกวิธีการสอน 
สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนต่างๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย และประสบความส าเร็จ 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือออกแบบกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สอดคล้องกับข้อจ ากัด และความ

ต้องการของผู้เรียน
2) เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียนในรายวิชากาวและทฤษฎีการยึดติด ที่เกิดจาก

กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ

กรอบแนวคิด 

การเรียนการสอนออนไลน์คือ การที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่คนละพ้ืนที่ ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการน าเสนอในรูปแบบข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ การปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (Inthason, 2020) การเรียนการสอนออนไลน์มีข้อดีหลายประการ เช่น 
ผู้เรียนอยู่ในสถานที่ใดก็สามารถเรียนรู้ได้ เพียงแค่มีอุปกรณ์ต่อกับอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ 
โน้ตบุค แท็ปเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนในเวลาที่ไม่เข้าใจได้ ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องหนังสือ เอกสารการเรียน และ ค่าเดินทาง (Pum, 2017) การเรียนการสอนแบบออนไลน์
มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบ
การติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมี
หลากหลายวิธี ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบที่
สอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผู้ เรียนจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  (Wayo, 
Charoennukul, Kankaynat, & Konyai, 2020) 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชาจากการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ของผู้เรียนหลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากาว
และการยึดติด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีจ านวน 10 คน ประกอบด้วยผู้ชายจ านวน 1 คน 
และผู้หญิงจ านวน 9 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed method research) ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้การสัมภาษณ์ นักศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  

กระบวนการเก็บข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
1) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม โดยใช้ Google form เพ่ือส ารวจความพร้อม ความคาดหวัง ใน

การเรียนออนไลน์รายวิชากาวและการยึดติด 
หัวข้อส าคัญในแบบสอบถามประกอบด้วย 

1. ความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ โดยให้ผู้เรียนให้คะแนนความพร้อมด้วย
คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 หากมีความพร้อมในระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ และ ไม่พร้อม 
ตามล าดับ ผู้เรียนเลือกระดับความพร้อมได้ระดับเดียว  

2. วิธีการหรือเครื่องมือที่ผู้เรียนต้องการให้ผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยให้ผู้เรียนเลือกวิธีการหรือเครื่องมือจากรายการที่มีให้ในแบบสอบถาม โดยเลือกได้มากกว่า 1 วิธีการ 
หรือ เครื่องมือ  

3. ความท้าทาย / ความเป็นจริงที่ต้องเผชิญในการเรียนออนไลน์ โดยให้ผู้เรียนให้คะแนน
ด้วยคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 หากคิดว่ามีความท้าทาย หรือเป็นความจริงที่ต้องเผชิญ ในระดับ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง พอใช้ และ ไม่ท้าทาย (ไม่จริง) ตามล าดับ ผู้เรียนเลือกได้ระดับเดียว  

4. ความคาดหวังกับผลการเรียนรู้ในส่วนการเรียนปฏิบัติการออนไลน์  โดยให้ผู้เรียนให้
คะแนนระดับความคาดหวังด้วยคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 หากมีความคาดหวังในระดับ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง พอใช้ และ ไม่คาดหวัง ตามล าดับ ผู้เรียนเลือกระดับความพร้อมได้ระดับเดียว 

5. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในส่วนเนื้อหา ความรู้ทฤษฎี
และส่วนปฏิบัติการ ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงข้อเสนอแนะตามความต้องการ 

2) ผู้วิจัย (ผู้สอน) สรุปและวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม และจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ตามแนวทางที่สรุปได้จากแบบสอบถาม

3) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม โดยใช้ Google form เพ่ือให้ผู้เรียนประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอนออนไลน์ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกิจกรรม
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2. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนออนไลน์ ให้ผู้เรียนเลือกตอบจากรายการที่มีไว้
ให้ เลือกตอบได้หลายรายการ   หรือไม่เลือกตอบรายการใดก็ได้

3. ความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในภาคการศึกษาถัดไป ในประเด็นนี้ ให้ผู้เรียนตอบได้ตามความคิดเห็นของ
ผู้เรียน

4. การประเมินตนเองเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาในแต่ละ
ด้าน ตามท่ีก าหนดไว้ในระบบรายละอียดรายวิชาและระบบรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร โดยให้ผู้เรียนเลือกระดับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระดับรายวิชาในด้านต่าง ๆ เลือกตอบได้เพียงระดับเดียว ซึ่งมี 4 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง และต้องปรับปรุง

ผลการวิจัย 
1. ผลการสอบถามความพร้อม ความคาดหวัง ในการเรียนออนไลน์รายวิชากาวและการยึดติด

ภาพที่ 1  ผลการส ารวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน 
ผลการส ารวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน (ภาพที่ 1) แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนร้อยละ 

50 (5 คน) มีความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยรวมในระดับมากที่สุด (2 คน) และมาก (3 คน) 
มีผู้เรียนร้อยละ 40 (4 คน)  มีความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยรวมในระดับปานกลาง อย่างไรก็
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แรงจูงใจในการเรียนรู้ออนไลน์

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การควบคุมตัวเองขณะเรียนรู้ออนไลน์

ความสามารถในการสื่อสารออนไลน์

ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเรียนรู้ออนไลน์

ความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์โดยรวม

จ านวนนักศึกษา (คน)

ไม่พร้อม

พอใช้

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด
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ตามมีผู้เรียนร้อยละ 10 (1 คน) ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยรวมในระดับพอใช้ ผู้เรียน
ร้อยละ 70 (7 คน)  มีความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการเรียนรู้ออนไลน์ และมีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเองในระดับ มาก และมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต/ การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้
ออนไลน์แบบต่าง ๆ ในระดับมาก 6 คน และมากที่สุด 1 คน  ในทางกลับกันสิ่งที่ผู้เรียนกังวลคือ แรงจูงใจใน
การเรียนรู้ออนไลน์ ความพร้อมของสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการเรียนออนไลน์ ที่ผู้เรียนร้อยละ 50-60 มี
ความพร้อมในระดับปานกลาง (3 คน)  และพอใช้ (2 คน) ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้เรียนในรายวิชากาวและ
การยึดติดมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ภายใต้กฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีนักวิจัยหลาย
ท่านได้ศึกษาความพร้อมของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 และพบว่าผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมต่อการเรียนแบบออนไลน์ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีความต้องการการสนับสนุนต่าง ๆ จากคณะหรือมหาวิทยาลัยด้วย อย่างไรก็ดีผู้เรียนพร้อมที่
จะปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ หากอยู่ในสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ดังเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่พบอยู่ในปัจจุบัน (Sae-Tan, Haoboon, Junthip, 
Suteerasak, & Limsaku, 2021) 

2. ผลการส ารวจโปรแกรม/ วิธีการที่ผู้เรียนมีความต้องการให้ผู้สอนใช้ส าหรับการเรียนการสอน
ออนไลน์

ภาพที ่2 ผลการส ารวจโปรแกรม/ วิธีการที่ผู้เรียนมีความต้องการให้ผู้สอนใช้ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 

ผลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้เรียนทั้งหมดมีความต้องการให้ผู้สอนใช้ Google Classroom ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา เนื่องจากผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom 
มาก่อนในภาคการศึกษาก่อนหน้า ผู้เรียนสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา ส่งงาน การบ้านที่ได้รับ

10

5

0

2
1

2 2

0
0

2

4

6

8

10

12

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าที่

เล
ือก

 (ค
น)

Google classroom

Zoom

Microsoft team

Line

Facebook

การบรรยายที่บันทกึไว้ล่วงหน้าก่อนอพัโหลด
ไปยัง Google classroom หรือช่องทางอืน่ 
การบรรยายออนไลน์ตามเวลาในตารางเรียน
ที่ก าหนดจากฝ่ายทะเบียน
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มอบหมายได้ง่าย และ ได้รับผลป้อนกลับจากงานและการบ้านแต่ละครั้ง เพ่ือน าไปปรับปรุงในการท างานหรือ
การบ้านในครั้งถัดไป เป็นต้น ส่วนผู้สอนสามารถแชร์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน คลิปวิดีโอ
ต่าง ๆ รวมถึง คลิปวิดีโอบันทึกการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนมอบหมายงาน การบ้าน ได้สะดวก สามารถให้ข้อมูล
ป้อนกลับในงาน และการบ้าน แก่ผู้เรียนได้ง่าย สามารถสร้างแบบทดสอบก่อน ระหว่าง และหลังการเรียนที่
ผู้เรียนเข้าถึงได้สะดวก เป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับผู้เรียนได้ง่าย นอกจากนี้ทางฝ่ายทะเบียนได้ท าการ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนกับ Google Classroom ให้อัตโนมัติ มีลิงค์เชื่อมต่อ Google meet 
ประจ าวิชา เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง Google Classroom ยังสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน
อ่ืน ๆ เช่น Google เอกสาร, ปฏิทิน, Gmail, Drive, และ Form ท าให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร ผู้เรียน 5 
คน เลือกใช้โปรแกรม Zoom ด้วยเหตุผลที่สามารถวิดีโอคอลได้ เห็นหน้าเพ่ือนร่วมห้องเรียนพร้อมเอกสารที่
ผู้สอนแชร์ขณะท าการเรียนการสอน ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถบันทึกการประชุมหรือการเรียนผ่าน Zoom ได้ 
แต่จ ากัดการใช้งานแค่ 40 นาที (ยกเว้นใช้โปรแกรม Zoom ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะไม่มีข้อจ ากัดของเวลา และ
ขยายจ านวนคนเข้าร่วมได้) ข้อเสียคือ ไม่สามารถจัดเก็บงานได้ ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียน 2 คน ต้องการให้
ผู้สอนใช้ Line เพ่ือติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้ทันท่วงที และเข้าถึงได้ง่ายกว่าโปรแกรมอ่ืน ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือที่ผู้เรียนทุกคนและอาจารย์ผู้สอนมี โปรแกรม Line สามารถแชร์ไฟล์ในกลุ่มได้มากกว่า 1 GB 
ต่อวัน มีประกาศ มี Note และ Keep ในการเก็บข้อมูลได้ทั้งอัลบั้มรูปภาพ วิดีโอ ลิงค์ และไฟล์ ผลการศึกษา
พบว่าไม่มีผู้เรียนคนใดต้องการให้จัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื่องจากไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้มาก่อน  ปัจจุบันผู้สอนสามารถเลือกใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
มากมาย Chimwong (2021) พบว่าช่องทางที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใช้กันมากที่สุดคือ Google Classroom รองลงมาคือ Zoom meeting, Line, Meet 
Hangout, Facebook, YouTube และอ่ืน ๆ ตามล าดับ 

วิธีการสอนโดยผู้สอนบรรยายตามเวลาที่ระบุไว้ในตารางเรียนของฝ่ายทะเบียน ในมุมของผู้เรียน คิด
ว่าดีเพราะมีตารางเวลาการเรียนออนไลน์ชัดเจน สามารถเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน แต่หากเกิด
ปัญหาไฟดับ สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ท าให้ไม่สามารถร่วมเรียนออนไลน์ได้ ผู้เรียนต้องใช้สมาธิในการจด
จ่อเนื้อหามาก หากผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาได้ ส่งผลต่อการรับรู้เนื้อหาส่วนนั้น เรียนไม่ทันเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน ส่วนการสอนโดยการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ล่วงหน้า แล้วน าไปอัพโหลดไว้ใน Google Classroom 
หรือช่องทางอ่ืน ในมุมของผู้เรียนคิดว่ามีประโยชน์สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ มีอิสระใน
การใช้เวลาเพ่ือเข้าใจเนื้อหา มีความสะดวกในการเลือกสถานที่เรียน อิริยาบถ และการแต่งกาย ในมุมของ
ผู้สอนคิดว่าอาจไม่เหมาะกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่ต้องให้ผู้เรียนกับผู้สอนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ขาด
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งผลจากการส ารวจได้ผลเหมือนและสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า
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นี้ที่มีการเปรียบเทียบเจตคติที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ทั้งสองแบบของนักศึกษาแพทย์ปี 4 ณ ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (Ruayjinda & Ekbovonwong, 2020)  

3. ผลการส ารวจความท้าทาย/ ความเป็นจริงที่ผู้เรียนคิดว่าต้องเผชิญในการเรียนออนไลน์
ผลการส ารวจความท้าทาย/ ความเป็นจริงที่ผู้เรียนคิดว่าต้องเผชิญในการเรียนออนไลน์ (ตารางที่ 1)

พบว่าผู้เรียนมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยมีผู้เรียนร้อยละ 70 (7 คน) 
กังวลในระดับมาก และผู้เรียนร้อยละ 10 กังวลในระดับมากที่สุด (1 คน)  ความกังวลรองลงมาคือ การขาด
แรงจูงใจเนื่องจากไม่มีการติดต่อกับเพ่ือนและอาจารย์แบบตัวต่อตัวแบบการเรียนปกติ   การขาดสมาธิ
เนื่องจากการรบกวนจากสิ่งรอบข้าง และ วิธีการเรียนการสอนออนไลน์ที่แตกต่างกันมากเกินไปโดยอาจารย์
ผู้สอน ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความกังวลในสิ่งเหล่านี้ในระดับมาก และมากที่สุด รายงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า 
ผู้เรียนคณะพลศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความวิตกกังวลในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์
การแพร่กระจาย COVID-19 ใน 3 ด้านหลักด้วยกัน คือ ด้านเนื้อหารายวิชา ด้านกิจกรรม/การบ้าน และด้าน
ความสามารถในการเรียน โดยผู้เรียนมีความกังวลใจ หรือความเครียดเมื่อนึกถึงการสอบ กังวลใจว่าจะท างาน
ส่งไม่ทันเนื่องจากมีหลายวิชา กังวลใจในผลการเรียน บางส่วนไม่ทราบเกณฑ์ ในการประเมินผลการเรียน
ออนไลน์ และผู้เรียนไม่แน่ใจถึงสถานการณ์ COVID-19 ว่าจะจบเมื่อไหร่ ผู้เรียนกังวลว่าตนเองควรท าอย่างไร
กับอนาคต เป็นต้น (Chimwong, 2021)  

ตารางที่ 1  ผลการส ารวจความท้าทาย/ ความเป็นจริงที่ผู้เรียนคิดว่าต้องเผชิญในการเรียนออนไลน์ 
ความท้าทาย/ความเป็นจริงท่ีต้องเผชิญ 

ในการเรียนออนไลน ์
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

พอใช้ ไม่ท้าทาย 
(ไม่จริง) 

การเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต 1 7 2 0 0 

วิธีการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีแตกต่างกันมากเกินไป
โดยอาจารย์ผูส้อน 

1 6 2 1 0 

แล็ปท็อบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรยีนการสอนออนไลน์ 
ของนักศึกษาไม่ทันสมัย 

1 4 5 0 0 

ขาดสมาธเินื่องจากการรบกวนจากสิ่งรอบข้าง 1 6 3 0 0 

ขาดแรงจูงใจเนื่องจากไมม่ีการติดต่อกับเพื่อนและ
อาจารย์แบบตัวต่อตัวแบบการเรยีนปกติ 

2 5 3 0 0 

ยากที่จะเข้าใจเนื้อหาของรายวิชาผ่านการเรียนออนไลน ์ 1 4 5 0 0 

ขาดทักษะทางเทคนิคในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรยีน
ออนไลน ์

1 3 5 1 0 
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4. ผลการส ารวจความคาดหวังของผู้เรียนในผลการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน
ปฏิบัติการออนไลน์ 

ผลการส ารวจความคาดหวังของผู้ เรียนในผลการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน 
ปฏิบัติการออนไลน์ (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนร้อยละ 70 (7 ค) และผู้เรียนร้อยละ 20 (2 คน) คิดว่า
ถ้าเลือกได้อยากให้มีการเรียนปฏิบัติการในห้องเรียนปฏิบัติการ เพราะการเรียนปฏิบัติการแบบออนไลน์ท าให้
ขาดทักษะในการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และอาจส่งผลต่อการไปฝึกงาน สหกิจศึกษา และการท างานในอนาคต
ได้ ในระดับมากที่สุด และระดับมาก ตามล าดับ ผู้เรียนร้อยละ 60 และ ผู้เรียนร้อยละ 10 คาดหวังว่ายากที่จะ
เข้าใจเนื้อหาสะระส าคัญของการเรียนรู้ปฏิบัติการแบบบออนไลน์ .ในระดับมาก (6 คน) และมากที่สุด 1 คน)
ตามล าดับ นอกจากนี้ผู้เรียนร้อยละ 40 (4 คน) และผู้เรียนร้อยละ 20 (2 คน) มีความคาดหวังว่า สามารถ
เรียนรู้ปฏิบัติการแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับปานกลาง และพอใช้ ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ผลการส ารวจความคาดหวังของผู้เรียนในผลการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน 
ปฏิบัติการออนไลน์ 

5. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในส่วนเนื้อหา ความรู้ทฤษฎี 
ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในส่วนเนื้อหา ความรู้ทฤษฎีที่ส าคัญ มีผู้เรียน

เสนอแนะมาซ้ ากันมากที่สุดคือ ต้องการให้จัดการเรียนการสอนแบบปกติมีการเรียนในส่วนเนื้อหา และความรู้
ทฤษฎีในห้องเรียน นอกจากนี้ได้มีการเสนอแนะให้ผู้สอนมีการบันทึกคลิปการสอนในแต่ละครั้ง เพ่ืออัพโหลด
ใน Google Classroom เพ่ือให้ผู้เรียนน ากลับไปทบทวนได้เมื่อต้องการ  มีการเสนอให้ผู้สอนท าการสอนช้า ๆ 

ความคาดหวังกับผลการเรียนรู้ในส่วนการเรียน
ปฏิบัติการออนไลน์   

มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ไม่
คาดหวัง 

สามารถเรียนรู้ปฏิบตัิการแบบออนไลนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 1 4 2 0 

การเรยีนรู้ปฏิบตัิการแบบออนไลน์ท าให้เกิดทักษะใน
การปฏิบัติการนั้น ๆ ได ้

1 4 4 1 0 

ยากที่จะเข้าใจเนื้อหาสาระส าคัญของการเรียนรู้
ปฏิบัติการแบบออนไลน ์

1 6 3 0 0 

 ถ้าเลือกได้อยากให้มีการเรียนปฏบิัติการในห้องเรียน
ปฏิบัติการ 

7 2 1 0 0 

การเรยีนปฏิบัติการแบบออนไลนส์่งผลต่อการไป
ฝึกงาน สหกิจศึกษา และการท างานในอนาคต
เนื่องจากขาดทักษะในการฝึกปฏบิัติด้วยตนเอง 

7 2 1 0 0 
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เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา ก่อนเปลี่ยนไปเรียนเนื้อหาใหม่ และผู้เรียนรู้สึกอึดอัด ไม่ได้พบเจอผู้เรียนร่วมคน
อ่ืน ๆ รวมถึงผู้สอน จึงท าให้ไม่อยากที่จะเรียน เป็นต้น ตัวอย่างข้อเสนอแนะตามข้อความของผู้เรียน เช่น “ไม่
ออนไลน์จะดีกว่าค่ะ” “มีการอัปโหลดคลิปของการเรียนการสอนเพ่ือน ากลับไปทบทวนค่ะ” “ถามถึงความ
เข้าใจค่ะ” “การศึกษาทางไกลผู้สอนและผู้เรียนอาจไม่ได้พบหน้ากันเลยรวมทั้งการพบกันระหว่างผู้เรียนคนอ่ื 
นๆด้วย วิธีการนี้อาจท าให้ผู้เรียนบางคนรู้สึกอึดอัดและไม่สะดวกในการเรียน” “ช้าๆ เรื่อยๆ ให้เข้าใจ” และ 
“ในส่วนของการเรียนทฤษฎีไม่ค่อยกังวลเท่าไรเพราะมันก็คล้ายๆกับเรียนในห้องในส่วนของทฤษฎีสามารถ
เรียนออนไลน์ได้ตามปกต”ิ เป็นต้น 

6. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในส่วนปฏิบัติการ
ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในส่วนส่วนปฏิบัติการที่มีผู้เรียนเสนอแนะมาซ้ า

กันมากที่สุดคือ ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการแบบปกติ มีการลงมือฝึกปฏิบัติการได้จริ งใน
ห้องปฏิบัติการ ผู้เรียนเสนอแนะให้ผู้สอนใช้สื่อออนไลน์ เช่น คลิปวิดีโอการท าปฏิบัติการ คู่มือปฏิบัติการ และ
ให้ผู้เรียนรับทราบ เพ่ือเตรียมตัวก่อนการเรียนออนไลน์ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะบางประการ
สอดคล้องกับความคาดหวังหรือความกังวลของผู้เรียนที่อาจเกิดจากการเรียนออนไลน์ เช่น การขาดทักษะใน
การลงมือท าท่ีอาจส่งผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นต้น 

ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากข้อความของผู้เรียน “อยากให้เรียนแลปในห้องมากกว่าออนไลน์” “อยากให้
สอนปฏิบัติในห้องเรียนมากกว่ามันเข้าใจมากกว่าและมีการลงมือท ามันจริงๆ” “อธิบายละเอียดๆค่ะ” “สอน
แบบเนื้อหาทฤษฎีได้ค่ะ แต่อยากให้นัดเรียนแบบออนไซต์บ้างค่ะ”  “ขอเป็นคลิปภาษาไทยค่ะ อาจารย์อธิบาย
เพ่ิมเติมให้เยอะๆค่ะ” “การใช้สื่อออนไลน์มาประกอบกับคู่มือของนักศึกษาในการเรียน” “ให้นักเรียนเตรียม
ความพร้อมก่อนสอน” “ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้และลงมือท าจริงในส่วนของปฏิบัตการจึงคิดว่าไม่สามารถเรียนรู้
และเข้าใจอย่างจริงๆจึงไม่สามารถน าไปใช้จริงไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือการท างานจริง” และ 
“ทดลองให้เห็น ใช้สื่อควบคู่กันไป”  

7. ผลการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชากาวและการยึตติด
ผลจากการส ารวจความคิดเห็นผู้เรียนในครั้งนี้ การเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชากาวและการยึด

ติดใช้ Google Classroom เป็นหลัก มีการสร้างกลุ่ม Line ประจ าวิชา และมีการสอนบรรยายผ่านระบบ
ออนไลน์ (Google meet หรือ Zoom) ตามตารางเวลาเรียนที่ฝ่ายทะเบียนก าหนดเป็นหลัก ผู้สอนมีการ
บันทึกวิดีโอการสอนให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนทุกครั้ง นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนที่ไม่ซับซ้อนมาก ง่ายแก่การ
เข้าใจ ผู้สอนใช้วิธีการบันทึกไว้ล่วงหน้าและอัพโหลดให้ผู้เรียนทาง Google Classroom   

7.1 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
ข้อมูลในตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่จัดขึ้นใน

รายวิชากาวและการยึดติด ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผู้เรียนพึงพอใจมากที่สุด 
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3 กิจกรรมแรก คือ การสร้าง Google classroom ส าหรับ upload เอกสารต่าง ๆ และส่งงาน  การ upload 
คลิปการสอนในแต่ละครั้งที่บันทึกไว้ให้นักศึกษา (หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละครั้ง)  และ การให้ผล
ป้อนกลับจากผู้สอน หลังจากการส่งงานแต่ละครั้ง โดยผู้เรียนพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดและอยากให้มีกิจกรรม
แบบนี้ร้อยละ 80 (8 คน) ร้อยละ 70 (7 คน)  และร้อยละ 60 (6 คน)  ตามล าดับ Inthason (2020) รายงาน
ว่าการเรียนการสอนออนไลน์โดยการจัดท าคลิปวิดีโอในรายวิชาปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมเว็บ ช่วยให้
ผู้เรียนศึกษาได้ตลอดเวลาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน แต่อาจเหมาะกับวิชาที่เป็นเนื้อหาปฏิบัติผ่านทาง
คอมพิวเตอร์เท่านั้นส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์อ่ืน ๆ ผู้เรียนมีความพึงพอใจและต้องการให้มี
กิจกรรมเหล่านั้นในระดับปานกลางถึงระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตาม มีผู้เรียนร้อยละ 10 (1 คน) ไม่ต้องการให้
มีกิจกรรมการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน จากการพูดคุยพบว่า ผู้เรียนกลัวท าแบบทดสอบไม่ได้ และเป็นคน
ที่ต้องกลับไปทบทวน หลายรอบจึงเข้าใจในเนื้อหาการเรียนเหล่านั้น และมีผู้เรียนร้อยละ 10 (1 คน) ไม่
ต้องการให้มีการสอบแบบสัมภาษณ์ ถามตอบ รายบุคคล ด้วยผู้เรียนตื่นเต้น ผู้สอนได้ชี้แจงไปว่าผู้เรียน
จ าเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารด้วยการพูดนอกเหนือจากการเขียน ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับ
รายวิชา รายงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าผู้เรียนคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดความเครียดจากการเรียน
ออนไลน์ในช่วงการระบาดของ COVID-19 มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เรียนมีความเครียดในระดับที่ส่งผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน  และสาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดมากที่สุดคือการสอบออนไลน์ ผู้เรียนเหล่านี้จัดการ
ความเครียดด้วยการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือเบี่ยงเบนความสนใจมากกว่าการผชิญหน้ากับปัญหาหรือการ
แสดงออกทางอารมณ์ วิธีการจัดการความเครียดที่รายงานมากที่สุด คือ การฟังเพลง เล่นเกม และดูภาพยนตร์ 
(Pattanawittayakul et al., 2021) 

ตารางที ่3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในแต่ละกิจกรรม 

มากที่สุดและ
ต้องการให้มี
กิจกรรมแบบนี ้

มาก ปาน
กลาง 

ไม่
พอใจ 

ไม่ต้องการให้มี
กิจกรรมแบบนี ้

การสร้าง Google classroom ส าหรับ upload 
เอกสารต่าง ๆ และส่งงาน 

8 2 0 0 0 

การ upload คลิปการสอนในแตล่ะครั้งที่บันทึกไว้ให้
นักศึกษา (หลังจากเสร็จสิ้นการเรยีนในแต่ละครั้ง) 

7 3 0 0 0 

การท าแบบทดสอบก่อนเรียน 2 4 4 0 0 

การท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 1 5 3 0 1 

การบ้าน และงานท่ีมอบหมายใหท้ า 2 5 3 0 0 
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในแต่ละกิจกรรม 

มากที่สุดและ
ต้องการให้มี
กิจกรรมแบบนี ้

มาก ปาน
กลาง 

ไม่
พอใจ 

ไม่ต้องการให้มี
กิจกรรมแบบนี ้

การน าเสนองานของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน ์ 2 5 2 0 0 

การท างานแบบเดี่ยว (รายคน) 3 5 2 0 0 

การท างานกลุ่ม 2 6 2 0 0 

การให้ผลป้อนกลับจากอาจารยผ์ูส้อน หลังจากการส่ง
งานแต่ละครั้ง 

6 3 1 0 0 

การสอบแบบสัมภาษณ์ ถามตอบ รายบุคคล 2 4 3 0 1 

การให้ท าข้อสอบโดยการใช้ Google form 5 5 0 0 0 

การให้ท าข้อสอบในระยะเวลาจ ากัดผ่านระบบออนไลน ์ 5 4 0 0 0 

การให้ข้อสอบกลับไปท า แล้วน ามาส่งภายในเวลาที่
ก าหนด 

1 5 4 0 0 

การสอนปฏิบตัิการออนไลน์ โดยการสาธติให้ดู ผ่าน
คลิปวิดีโอ 

3 2 5 0 0 

การสอนปฏิบตัิการโดยการอธิบาย บรรยาย โดยใช้ผล
การท าปฏิบัติการ 

3 5 2 0 0 

7.2 ผลการส ารวจปัญหาที่ผู้เรียนประสบจากการเรียนการสอนออนไลน์ 
ผลการส ารวจปัญหาที่ผู้เรียนประสบจากการเรียนการสอนออนไลน์แสดงไว้ในภาพที่ 3 ปัญหาที่

ผู้เรียนทุกคนประสบคือ ปัญหาความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนร้อยละ 90 (9 คน) พบกับปัญหาการ
ขาดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงในส่วนของการเรียนการสอนปฏิบัติการออนไลน์ ผู้เรียนร้อยละ 70 (7 คน) ไม่
สามารถควบคุมตนเองให้ตั้งใจเรียนตลอดระยะเวลาการสอนออนไลน์ในแต่ละครั้งได้ และ ผู้เรียนร้อยละ 60 
(6 คน) มีสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ส่วนปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ผู้เรียนไม่ได้กลับไปทบทวนความรู้
หลังจากการเรียนในแต่ละครั้ง (4 คน) ผู้เรียนไม่กล้าถามค าถามระหว่างเรียน (3 คน)   ผู้เรียนประสบปัญหา
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ (2 คน)  ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเรียนออนล์ของผู้เรียน สอดคล้องกับ
ผลการส ารวจเรื่องความท้าทาย/ ความเป็นจริงที่ต้องเผชิญในการเรียนออนไลน์ รวมถึงความคาดหวังกับผล
การเรียนรู้ในส่วนปฏิบัติการแบบออนไลน์ ที่ได้ส ารวจเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ ปัญหาที่เกิดขณะเรียนออนไลน์ คล้าย ๆ กับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเรียนออนไลน์ของนักวิจัยท่านอ่ืน 
Thonghattha (2021) พบว่าปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ถูกพบมากท่ีสุดคือ ปัญหาด้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และ โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์ ปัญหาทางด้านการเงิน 
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ปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การบริหารจัดการเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองของผู้เรียน 
นอกจากนั้นปัญหาด้านครอบครัวยังท าให้ผู้เรียนบางส่วนต้องท างานเพ่ือแบ่งเบาภาระครอบครัวขณะอยู่บ้าน 
อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนไม่ประสบปัญหาที่มีสาเหตุมาจากผู้สอน เช่น ผู้เรียนคิดว่าเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนเพียงพอ ทักษะการสอนของผู้สอนท าให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการสอนออนไลน์ และไม่มีความยากหรือความ
ไม่สะดวกในการติดต่ออาจารย์ผู้สอน 

ภาพที ่3  ผลการส ารวจปัญหาที่ผู้เรียนประสบจากการเรียนการสอนออนไลน์ 

7.3 ความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล ในครั้งต่อไป 

ความรู้สึกของผู้เรียน รวมถึงข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ การประเมินผล ในอนาคต  ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

“รู้สึกเบื่อกับการเรียนออนไลน์มากค่ะ อยากให้มีการปฏิบัติจริงในการท าแลป เรียนในห้องไม่ค่อย
เข้าใจเเต่ยังเข้าใจบ้าง เรียนออนไลน์ท าให้ไม่เข้าใจมากๆในหลายๆวิชา ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในการเรียน 
อาจารย์สอนเหมือนในห้องเรียนดีค่ะ” 

“อาจารย์อธิบายเข้าใจ อาจารย์จะถามเสมอว่านักศึกษาเข้าใจไหม ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์ก็
แบบพร้อมอธิบายให้ฟังใหม่ หนูชอบการสอนแล็ปที่อัดเป็นวิดีโอค่ะ มันท าให้เราสนใจที่จะดูมากกว่ามีบท
ปฏิบัติการแล้วมานั่งอ่านและมันท าให้หนูเข้าใจมากๆเลย บางครั้งเหมือนกับอาจารย์ถามแล้วไม่ค่อยมีใครกล้า
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ปัญหาความไม่เสถียรของอนิเทอร์เน็ต
ขาดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงในส่วนของการเรียนการสอน…

ผู้เรียนไม่สามารถควบคุมตนเองใหต้ั้งใจเรียนตลอดระยะเวลาการ…
สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้เรียนไม่ได้กลับไปทบทวนความรู้หลังจากการเรียนการสอนออนไลน…์
ผู้เรียนไม่กล้าถามค าถามระหว่างเรียนแบบออนไลน์

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน ์เช่น โทรศัพท์มือถือ …
อื่น ๆ 

ทักษะการสอนของอาจารย์ผู้สอนไม่ท าให้เกิดการเรียนรู้
เอกสารประกอบการเรียนการสอนไมเ่พียงพอ/ไม่เอือ้ตอ่การเรียนการ…

ความยาก หรือความไม่สะดวกในการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

จ านวนนักศึกษาที่ประสบปัญหา (คน)
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พูดอาจารย์ลองใช้ mentimeter บางครั้งอาจารย์บรรยายยาวๆมากท าให้หนูหลุดออกจากหน้าจอค่ะ แต่หนูก็
พยายามดึงสติตัวเองกลับมาฟังต่อค่ะ” 

“เริ่มปรับตัวกับการเรียนออนไลน์ได้ มีข้อดีอยู่คือถ้าไม่เข้าใจก็ยังมีคลิปวีดิโอให้ดูย้อนซ้ าได้ แต่ก็ยัง
อยากเรียนแบบออนไซต์มากกว่าอยู่ดี เพราะเสียดายค่าเทอมค่ะ ยังจ่าย 50% อยู่เลย แต่กลับไม่ได้ใช้สถานที่ 
อุปกรณ์ ใดๆในมอเลย และวิชาภาคปฏิบัติที่ควรจะได้ลงมือปฏิบัติได้เจอสถานการณ์นั้นๆจริงกลับไม่ได้ท า
อะไรเลย และก็แอบเสียดายโอกาสที่จะได้ออกไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง ส าหรับรายวิชานี้การเรียนการสอน
ปกติดี แต่เนื้อหาบางอย่างไม่เคยเรียนมาไม่เคยรู้จัก แล้วอาจารย์ให้ไปศึกษาด้วยตนเอง จึงได้ข้อมูลมาไม่ตรง
ตามที่อาจารย์ต้องการ เพราะไม่เข้าใจและไม่เคยเรียนมา แต่บางอย่างก็พอเข้าใจได้เพราะเป็นเรื่องที่ล้วน
แล้วแต่เคยเรียนมาแต่จ าไม่ได้เอง ส่วนของแลปเนื้อหาอาจารย์อธิบายละเอียดเข้าใจง่ายเลยค่ะ มันอาจจะใหม่
ในหลายๆเรื่องแต่ก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวกันต่อไปค่ะ สู้ๆ ค่ะอาจารย์ โควิดมันร้าย” 

“ความรู้สึกเข้าใจในเนื้อหาไม่เหมือนในห้อง รู้สึกมีปัญหามากกว่าในห้อง” 
“หากไม่ได้เรียนในมอ สิ่งที่อาจารย์สอนอยู่ดีอยู่แล้วค่ะ การเรียนการสอนโอเค ติดปัญหาที่บางครั้ง

อาจารย์อาจจะใช้ค าฟังเข้าใจยากเกินไป เสียงอาจารย์เบาไปบ้าง ในส่วนงานอาจารย์สั่งงานโอเคไม่มากไม่น้อย
เกินไป แต่ติดที่บางงานอาจจะยากเกินไป ข้อสอบแอบยากไปบ้าง อยากให้อาจารย์สอบแบบตอบใน google 
from ค่ะ อาจจะง่ายและสะดวกกว่า” 

“อาจารย์สอนและอธิบายละเอียด มีคลิปสอนหลังเรียนจบคาบในแต่ละคาบเพ่ือท าความเข้าใจ 
เอกสารประกอบการสอนละเอียดอ่านแล้วเข้าใจ” 

“เรียนในห้องสนุกกว่าได้เห็นหน้าอาจารย์ เพราะเราสามารถถามได้เลย เรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจเหมือน
เรียนในห้อง อยากให้เรียนในห้องเรียนมากกว่าเรียนออนไลน์ ท าให้ไม่ค่อยเข้าใจ อาจารย์สอนดีเข้าใจ แต่ไม่
ตั้งใจเรียนเองมากกว่า” 

“เวลาให้ท าข้อสอบขอเวลาเยอะๆหน่อยค่ะ การหาเปเปอร์ไม่ควรก าหนด พ.ศ. หรือถ้าก าหนดขอ
ช่วงเวลา พ.ศ.ที่กว้างหน่อยค่ะ หนูรู้สึกว่าการที่อาจารย์อัดคลิปเวลาสอนเเล้วน ามาอัปโหลดให้เป็นอะไรที่ดี
มากเลยค่ะ ถ้ามีการเรียนการสอนออนไลน์อีกหนูอยากให้สอนครั้งละ 2-2.30 ชม. ไม่ควรถึง 3 ชม. เพราะว่า
มันเยอะเกินไปเเละจะท าให้ในช่วงหลังมันเรียนไม่รู้เรื่องค่ะ เวลาเรียนออนไลน์ในเเต่ละวันควรมีวันละวิชาถ้ามี
มากกว่านี้วิชาที่เรียนหลังจากวิชาเเรกหนูรู้สึกว่ามันจะล้ามากเลยค่ะ การที่อาจารย์ให้ดูคลิปการท าแล็ปแล้ว
อาจารย์มาอธิบายอีกครั้งท าให้เข้าใจได้เยอะมากเลยค่ะ” 

“บางครั้งเสียงไม่ค่อยได้ยินค่ะ ชอบที่มีการพักในระหว่างเรียนค่ะ ไม่เรียนติดต่อกันมีเวลาให้นักศึกษา
ได้พักค่ะ สอนเสร็จอาจารย์โพสต์คลิปให้จะได้ทบทวนค่ะ มีการให้นักศึกษาออกความคิดเห็นในงานที่สั่ง ชอบที่
สามารถทักถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา ขอบคุณค่ะ” 
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“ชอบวิธีที่อาจารย์สอบสัมภาษณ์รายบุคคลและอยากให้มีอีก ชอบการท าข้อสอบโดยการใช้ Google 
form เพราะสะดวก คลิปวีดีโอที่อาจารย์อัดไว้ให้เป็นประโยชน์มากๆค่ะ ระหว่างเรียนอาจารย์เรียกชื่อเป็นผลดี
มากค่ะเพราะมีสมาธิมากขึ้น อยากให้ zoom ไม่ตัดค่ะเพราะเวลาต้องเข้าใหม่หรือใช้รหัสใหม่บางทีมันเข้า
ไม่ได้ค่ะ” 
7.4 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาในแต่ละด้าน ตามที่

ก าหนดไว้ในระบบรายละอียดรายวิชาและระบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาในแต่ละด้านตามท่ี
ก าหนดไว้ในระบบรายละอียดรายวิชาและระบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
ต้องปรับปรุง 

1. ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จรยิธรรม

1.1) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 1 8 1 0 

1.2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกบัการเรยีน การสอนออนไลน์ท่ีช่วยกัน 
      ก าหนด ขึ้นในรายวิชาอย่างเคร่งครัด 

3 6 1 0 

2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

2.1) ให้ความหมายศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกาวและการยดึตดิได้ 1 5 4 0 

2.2) อธิบายทฤษฎีการยึดติดระหว่างกาวกับไม้ได ้ 1 4 5 0 

2.3) อธิบายกระบวนการยึดติดกาวกับไม้ได ้ 1 4 5 0 

2.4) ระบุและอธิบายชนิดของโครงสร้างและองค์ประกอบเคมีของไม้ที่  
      มีผลต่อการตดิกาวได ้

1 4 4 1 

2.5) บอกชนิดของกาวติดไม้ได ้ 2 6 2 0 

2.6) อธิบายกระบวนการสังเคราะห์กาวและสมบัติของกาวตดิไม้ได้ 2 5 3 0 

2.7) บอกมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติดที่เกี่ยวข้องกับกาว 
       ติดไม้ได ้

1 4 5 0 

2.8) ทดสอบสมบัตเิบื้องต้นของกาวติดไม้ได ้ 1 6 3 0 

2.9) ตรวจสอบความแข็งแรงในการยึดตดิระหว่างกาวกับผลิตภณัฑไ์ม้ได้ 1 6 3 0 

3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา

3.1) เลือกใช้กาวให้เหมาะสมกับผลิตภณัฑไ์ม้แตล่ะชนิดได้ 2 7 1 0 

3.2) สืบค้นและสรุปการวจิัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับกาวส าหรับ 1 5 4 0 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
ต้องปรับปรุง 

      ผลิตภัณฑ์ไม ้

3.3) วิพากษ์ วิจารณ์ กรณีศึกษาเกี่ยวกับกาวติดไม้โดยใช้ความจาก 
      รายวิชาพื้นฐานท่ีเรียนมาก่อนร่วมกับความรู้ที่เรียนจากรายวิชานี้ได้ 

1 4 5 0 

4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1) สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรบัความคิดเห็น ท างานกับผู้อื่นได้ทั้ง 
      ในฐานะผู้น าและผูต้ามได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5 5 0 0 

5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1) ค านวณการใช้กาวกับผลติภณัฑ์ไม้แตล่ะชนิดได้ 2 5 3 0 

5.2) ค านวณความแข็งแรงการยดึติดระหว่างกาวกับผลิตภณัฑไ์มไ้ด้ 1 5 4 0 

5.3) ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อการสืบ 
      ค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ เและสื่อสาร 

2 7 1 0 

ข้อมูลในตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับ
รายวิชาในแต่ละด้านตามที่ก าหนดไว้ในระบบรายละอียดรายวิชาและระบบรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ผู้เรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาในแต่ละด้าน อยู่ใน
ระดับมาก และ มากที่สุด เช่น การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนร้อยละ 90 
บรรลุผลการเรียนรู้ในระดับมาก และมากที่สุด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญหา 
บางประเด็น เช่น อธิบายทฤษฎีการยึดติดระหว่างกาวกับไม้ได้ อธิบายกระบวนการยึดติดกาวกับไม้ได้ และ 
วิพากษ์ วิจารณ์ กรณีศึกษาเกี่ยวกับกาวติดไม้โดยใช้ความจากรายวิชาพ้ืนฐานที่เรียนมาก่อนร่วมกับความรู้ที่
เรียนจากรายวิชานี้ได้ ผู้เรียนร้อยละ 50 (5 คน) ประเมินตนเองว่าสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
ระดับปานกลางเท่านั้น ด้วยเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก สลับซับซ้อน ผู้เรียนยังขาดทักษะการบูรณาการความรู้ที่
เรียนมาเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กาวติดไม้ ผู้สอนจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนฝึกทักษะเหล่านี้มากขึ้น ผล
การศึกษาพบว่ามีผู้เรียนร้อยละ 10 (1 คน) ประเมินตนเองว่าบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง ระบุและ
อธิบายชนิดของโครงสร้างและองค์ประกอบเคมีของไม้ที่มีผลต่อการติดกาวได้  ในระดับที่ต้องปรับปรุง การ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการเรียนออนไลน์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย นักวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียนออนไลน์ตามความคิดเห็นของผู้เรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการบินใน
สถาบันแห่งหนึ่ง ขึ้นอยู่กับ เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ ผู้เรียน สื่อการสอน และการสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา เป็นต้น (Hongyon, Hengsadeekul, & Janrueang, 2021)  
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชากาว

และการยึดติด โดยผู้สอนสอบถามความต้องการ ข้อจ ากัด หรือความกังวลในเรื่องต่าง ๆ ของผู้เรียนก่อน
จัดการเรียนการสอนจริง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และ
รูปแบบการวัดและการประเมินผล ท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษา
พบว่าผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 70 ประเมินตนเองว่าสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชาได้ใน
ระดับมาก และมากที่สุด ยกเว้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบางประการ ของผลการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะ
ทางปัญญา ที่ผู้เรียนประเมินตนเองว่าบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับปานกลางเท่านั้น ผู้เรี ยนทุกคน
รวมถึงผู้สอนเห็นว่าการเรียนการสอนแบบปกติในห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการ สร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่
ผู้เรียนมากกว่าการเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนปฏิบัติการในห้องเรียนสร้างทักษะในการปฏิบัติให้แก่
ผู้เรียนได้เนื่องจากผู้เรียนได้ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจริง การสร้างทักษะให้กับผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็น ที่ท าให้ผู้เรียน
น าไปปรับใช้ในขณะที่ผู้เรียนไปฝึกงาน สหกิจศึกษา และ การท างานจริงในอนาคต  ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนเนื้อหาวิชาในส่วนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ควรจัดการเรียนการสอนภายใต้
มาตรการป้องกันแบบเว้นระยะห่าง ให้ผู้เรียนได้มาเรียนยังห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติจริง  โดยเฉพาะในกรณี
รายวิชาที่มีผู้เรียนไม่มาก เช่นรายวิชากาวและการยึดติดซึ่งมีผู้เรียนเพียง 10 คน เท่านั้น  เพ่ือให้เกิดการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หากจ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามข้อระเบียบของ
สถาบันการศึกษา การจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ละเอียด  การบันทึกคลิปวิดีโอการสอนที่
เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทบทวนและเรียนซ้ าได้ตามต้องการและยังช่วยแก้ปัญหาการเกิด
ความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ตระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ได้  การให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนส าหรับงาน 
และการบ้าน รวมถึงการมีช่องทางให้ผู้เรียนติดต่อผู้สอนได้อย่างสะดวกท าให้ผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนรู้  

ข้อเสนอแนะ  
ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่คณะ มหาวิทยาลัย และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัด

ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ให้ผู้เรียนดังนี้ 
1). ระยะเวลาในการเรียนการสอนออนไลน์แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง  หรือหากจ าเป็นต้องมีการ

สอนในแต่ละครั้งเกิน 2 ชั่วโมง ควรมีการพักระหว่างการเรียนออนไลน์ 
2). สถาบันการศึกษา ควรมีรูปแบบการใช้โปรแกรมส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน

รายวิชาต่าง ๆ เป็นรูปแบบเดียวกัน  เพื่อลดความสับสนของผู้เรียน หรือหากมีความจ าเป็นต้องใช้หลาย
โปรแกรม ควรมีหน่วยงานสนับสนุน ที่เตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมเหล่านั้นแก่ผู้เรียน 

3). ควรมีนโยบายให้ความส าคัญกับการให้ผลการป้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างทันท่วงที 
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Abstract 

         The purposes of this research aimed to study  1)  the adjustment of Prince of Songkla 

University Students’ during Coronavirus (COVID-19) Pandemic 2) to compare the adjustment 

of Prince of Songkla University Students’ during Coronavirus (COVID-19) Pandemic according 

to sex, year of study and academic achievement 3)  to find out the relationship between the 

adjustment and academic achievement.  109 students of Psychology Major studying study 

between 1st –  4th year  of Faculty of Education were employed in the first semester in 2022. 

Tool utilized were the questionnaires concerned with the adjustment of Students during 

Coronavirus ( COVID-19)  Pandemic with the reliability of . 928.  Statistical analyses employed 

frequency, percentage, X, S.D. t–test and Pearson’s Correlation Coefficient 
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The results indicated that the adjustment of Prince of Songkla University Students’ 

during the Coronavirus (COVID-19)  Pandemic was at a high level in which the activity aspect 

achieved the moderate level while the emotion, the learning, and Life in everyday aspects 

achieved at a high level. 

        No significant differences in the adjustment of Prince of Songkla University Students’ 

during Coronavirus ( COVID- 19)  Pandemic according to sex, year of study, and academic 

achievement.  

There was a positive relationship but low between the adjustment and academic 

achievement of Prince of Songkla University of Students during the Coronavirus ( COVID- 19) 

Pandemic. 

Keyword : Adjustment; the Coronavirus (COVID-19) Pandemic 

บทคัดยอ 

        การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 2) เปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษา ในชวง

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) จําแนกตามเพศ ช้ันปและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และ3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการปรับตัวและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 ถึง 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จํานวน 

109 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการปรับตัวของนักศึกษา มีความเช่ือมั่นเทากับ .928 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ, คาเฉลี่ย, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, T-Test, One-Way 

ANOVA, การทดสอบรายคูของ Scheffé และคาสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Correlation Coefficient) 

        ผลการวิจัยพบวา การปรับตัวในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเรียน

อยูในระดับมาก ดานกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง ดานอารมณอยูในระดับมาก และดานการใชชีวิตประจําวัน

อยูในระดับมาก นักศึกษาที่มีเพศ ช้ันป และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน           มีการในชวงการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไมแตกตางกัน และการปรับตัวและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี

ความสัมพันธในระดับตํ่า 
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คําสําคญั: การปรับตัว; นักศึกษา; โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

บทนํา 

ปจจุบันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) เปนภาวะโรคติดตอที่รายแรงที่ระบาดไปอยางรวดเร็ว

และกวางขวางในทุกมุมโลก มีผูเสียชีวิตและติดเช้ือเปนจํานวนมาก องคการอนามัยโลกไดประกาศให Covid-

19 เปนการระบาดใหญสงผลใหจําเปนตองมีมาตรการในการปองกันเพ่ือลดการแพรระบาดของเช้ือโดยมี

มาตรการหลักๆ คือ การสวมหนากากอนามัย (Wear a Mask) การรักษาระยะหางระหวางบุคคล (Social 

Distancing) การลางมือ งดการรวมกลุมกัน ซึ่งมาตรการเหลาน้ีสงผลใหสถานศึกษาตองเปลี่ยนรูปแบบการ

เรียนการสอน การเขาใชสถานที่ภายในหนวยงานตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรการตางๆ ของ

รัฐบาลที่ไดประกาศออกมาเพ่ือควบคุมโรค และเพ่ือลดการติดเช้ือ แตในระบบการศึกษาเพ่ือที่จะใหสามารถ

เปดการเรียนการสอนไดจึงมีการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชผานระบบออนไลนที่เนนใชการเรียนการสอนเสมือน

จริง (Virtual Education) เพ่ือที่ผูเรียนสามารถเรียนไดจากทางไกล สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแหงได

ประกาศการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนตางๆ ไดแก Microsoft Team, Zoom, Google meet, Google 

Classroom, LMS, Facebook Live, Line, Web site, Youtube, Kahoot, mentimeter เปนตน ดวยเหตุ

น้ีการเรียนแบบออนไลน นักศึกษาจึงสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา การเรียนรูแบบออนไลน เปนการเรียนที่มี

ความมีความยึดหยุนสูง ผูเรียนจําเปนตองมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกวาปกติ และทําใหผูเรียนตองมี

การปรับตัวเปนอยางมาก (UNESCO, 2020) 

Sansupa et al. (2020) ไดศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาในสถานการณ Covid-19 พบวา นักศึกษา

มีการปรับตัวโดยรวม อยูในระดับมาก ในดานการเรียน พบวา นักศึกษามีการยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นและเริ่มมีความคุนชินกับการเรียนออนไลน รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยไดอํานวยความสะดวกในดานการ

เรียนการสอนแกนักศึกษา ดานสังคม พบวา ถึงแมในสถานการณ Covid-19 แตนักศึกษายังมีการติดตอสื่อสาร

กับเพ่ือนมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเพ่ือนยังชวยใหนักศึกษาปรับตัวในมหาวิทยาลัยได ดานอารมณ 

พบวา นักศึกษามีความเครียดและวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ Covid-19 เมื่อตองเขาเรียนในช้ันเรียนที่มี

นักศึกษาเรียนรวมกันจํานวนมาก ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย พบวา นักศึกษามีการเขา

รวมกิจกรรมเน่ืองดวยมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหนักศึกษาไดเลือกตามความสนใจ ถึงแมจะ

อยูในชวงสถานการณ Covid-19 มหาวิทยาลัยก็ยังมีความหวงใยในสุขภาพอนามัยของนักศึกษา และจัด

กิจกรรมตางๆ ภายใตมาตรการการปองกันการแพรระบาดสถานการณ Covid-19      
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Tanyarattanasrisakul et al. (2021) ไดศึกษาการปรับตัวของนักเรียนภายใตสถานการณ      การ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา พบวา นักเรียนมีการปรับตัวโดยรวมอยูในระดับมาก โดยนักเรียน

พยายามจัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือตอการเขาเรียนออนไลน โดยเฉพาะดานสัญญาณ

อินเทอรเน็ต ดานสังคม นักศึกษารับรูมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของCovid-19 และปฏิบัติตาม

โดยตลอดจึงสามารถปรับตัวไดโดยไมรูสึกวาเปนอุปสรรคตอการมาเรียน ดานอารมณ นักเรียนเขาใจความ

ยากลําบากทั้งของอาจารยและเพ่ือน จึงแสดงออกดวยความเห็นอกเห็นใจและชวยเหลือกันในการเรียนทั้ง

แบบออนไลนและออนไซต สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดเปนอยางดีแมเกิดอุปสรรคตางๆ ในการ

ดําเนินชีวิตจากสภาพปญหาและขอมูลขางตน ผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการปรับตัวของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงการแพรระบาดของสถานการณ Covid-19 ซึ่งผลการศึกษาจะเปน

สารสนเทศและขอมูลใหแกหลักสูตรและคณะในการจัดกิจกรรม      การเรียนการสอน และเพ่ือใหความ

ชวยเหลือและพัฒนานักศึกษาใหมีการปรับตัวที่เหมาะสมตลอดจนเปนแนวทางในการจัดเตรียมกิจกรรมทาง

วิชาการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษาและ

การใชชีวิตอันจะสงผลใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาการปรับตัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวง

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดานการเรียน ดานกิจกรรม ดานอารมณ และดาน 

การใชชีวิตประจําวัน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

(Covid-19) จําแนกตามเพศ ช้ันป และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการปรับตัวและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในชวง

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

คําถามของการวิจัย  

1. การปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีเปนอยางไร

2. การปรับตัวและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธกันหรือไม

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมเปาหมาย
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1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาช้ันปที่ 1 ถึง ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา 

คณะศึกษาศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

ทั้งหมดจํานวน 112 คน  

1.2 กลุมเปาหมาย เน่ืองจากประชากรของการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวนนอย ดังน้ันกลุมเปาหมายที่

ใชในการวิจัย จึงใชประชากรทั้งหมด ไดแก นักศึกษาช้ันปที่ 1 ถึง 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ

ศึกษาศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

ภายหลังจากเก็บขอมูลไดเอกสารกลับคืนมาทั้งหมดจํานวน 109 คน      

2. ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ ไดแก  เพศ  ช้ันป  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวแปรตาม ไดแก การปรับตัวของนักศึกษาจากผลกระทบการแพรระบาดของโรค     ติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (Covid-19) มี 4 ดาน  ไดแก ดานการเรียน ดานกิจกรรม ดานอารมณ และดาน    การ

ใชชีวิตประจําวัน  

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การปรับตัว หมายถึง การแสดงออกของบุคคลในการพยายามที่จะปฏิบัติตนเองใหเขากับ

สิ่งแวดลอมและสถานการณตางๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาความสมดุลของชีวิตเปนผลใหเกิดความสุขกาย 

สบายใจ ประสบความสําเร็จในดานการเรียนและการใชชีวิต ซึ่งผูวิจัยได แบงการปรับตัวออกเปน   4 ดาน 

ดังน้ี  

1.1 ดานการเรียน หมายถึง การที่บุคคลสามารถรับมือกับวิธีการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 

มีวิธีการเรียนรู มีสมาธิ ทุมเท ใสใจ มีความพรอม มีการเตรียมตัว กอนการเขาหองเรียน ทบทวนบทเรียนอยาง

สม่ําเสมอ ใฝหาความรูตลอดอยาง ตอเน่ือง ทํางานสงและรวมทํางานกลุมกับเพ่ือนไดอยางมีคุณภาพ  

1.2 ดานกิจกรรม หมายถึง การที่บุคคลเห็นความสําคัญของกิจกรรมตางๆ และเขารวมกิจกรรมใน

ระหวางที่ตนเองกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ มีความคิดเชิงบวก สามารถปรับตัวใหเขากับ

เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในขณะที่กําลังศึกษาหาความรูและสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม  

1.3 ดานอารมณ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่แสดงออกไดอยางเหมาะสม รูจักบริหาร ถายเท 

ควบคุมอารมณ รูจักยับย้ังความตองการของตนเอง มีมุมมองตอโลกอยางสรางสรรค รูจักใชเหตุผลในการ

แกปญหา สามารถจัดการกับความเครียดที่อาจเกิดจากเหตุตางๆได และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

1.4 ดานการใชชีวิตประจําวัน หมายถึง การที่บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตของตนเอง 

โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนการเรียน การทํางาน หรือการทํากิจวัตรตางๆ 
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เปนตน รวมทั้งสามารถสรางความสมดุลในชีวิต มีการพัฒนาตนเอง ทํากิจกรรมตางๆ ภายในบานและอยู

ภายใตมาตรการการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

2. การปรับตัวยุคในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) หมายถึง      การ

แสดงออกของบุคคลในการพยายามที่จะปฏิบัติตนเองใหเขากับสภาพแวดลอมและสถานการณตางๆ ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)  เพ่ือรักษาความสมดุลของชีวิตเปนผลให

เกิดความสุข กาย สบายใจ ประสบความสําเร็จในดานการเรียนและการใชชีวิตในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)   

3. การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) หมายถึง วิกฤติเหตุการณจากไวรัสชนิด

หน่ึงที่มีการคนพบลาสุด เปนโรคอุบัติใหมที่ทําใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ มีผลใหถึง          การเสียชีวิต 

4. นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาช้ันปที่1 ถึงช้ันปที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย (Methodology) 

1.การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรและกลุมเปาหมาย

คือ นักศึกษาช้ันปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ทั้งหมดจํานวน 112 คน และดวยนักศึกษามีจํานวนนอยจึงเก็บ

ปจจัยสวนบุคคล 

  เพศ  

  ช้ันป 

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การปรับตัว 
   ดานการเรียน  
   ดานกิจกรรม  
   ดานอารมณ  
   ดานการใชชีวิตประจําวัน 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
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ขอมูลจากนักศึกษาช้ันปที่ 1 ถึง 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ทุก

คนไดแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวนทั้งสิ้น 109 คน  

2. เครื่ อ งมือที่ ใ ช ในการ วิจั ย  เครื่ อ งมือที่ ใ ช เปนแบบสอบถามการปรับ ตัวของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) เปนแบบสอบถาม

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ คนควาแนวคิด ทฤษฎี             และงานวิจัย แบง

ออกเปน 3 ตอน คือ 1) ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา ไดแก เพศ ช้ันป และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) 

แบบสอบถามการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา (Covid-19) จํานวน 33 ขอ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการเรียน 8 ขอ ดานกิจกรรม 8 ขอ ดาน

อารมณ 5 ขอ และดานการใช ชีวิตประจําวัน 10 ขอ ที่เปนมาตราสวนประมาณคาแบบลิเคิรท 5 ระดับ และ 

3) ปญหาและขอเสนอแนะ

3.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทรในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไดใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานเปน 

ผู พิจารณาคุณภาพของเครื่องมือโดยคาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหา( Index of Item Objective 

Congruence : IOC) มีคาระหวาง 0.67-1.00 ตอมาไดนําแบบประเมินที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดลองใช 

(Tryout) กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน  30 คน เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งพบวามีคา       

ความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาความสอดคลองภายใน ( Internal Consistency) โดยหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ .928   

4.การเก็บรวบรวมขอมูล ขอรับรองการทําวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีไดหมายเลขโครงการวิจัยที่ psu.pn.๒-๑๐๐/๖๔ จากน้ันจึงขอ

เอกสารจากคณะศึกษาศาสตร เพ่ือสงไปยังประธานหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เพ่ือช้ีแจงถึง

การดําเนินการวิจัยของผูวิจัย และประสานสง Google formของแบบสอบถามไปยังตัวแทนประธานนักศึกษา

แตละช้ันป เมื่อไดแลวจึงประมวลขอมูลเพ่ือการวิเคราะหตอไป 

5.การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานใชสถิติบรรยาย เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุมเปาหมาย

ไดแก เพศ ช้ันป และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ใชเกณฑ 5 ระดับของวิเชียร เกตุสิงห (2538) 

คือ 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 1.81 - 2.60 

หมายถึง นอย 1.00 - 1.80 หมายถึง นอยที่สุด และวิเคราะหความสัมพันธระหวางการปรับตัวกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
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ผลการวจิัย 

        ผลการวิจัยแบงไดเปน 4 สวน ไดแก  1) การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา 2) การวิเคราะห   

การปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) 3) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการปรับตัวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขอมูล ดังน้ี  

1) การวิเคราะหขอมูลพืน้ฐานของนักศึกษา

 ตารางที ่1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

9 

100 

8.3 

91.7 

ชั้นป 

 ช้ันปที่ 1 

 ช้ันปที่ 2 

 ช้ันปที่ 3 

 ช้ันปที่ 4 

27 

28 

43 

11 

24.8 

25.7 

39.4 

10.1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

2.50 – 2.99  

3.00 - 3.49  

3.50 ขึ้นไป 

9 

56 

44 

8.3 

51.3 

40.4 

รวมเฉลี่ย 109 100 

จาก ตารางที่ 1  แสดง ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ นักศึกษาหญิง 100 คน คิดเปน

รอยละ 91.7 นักศึกษาชาย 9 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ศึกษาช้ันปที่ 3 จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 39.4 มาก

ที่สุด และนอยที่สุด คือช้ันปที่ 1 จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 24.8 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สวนใหญ

ระหวาง  3.00 - 3.49 จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 51.4 และนอยที่สุดคือ 2.50-2.99 จํานวน 9 คน คิดเปน

รอยละ 8.3 

2) การวิเคราะหการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงการแพรระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ผลการวิเคราะหการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
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ตารางที ่2 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวง

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายดาน 

ดาน 𝑥𝑥𝑥 S.D. ระดับ 

ดานการเรียน 

ดานกิจกรรม 

ดานอารมณ 

ดานการใชชีวิตประจําวัน 

3.57 

3.30 

3.56 

3.84 

.51 

.68 

.56 

.56 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

รวมเฉลี่ย 3.58 .46 มาก 

จาก ตารางที่ 2  พบวา การปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงการ 

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) สงผลตอดานการใชชีวิตประจําวันมากที่สุด    (𝑥𝑥𝑥 
=3.84) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการเรียน (𝑥𝑥𝑥 =3.57) อยูในระดับมาก ดานอารมณ  (𝑥𝑥𝑥 
=3.56)  และดานกิจกรรมนอยที่สุด (𝑥𝑥𝑥 =3.30) อยูในระดับปานกลาง 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) จําแนกตามเพศ  

ดาน 
ชาย หญิง 

t 
P-

value 𝑥𝑥𝑥 S.D. ระดับ 𝑥𝑥𝑥 S.D. ระดับ 

ดานการเรียน 3.59 .533 มาก 3.57 .513 มาก .151 .880 

ดานกิจกรรม 3.70 .416 มาก 3.27 .69 ปานกลาง 1.869 .064 

ดานอารมณ 3.58 .429 มาก 3.55 .573 มาก .121 .904 

ดานการใช

ชีวิตประจําวัน 
3.88 .531 มาก 3.84 .569 มาก .186 .852 

รวมเฉลี่ย 3.71 .405 มาก 3.57 .465 มาก .879 .381 

จาก ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา นักศึกษาชายและหญิง มีการปรับตัวในชวงการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยรวมไมแตกตางกัน  
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ตารางที ่4 การเปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) จาํแนกตามช้ันป  

ดาน 
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

F P-value
𝑥𝑥𝑥 S.D. 𝑥𝑥𝑥 S.D. 𝑥𝑥𝑥 S.D. 𝑥𝑥𝑥 S.D.

ดานการเรียน 3.69 .463 3.54 .517 3.58 .542 3.43 .516 1.033 .381 

ดานกิจกรรม 3.55 .764 3.09 .654 3.35 .636 3.20 .581 2.367 .075 

ดานอารมณ 3.61 .731 3.57 .544 3.56 .491 3.45 .449 .318 .813 

ดานการใช

ชีวิตประจําวัน 
4.00 .658 3.80 .577 3.89 .537 3.62 .382 1.981 .121 

รวม 3.73 .528 3.50 .457 3.61 .432 3.43 .366 2.118 .102 

จาก ตารางที่ 4 แสดงวา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่มีช้ันปตางกัน  มีการปรับตัว

ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยรวมไมแตกตางกัน  

ตารางที ่5 การเปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) จาํแนกตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ดาน 
2.50 – 2.99 3.00 - 3.49 3.50 ขึ้นไป 

F P-value
𝑥𝑥𝑥 S.D. 𝑥𝑥𝑥 S.D. 𝑥𝑥𝑥 S.D.

ดานการเรียน 3.62 .401 3.50 .545 3.64 .488 .957 .387 

ดานกิจกรรม 3.35 .581 3.27 .725 3.34 .644 .142 .867 

ดานอารมณ 3.76 .662 3.47 .567 3.63 .522 1.637 .199 

ดานการใชชีวิตประจําวัน 3.94 .718 3.73 .549 3.97 .530 2.570 .081 

รวม 3.66 .449 3.50 .483 3.66 .425 1.591 .209 

จาก ตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่มีผลสัมฤทธ์ิทาง    การเรียน

ตางกันมีการปรับตัวในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยรวมไมแตกตางกัน 

3) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการปรับตัวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ตารางที่ 6 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการปรับตัวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การปรับตัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

r p-value ระดับ 

ดานการเรียน .097 .319 ระดับตํ่า 

ดานกิจกรรม .067 .490 ระดับตํ่า 

ดานอารมณ .031 .750 ระดับตํ่า 

ดานการใชชีวิตประจําวัน .136 .164 ระดับตํ่า 

รวมเฉลี่ย .113 .248 ระดับตํ่า 

จาก ตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา การปรับตัวและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธในระดับตํ่า 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปรับตัวในทุกๆดาน กลาวคือ ดานการเรียน ดานกิจกรรม      ดาน

อารมณ และดานการใชชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ .05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ .097 , .067, .031 และ .136 ตามลําดับ 

ตอนที่ 6 วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะ 

1. ปญหาของนักศึกษาในการเรยีนในชวงสถานกาณการแพรระบาดCovid-19 ที่ประสบ 3 อันดับแรก

จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา พบวา ปญหาของนักศึกษาในการเรียนในชวงสถานกาณการแพร

ระบาดCovid-19 ที่ประสบ 3 อันดับแรก คือ นักศึกษาสวนใหญมีปญหาสัญญาณอินเทอรเน็ต รองลงมา ไมมี

สมาธิและไมเขาใจในเน้ือหาที่เรียน และสุดทาย คือ การมีภาระงานทีไ่ดรับมอบหมายเปนจํานวนมาก 

2. แนวทางความชวยเหลือที่ตองการจากหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย

จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความตองการชวยเหลือจากคณะมาก

ที่สุด คือ การบริการอินเทอรเน็ตที่รวดเร็ว รองลงมา การลดช่ัวโมงเรียนและภาระงาน   และสุดทายการ

ปรับรูปแบบการเรียนใหนาสนใจย่ิงขึ้น 

อภิปรายผล 

วัตถุประสงคที่ 1 กลาววา “เพ่ือศึกษาการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดานการเรียน ดานกิจกรรม ดานอารมณ และดานการใช

ชีวิตประจําวัน” พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี                  มีการปรับตัว

โดยรวมและในแตละดานอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ดานการเรียน นักศึกษามี        การปรับตัวอยูใน

ระดับมาก   อาจเน่ืองจาก นักศึกษาเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน ถึงแมรูปแบบการเรียนจะ

เปลี่ยนไปจากเดิมแตนักศึกษายังคงเขาเรียน Online ตามปกติ พยายามที่จะไขวควาทักษะตางๆในการพัฒนา
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ตนเอง มีการเตรียมความพรอมกอนเขาสูหองเรียน หมั่นทบทวนบทเรียนอยู มีความเขาใจในเน้ือหาที่เรียนดวย

ระบบ Online และสามารถสรุปใจความได รวมถึงสามารถสงงานผานระบบ Online ไดอยางรวดเร็วและไมมี

ขอผิดพลาด ยังมีความต้ังใจ ตระหนักในการเรียนรูเพ่ือที่จะปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิต 

ซึ่งสอดคลองกับ Zamira (2020) ที่ศึกษาผลของการแพรระบาดโควิด-19 ตอการเรียนในมหาวิทยาลัย: 

กรณีศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธระหวางสุขภาพจิต ทัศนคติในการเรียนออนไลนทักษะการเรียน และการ

เปลี่ยนแปลงในชีวิตนักศึกษา ที่พบวานักศึกษาสวนใหญมีการปรับตัวทางดานการเรียนออนไลน และใสใจใน

การรับรูถึงการแพรระบาดของโรค และยอมรับการเรียนรูปแบบออนไลนทําใหทักษะการเรียนของนักศึกษาไม

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดานกิจกรรม พบวา นักศึกษามีการปรับตัวอยูในระดับปานกลาง  อาจเน่ืองมาจาก

คณะและมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ที่นักศึกษาสามารถที่จะเลือกเขารวมกิจกรรมไดตาม

ความสนใจ และที่ตนเองมีความถนัด เมื่อไดเขารวมกิจกรรมแลวทําใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญ มองเห็นถึง

ประโยชนของการเขารวมกิจกรรม ซึ่งการเขารวมกิจกรรมทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งๆใหมและไดรับ

ประสบการณที่ไมเคยมีมากอน รับรูวากิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยทําใหนักศึกษาสามารถใชชีวิตใน

สังคมปจจุบันไดงายขึ้น ไดมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงทําใหไดใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนอีกดวย ซึ่ง สอดคลองกับ Khempet (2018) ที่ศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการปรับตัวของนิสิต

ปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา         การปรับตัวของ

นิสิตปริญญาตรีดานการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง ดานอารมณ ที่พบวา นักศึกษามีการปรับตัวอยู

ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก นักศึกษามีความเขาใจตนเองและผูอ่ืน รูจักควบคุมอารมณ และความตองการ

ของตนเอง มีการคิดในแงบวกวาภัยคุกคาม รวมทั้งสถานการณ     การแพรระบาด Covid-19 ยอมดีขึ้น จึง

เอ้ือใหสามารถปรับความคิด ความรูสึกที่จะรับมือกับความเครียดที่เกิดได และมีการพูดใหกําลังใจตนเองและ

กับเพ่ือนๆ อยูเสมอ รวมถึงยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได  Pinpitak (2014) ศึกษาการปรับตัวใน

การเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พบวา  นักศึกษา

มีคาการปรับตัวดานอารมณของแตละบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก ดานการใชชีวิตประจําวัน ที่พบวา 

นักศึกษามีการปรับตัวอยูในระดับมาก        อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาพยายามปรับเปลี่ยนการใชชีวิตของ

ตนเอง ใหเขาอยูในสภาวะสมดุลชีวิตไมวาจะเปนการเรียน การทํางาน หรือการทํากิจวัตรตางๆ สามารถ

จัดลําดับความสําคัญของงานวาควรทํา     สิ่งใดกอน-หลัง  นอกจากน้ีมีการปฏิบัติตามมาตรการการแพร

ระบาด Covid-19 สอดคลองกับ Buayam (2020) ที่ศึกษาการปรับตัวอยางเหมาะสมตอสถานการณ Covid-

19 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร พบวา นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร มีพฤติกรรมการปรับตัวอยางเหมาะสมตอ

สถานการณโควิด-19 ในดาน          การปรับตัวในการใชชีวิตประจําวันอยูในระดับมาก   

         วัตถุประสงคที่ 2 กลาววา “เพ่ือเปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) จําแนกตามเพศ ช้ันป และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน”  ในที่น้ีผูวิจัยอภิปรายผล 
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ดังน้ี เพศ ที่พบวา นักศึกษาชายและหญิงมีการปรับตัวไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาชายและ

นักศึกษาหญิงอยูในวัยเดียวกันมีความสนใจในธรรมชาติรายวิชาคลายกัน  เรียนสาขาเดียวกัน มีความสัมพันธ

ที่ดีในระหวางช้ันปตอกัน สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันได  จึงคุนเคยและเกิดการเรียนรูในการปรับเปลี่ยน

การใชชีวิตที่อยูภายใตมาตราการการปองกันการแรระบาด Covid-19      ซึ่งสอดคลองกับ Wae (2020) 

ศึกษาเรื่อง COVID - 19 กับการเรียนรูสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในวันน้ี พบวา กลุมตัวอยางทั้งเพศ

ชายและเพศหญิงเกิดการเรียนรูครั้งใหญตอสถานการณโควิด-19 ไดอยางเขมแข็งเปนผลมาจากการกําหนด

นโยบายความปลอดภัยของภาครัฐที่เขาถึงประชาชนทุกเพศ       ทุกวัย สงผลใหประชาชนสามารถกลับมาใช

ชีวิตไดตามวิถีปกติใหม (New normal) ไดเปนอยางดี       ทั้งทางดานการเรียนและการทํางาน และ

Sansupa, et al. (2020) ศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาในสถานการณการแพรระบาดโควิด19  พบวา 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพศชายและหญิงมีการปรับตัวในสถานการณ Covid-19 

โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ช้ันป พบวา นักศึกษามีการปรับตัวในชวงการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไมแตกตางกัน อาจเน่ืองมาจากในชวงสถานการณการระบาด Covid-19 น้ี 

นักศึกษาทั้ง 4 ช้ันปสวนใหญเรียนและใชชีวิตอยูที่บานของตนเอง อาจจะกิจวัตรในแตละวันจึงมีความใกลเคียง

กัน และนักศึกษายังตองเรียนรูที่จะตองใชเทคโนโลยีในเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการเรียนและการทํางาน จึง

มีการปรับตัวที่ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Niyomtham, Thepmanee ,and Thongthai 

(2017) ศึกษา          การปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก พบวา นักศึกษา

ที่มีช้ันปแตกตางกันมีการปรับตัว โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พบวา นักศึกษามีการปรับตัวไมแตกตางกัน สอดคลองกับ Pratumcharean (2020) ที่ศึกษาการปรับตัว

ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยในสถานการณ     การ

แพรระบาด Covid 19 พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย      ที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน มีการปรับตัวทางการเรียนในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) ไมแตกตางกัน 

         วัตถุประสงคที่ 3 กลาววา “เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการปรับตัวและผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน

ของนักศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19)” พบวาการปรับตัวของนักศึกษา

ในชวงสถานการณการระบาด Covid-19 ทั้งโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน

ระดับตํ่า ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย Niyomtham, Thepmanee, and Thongthai (2017) ที่ศึกษาการปรับตัว

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธ

ทางบวกกับการปรับตัวโดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอเพื่อการนาํไปใช 

1. ดานการเรียน อาจเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวม โดยในขั้นนําเขาสูการเรียน ผูสอนเปด

โอกาสใหมีบรรยากาศที่อบอุน แสดงความหวงใย เปนกันเอง ใหนักศึกษากลาที่ซักถามเก่ียวกับ     ขอสงสัย

ตางๆ  

2. ดานกิจกรรมอาจใหนักศึกษาไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมโดยการใหนักศึกษาได

ลงมือปฏิบัติเปน Active Learning และใหเล็งเห็นถึงประโยชนของกิจกรรม ทั้งของคณะ และมหาวิทยาลัย 

ควรมีการจัดกิจกรรมใหมๆ ทั้งกิจกรรมดานวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนตน  

3. ดานอารมณ ควรจัดกิจกรรมสันทนาก่ึงวิชาการ ใหอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา สงเสริมให

นักศึกษาไดผอนคลายความเครียด เรียนรูการจัดการกับอารมณของตนเอง มีศูนยการใหการปรึกษาแก

นักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดมีที่ปรึกษา ทั้งดานการเรียนและการใชชีวิต  

4. ดานการใชชีวิต ควรสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการใชเทคโนโลยีมากขึ้น เพราะ       ใน

สถานการณปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอยางมมากในการดํารงชีวิต การมีทักษะในการใชเทคโนโลยีมากขึ้นจะ

ทําใหนักศึกษาสะดวกงายในการใชชีวิต อีกทั้งสงเสริมใหนักศึกษามีการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น  

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรพิจารณาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่สงผลตอการปรับตัว เชน รายไดเฉลี่ยของครอบครัว รูปแบบ

การเลี้ยงดู เชาวนอารมณ ทุนทางจิตวิทยาทางบวก การคิดเชิงอนาคต เปนตน เพ่ือที่จะสามารถนํามา

เปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาไดชัดเจนย่ิงขึ้น และสามารถนําผลวิจัยไปใชใน      การวางแผนชวยเหลือ

นักเรียนในการปรับตัวตอสถานการณที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต  

2. ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆที่มีผลตอการปรับตัวของนักศึกษา ในดานอ่ืนๆ เชน  ดาน

ผูสอน ดานสังคม เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพรวมดวย เพ่ือใหไดขอมูลที่ลึกและชัดเจนมากขึ้น

4. ควรศึกษากับกลุมตัวอยางที่มีความหลากหลาย โดยศึกษากับทุกคณะในมหาวิทยาลัย เพ่ือนํา

ผลที่ไดมาเปรียบเทียบการปรับตัวไดอยางหลากหลายมากขึ้นและหาแนวทางใหนักศึกษามี     การปรับตัวที่ดี

ย่ิงขึ้น 
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การจัดการฝึกงานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
The Internship Management of the Accounting Program, of the Faculty of 
Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus 
during the COVID-19 Pandemic 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดการการฝึกงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการฝึกงานในช่วงสถานการณ์ก่อนและระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19 และ 3) ความ
คิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิจัยเชิง
ปริมาณกับวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลจากประชากร 3 กลุ่ม คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจ านวน 4 คน 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงานภาคการศึกษา 2/2562 และ 3/2563 จ านวน 667 คน กลุ่มตัวอย่าง 344 คน 
สถานประกอบการจ านวน 254 สถานประกอบการ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
สถิติที่ใช้คือการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ t-test ผลการศึกษา
พบว่า การจัดการฝึกงานต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการและปรับวิธีการวัดผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่
ระบาด COVID-19 และค าสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
ฝึกงานในช่วงสถานการณ์ก่อนและระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19 ไม่ต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
และ 4.16 ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อนักศึกษาในช่วงสถานการณ์ก่อนและ
ระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
และ 4.58 ตามล าดับ ดังนั้นกระบวนการจัดการรายวิชาการฝึกงานมีความส าคัญในการท าให้นักศึกษาบรรลุผล
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การเรียนรู้ หลักสูตรจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการรายวิชาให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์รวมถึงมี
ช่องทางการสื่อสารและมีกระบวนการติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมสู่
วิชาชีพบัญชีในอนาคต 

ค าส าคัญ: การจัดการ;  การฝึกงานทางการบัญชี;  การแพร่ระบาด COVID-19 

Abstract 
The objectives of this study were to examine the internship management of the 

Accounting Program of the Faculty of Commerce and Management, compare opinions of 
accounting interns before and during the COVID- 19 pandemic, and explore establishments’ 
opinions towards the interns.  This study employed the mixed method and collected data 
from three population groups, namely four lecturers in charge of the course, 667 students 
registering for internships in the 2/ 2019 and 3/ 2020 semesters, 344 samples, and 254 
establishments.  Descriptive data analysis was used for analyzing general data, whereas the 
statistics employed included frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, 
and t- test.  The results of the study revealed that the internship management process and 
evaluation methods were adjusted following the COVID-19 situation and orders of relevant 
agencies. The comparisons of the interns’ opinions towards internships before and during the 
COVID-19 pandemic revealed no differences, with mean values of 4.25 and 4.16, respectively. 
In addition, the differences in opinions of the establishments towards the interns before and 
during the COVID-19 pandemic were statistically significant at the 0.05 level, with mean values 
of 4.44 and 4.58 , respectively. Therefore, the internship management process is essential in 
enabling students to achieve their learning outcomes.  It is significant that the accounting 
program adjust the course management to respond to changing circumstances, provide 
communication channels, and devise a continuous follow-up process for students so that 
they are qualified to enter the accounting profession in the future. 

Keywords: Management; Internship in Accounting; the COVID-19 Pandemic 
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บทน า 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ในด้านยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศมุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้มีทักษะการท างานและสามารถปรับตัว
พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านการศึกษาในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน 
(Work-Integrated Learning : WIL)  สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างบัณฑิต
ที่มีสมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและยืดหยุ่น มุ่งเน้นจัด
การศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในสถานการณ์จริง บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work 
Integrated Learning:WIL) ให้สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน อาจจัดในรูปแบบของระบบทวิภาคี การปฏิบัติงานภาคสนาม สหกิจศึกษา การฝึกงานหรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 

เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีในสถานประกอบการ
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
ทั้งด้านวิชาการและการท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ท างาน
จริงและใช้ความรู้ด้านวิชาชีพโดยตรง (Maneesri, 2007) โดยจัดเป็นรายวิชาในหลักสูตร 946-319 การฝึกงาน
ทางการบัญชี (Internship in Accoounting ) ก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตาม
สาขาวิชาของนักศึกษาเพ่ือให้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริ ง (Prince of Songkla University Trang 
Campus, 2019) โดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้มีการเปิดสอนตั้งแต่ปี 2546 และได้บรรจุรายวิชาฝึกงานเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรจนถึงปัจจุบันโดยมีการก าหนดกระบวนการและรูปแบบที่ชัดเจนตามแผนการด าเนินงาน
ของรายวิชา แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและรูปแบบการจัดการรายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอกระบวนการจัดการรายวิชาฝึกงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
COVID-19 พร้อมทั้งเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกงานก่อนและระหว่างสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 และน าเสนอความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือศึกษาการจัดการการฝึกงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
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2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการฝึกงานในช่วงสถานการณ์ก่อนและระหว่างการแพร่
ระบาด COVID-19  

3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานในช่วงสถานการณ์ก่อนและ
ระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19  

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนา
ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มี
คุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อม
ล้ าภายในประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว  (Office of the 
Education Council, 2017) 
การจัดการเรียนสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning: WIL) เป็นการ
เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์ท างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่ได้รับ
การออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพท์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด (Upper 
Southern Cooperative Education Network, 2018) ซึ่ง Yamnoon (2004) ได้น าเสนอรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานทั้งหมด 9 รูปแบบ 1) การก าหนดประสบการณ์ก่อน
การศึกษา (Pre-course Experience) 2) การเรียนสลับกับการท างาน (Sandwich Course) 3) สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 4) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University 
Course) 5) การปฏิบัติงานภาคสนาม (Field work) 6) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรม
การท างาน (Cognitive Apprenticeship or Job shadowing) 7) การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง (Placement or Practicum) 8) พนักงานฝึกหัดหรือพนักงานฝึกงาน (new traineeship or 
apprenticeship) 9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฏี (Post-course Internship) 
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การฝึกงานทางการบัญชี (Internship in Accoounting) 
การฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ด าเนินงาน

ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning: WIL) ซ่ึง
เป็นการเชื่อมโยงความรู้ในชั้นเรียนกับประสบการณ์ท างานในแหล่งเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่งได้ถูกออกแบบไว้
ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด (Upper Southern 
Cooperative Education Network, 2018) ซึ่ง Kramer and Usher (2011) พบว่า การเรียนรู้เชิงบูรณา
การกับการท างานท าให้เกิดความคิดรวบยอดจากการเรียนในชั้นเรียน สามารถประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์
จริง เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ เกิดความรู้และทักษะด้านเทคนิคในสาขา
วิชาชีพ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กรที่ปฏิบัติงาน เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ช่วยให้ก าหนดเป้าหมายชีวิตในอนาคต และช่วยให้สามารถหางานท าได้ตรงตามสาขาวิชาชีพได้งานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา Sanpakaew and Boonchouy (2021) ได้ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาบัญชี ซึ่งได้มีการก าหนดให้มีรายวิชาด้านการฝึกปฏิบัติทางการบัญชีเป็นรายวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ 
มุ่งเน้นความเป็นนักบัญชีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การจัดการ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในวิชาชีพบัญชีเพ่ือเสริมสร้างการฝึก
ทักษะตลอดจนให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง  จึงได้ก าหนด
รายวิชาการฝึกงานทางการบัญชี (Internship in Accounting) ในกลุ่มวิชาชีพ โดยนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงาน
ในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาเพ่ือให้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง  ไม่น้อยกว่า 230 ชั่วโมง 
(Prince of Songkla University Trang Campus, 2019)  

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากประชากรจ านวน 3 กลุ่ม คือ 1) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจ านวน 4 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและสรุปผลการประชุมเพ่ือหาแนว
ทางการจัดการรายวิชา 2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงานภาคการศึกษา 2/2562 และ 3/2563 จ านวน 667 
คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 344 คน ใช้การวัดผลจากแบบสอบถามโดยค าถามแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อน
ฝึกงาน ระหว่างฝึกงาน และหลังการฝึกงาน และ 3) สถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน 254 สถาน
ประกอบการ โดยได้รับแบบประเมินจากสถานประกอบการจ านวน  637 ชุด ใช้การวัดผลจากแบบประเมิน 
แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถทางวิชาชีพและด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลความ
คิดเห็นของนักศึกษาและสถานประกอบการข้อมูลทั่วไปใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive 
Statistics) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และทดสอบ t-test เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งการน าเสนอข้อมูลจะ
น าเสนอในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยาย  

ผลการวิจัย  
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการการฝึกงาน 
การจัดการรายวิชาฝึกงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตก่อนสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 

รายวิชาการฝึกงานทางการบัญชีเป็นรายวิชาที่หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อง
ฝึกงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 230 ชั่วโมง โดยในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนจ านวน 201 คน สรุปขั้นตอนการจัดการรายวิชาแสดงดังภาพที่ 1  
ขั้นตอนการจัดการรายวิชาก่อนออกฝึกงาน 

1. หลักสูตรพิจารณาสถานประกอบการที่มีความเหมาะสมต่อการฝึกงานของนักศึกษาโดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินของนักศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา

2. ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาและหากนักศึกษาต้องการฝึกงานในสถาน
ประกอบการที่ไม่มีในรายชื่อที่หลักสูตรประกาศ นักศึกษาสามารถส่งข้อมูลเพ่ือให้พิจารณาเพ่ิมเติมได้
โดยกรอกเอกสารใบกลั่นกรองสถานประกอบการและส่งให้กับอาจารย์ที่รับผิดชอบของแต่ละพ้ืนที่

3. นักศึกษาจองสถานประกอบการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบให้ความเห็นอนุญาตในระบบสารสนเทศ
4. นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการเพ่ือสอบถามข้อมูลและยื่นแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
5. อาจารย์พิจารณาเอกสารและเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานแก่สถานประกอบการ
6. สถานประกอบการส่งหนังสือตอบรับกลับมายังคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
7. เจ้าหน้าที่ประกาศผลการตอบรับแก่นักศึกษา
8. ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือชี้แจงข้อก าหนดต่าง ๆ ข้อควรปฏิบัติ

ระหว่างการฝึกงาน และก าหนดการการฝึกงาน
ขั้นตอนการจัดการรายวิชาระหว่างการฝึกงาน 

1. นักศึกษาฝึกงานที่สถานประกอบการเพ่ือเรียนรู้วิธีการท างานทางด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี การ
ท างานทางภาษีอากร ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและ
เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งสถานประกอบการและนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน

2. ระหว่างการฝึกงานนักศึกษาต้องท าการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายประจ าวันและให้
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลนักศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง

3. ระหว่างการฝึกงานคณะกรรมการฝึกงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจะติดต่อสถานประกอบการเพ่ือขอ
นิเทศงานนักศึกษาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของสถานประกอบการและพูดคุยกับนักศึกษา

ขั้นตอนการจัดการรายวิชาหลังการฝึกงาน 
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1. นักศึกษาจัดท ารายงานการฝึกงานและน าเสนอผลการฝึกงานแก่คณะกรรมการฝึกงาน
2. กรรมการฝึกงานตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน โครงงาน สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน วิดีโอการ

น าเสนองาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมคะแนนส าหรับการประมวลผลรายวิชา
3. อาจารย์รับผิดชอบรายวิชาน าส่งผลการเรียนของนักศึกษาในระบบ
4. อาจารย์รับผิดชอบรายวิชาประชุมเพ่ือสรุปปัญหาของการฝึกงานที่เกิดข้ึนเพ่ือน าไปปรับปรุงในปีถัดไป

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดการรายวิชาฝึกงานทางบัญชี 
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การจัดการรายวิชาฝึกงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
การฝึกงานในภาคการศึกษา 3/2563  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานทางบัญชีโดยมีช่วงเวลา

การฝึกงานตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 – 4 มิถุนายน 2564 จ านวนทั้งสิ้น 466 คน โดยแบ่งเป็นชั้นปีที่ 3 
จ านวน 209 คน ชั้นปีที่ 4 จ านวน 255 คน ชั้นปีที่  5 จ านวน 2 คน ซึ่งขั้นตอนการจัดการรายวิชาก่อนออก
ฝึกงานยังคงด าเนินการตามขั้นตอนที่หลักสูตรก าหนด แต่ระหว่างการฝึกงานได้มีป ระกาศจากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เรื่องแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ฝึกงาน) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่ง
ประกาศให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ต่อได้ เฉพาะกรณีการปฏิบัติงานจากที่บ้านหรือ
แบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้นักศึกษายุติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่วันที่ 10 
พฤษภาคม 2564 และให้หลักสูตรพิจารณาด าเนินการหาแนวทางในการจัดการต่อไป ซึ่งหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ได้มอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานหรือรายงานเกี่ยวกับการฝึกงานโดยให้น าภาระงานที่ได้รับมอบหมายมา
อธิบายเพ่ิมเติมและสืบค้นทฤษฎีเกี่ยวกับงานที่ท าเพ่ือประกอบการเขียนโครงงาน โดยรายละเอียดการจัดกลุ่ม
นักศึกษา การมอบหมายงาน และเกณฑ์การประเมินผล ดังแสดงในตารางที ่1 
ตารางที่ 1 การจัดกลุ่มนักศึกษา การมอบหมายงาน และเกณฑ์การประเมินผลระหว่างการแพร่ระบาด 
COVID-19 

หัวข้อ กลุ่ม1 กลุ่ม2 กลุ่ม3 

ระยะเวลา/รายการ 
น้อยกว่า 4 

สัปดาห์ ชม. ไม่
ครบ 230 ชม. 

มากกว่า 4 สัปดาห์ ชม. ไม่ครบ 230 ชม. ชั่วโมงฝึกงาน
ครบ 230 

ชม. 
สถานประกอบการ

ประเมิน 
สถานประกอบการ

ไม่ประเมิน 

1. แบบประเมินจากสถาน
ประกอบการ

- 30 - 60 

2. โครงงานการฝึกงาน 60 30 60 - 

3. รายงานการปฏิบัติงาน - - - 10 
4. การน าเสนอรายงาน/
โครงงานในรูปแบบ VDO

20 20 20 10 

5. สมุดบันทึก 10 10 10 10 

6. การปฏิบัติตามระเบียบ
การฝึกงาน

10 10 10 10 

รวม 100 100 100 100 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ชี้แจงระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าโครงงานแก่นักศึกษา
อย่างละเอียด ซึ่งการท าโครงงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันไปตามระยะเวลาของการ
ฝึกงาน กรณีนักศึกษาสามารถฝึกงานได้ครบ 230 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถท ารายงานตามก าหนดการเดิมของ
หลักสูตร แต่หากนักศึกษาฝึกงานไม่ครบ 230 ชั่วโมง ต้องจัดท าโครงงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นและ
น าความรู้ที่ได้จากการฝึกงานมาขยายความอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้คณะกรรมการการฝึกงานแน่ใจได้ว่า
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เพ่ิมเติมและเหมาะสมกับการผ่านการฝึกงานในครั้งนี้ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศยุติการฝึกงาน 

1. ด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องวางแผนการจัดการรายวิชาใหม่โดยน าแนวทางที่
ก าหนด ประชุมหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและด าเนินการตามมติที่ประชุมเพ่ือให้นักศึกษาทุกคนสามารถผ่านการ
วัดและประเมินผลของรายวิชาต่อไป 

2. ด้านนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษามีประเด็นค าถามเกี่ยวกับการยุติการฝึกงานเป็นจ านวนมาก อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงสื่อสารผ่านกระทู้ในกลุ่ม Facebook รายวิชา เพ่ือตอบค าถามนักศึกษาทุกคน ซึ่ง
ค าถามโดยส่วนใหญ่จะแสดงถึงความไม่เห็นด้วยกับการยุติการฝึกงาน มีความกังวลเกี่ยวกับการจบการศึกษา 
และกังวลเกี่ยวกับโครงงานที่ต้องจัดท า 

3. ด้านสถานประกอบการ สถานประกอบการบางแห่งไม่เห็นด้วยกับการยุติการฝึกงานเนื่องจากท าให้
สถานประกอบการขาดนักศึกษาช่วยงานไม่เป็นไปตามที่ได้วางแผนก าลังคนไว้  สถานประกอบการบางแห่งไม่
สามารถประเมินผลนักศึกษาฝึกงานได้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องให้ค าอธิบายและชี้แจงแก่สถาน
ประกอบการโดยส่งหนังสือชี้แจงท าความเข้าใจถึงเหตุผลและอ้างอิงประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะ
พาณิชยศาสตร์และการจัดการแก่สถานประกอบการ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาและสถานประกอบการ 
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า นักศึกษาฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2/2562 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างก่อน
การแพร่ระบาด COVID-19 มีนักศึกษาฝึกงานจ านวน 201 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 176 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.56 และเพศชายจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.44 มีผลการเรียนในรายวิชาฝึกงานทางการบัญชี 
ระดับข้ัน G (Good) จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ระดับข้ัน P (Pass) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.00 ส าหรับนักศึกษาฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3/2563 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19 
มีนักศึกษาฝึกงานจ านวน 466 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 86.05 และเพศชาย
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 มีผลการเรียนในรายวิชาฝึกงานทางการบัญชี ระดับขั้น G (Good) จ านวน 
451 คน คิดเป็นร้อยละ 96.78 และระดับขั้น P (Pass) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.22 

ความคิดเห็นภาพรวมของนักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับการจัดการฝึกงาน พบว่านักศึกษามีความคิดเห็น
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เกีย่วกับการจัดการฝึกงานไม่ต่างกัน ซึ่งความคิดเห็นรายด้านดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นรายด้านของนักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับการจัดการฝึกงาน  
สถานะการฝึกงาน กลุ่ม N �̅� S.D. t Sig. (2-tailed) 

1. ก่อนการฝึกงาน ก่อน COVID-19 177 4.34 0.4767 
3.582 0.001* 

ระหว่าง COVID-19 167 4.14 0.5345 
2. ระหว่างการฝึกงาน ก่อน COVID-19 177 4.09 0.5324 

-0.396 0.692 
ระหว่าง COVID-19 167 4.11 0.5609 

3. หลังการฝึกงาน ก่อน COVID-19 177 4.32 0.7559 
0.942 0.347 

ระหว่าง COVID-19 167 4.25 0.8063 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นรายด้าน ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกงานพบว่า นักศึกษามีความ

คิดเห็นก่อนการฝึกงานแตกต่างกันโดยกลุ่มฝึกงานก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 มีความคิดเห็นสูงกว่ากลุ่ม
ฝึกงานระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19 ส่วนความคิดเห็นในช่วงระหว่างการฝึกงานและหลังการฝึกงานไม่
แตกต่างกัน  

ความคิดเห็นรายประเด็นในช่วงก่อนการฝึกงาน พบว่า ด้านการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ
ให้แก่นักศึกษาก่อนฝึกงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยกลุ่มฝึกงานก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 มีความ
คิดเห็นสูงกว่ากลุ่มฝึกงานระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19 ส่วนความคิดเห็นด้านความคาดหวังของ
นักศึกษาต่อโอกาสที่จะได้ฝึกงานตรงตามสาขาวิชา และด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองของนักศึกษา
ในทุกด้านก่อนฝึกงานมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ส าหรับความคิดเห็นรายประเด็นในช่วงระหว่างและหลัง
การฝึกงาน พบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน  
ความคิดเห็นสถานประกอบการ 

จ านวนแบบสอบถามจากสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 637 ฉบับ แบ่งเป็นภาคการศึกษาที่ 2/2562 
(ก่อนการแพร่ระบาด COVID-19)  จ านวน 200 ฉบับ และ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ระหว่างการแพร่ระบาด 
COVID-19)  จ านวน 437 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ภาพรวมผลการประเมินนักศึกษาฝึกงานจากสถานประกอบการ 

กลุ่ม N �̅� S.D. t Sig. (2-tailed) 

ก่อน COVID-19 200 4.44 0.4650 
-4.057 0.000* 

ระหว่าง COVID-19 437 4.58 0.3792 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 ภาพรวมผลการประเมินนักศึกษา พบว่า ผลการประเมินนักศึกษาฝึกงานจากสถาน
ประกอบการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 โดยกลุ่มฝึกงานก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 มีผลการ
ประเมินต่ ากว่ากลุ่มฝึกงานระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19  
ตารางที่ 4 ภาพรวมแต่ละด้านของผลการประเมินนักศึกษาฝึกงานจากสถานประกอบการ 

ด้านการประเมิน กลุ่ม N �̅� S.D. t Sig.(2-tailed) 

1. ความสามารถทางวิชาชีพ
ก่อน COVID-19 200 4.218 0.5700 

-4.436 0.000* 
ระหว่าง COVID-19 437 4.412 0.4869 

2. คุณลักษณะส่วนบุคคล
ก่อน COVID-19 200 4.568 0.4490 

-3.087 0.000* 
ระหว่าง COVID-19 437 4.680 0.3612 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ภาพรวมแต่ละด้านของผลการประเมินนักศึกษา พบว่า ผลการประเมินจากสถาน

ประกอบการภาพรวมด้านความสามารถทางวิชาชีพ และคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 
0.05 โดยกลุ่มฝึกงานก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 มีผลการประเมินต่ ากว่าทั้งสองด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
ความสามารถทางวิชาชีพ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มฝึกงานก่อนการแพร่
ระบาด COVID-19 มีผลการประเมินต่ ากว่าทุกประเด็นดังนี้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คุณภาพของงาน และ ปริมาณงาน 2) 
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า หัวข้อการแต่งกาย สภาพการเข้าปฏิบัติงาน การประพฤติตามระเบียบวินัย 
ความเอาใจใส่งานในหน้าที่ ความซื่อสัตย์ และความคิดริเริ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม
ฝึกงานก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 มีผลการประเมินต่ ากว่าทุกประเด็น ส่วนหัวข้อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความเป็นผู้น า และการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นคุณค่ามีผลการประเมินไม่แตกต่างกัน  

อภิปรายผลและสรุป 
การจัดการรายวิชาการฝึกงานทางบัญชีต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบหมายงานแก่นักศึกษา

ฝึกงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลเพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลการฝึกงานของ
นักศึกษาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้นักศึกษาสามารถผ่านการประเมินรายวิชาการฝึกงานทางบัญชีและ
จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีความเห็น
ว่าการจัดการรายวิชาการฝึกงานในระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19 มีกระบวนการจัดการที่ต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ และมีการท างานซ้ าซ้อนหลายครั้งเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการตามสถานการณ์และต้องติดตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ต้องแก้ปัญหาเฉพะหน้าได้อย่างทันท่วงที โดยไม่สามารถวางแผนการท างานระยะยาวได้ แต่ทั้งนี้ในการจัดการ
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รายวิชายังต้องมีท้ัง 3 กระบวนการเช่นเดิม คือ กระบวนการก่อนการฝึกงาน กระบวนการระหว่างฝึกงาน และ
กระบวนการหลังฝึกงาน (Yangklan and Chotipurk 2020) และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ เช่น
ระบบสารสนเทศการฝึกงาน  Google Classroom และ Facebook Group การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการรายวิชาส่งผลให้การจัดการรายวิชามีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ 
Waehayee (2021) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประสานงานเพ่ือติดตามและประเมินผล
นักศึกษาฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการพบว่าการน า Google Apps for Education และการแจ้งเตือนผ่าน 
Line Notify มาประยุกต์ใช้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประสานงานเพ่ือติดตามและประเมินผลนักศึกษา
ฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการได้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการรายวิชารูปแบบดังกล่าวท า
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีจริงตามจุดมุ่งหมายและสามารถบรรลุผลการเรียนรู้
ของรายวิชาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน นั่นคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการได้ ด้านความรู้ นักศึกษามีความรู้ในวิชาชีพและสามารถน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ได้ ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกงานได้ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่องานของตน 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสามารถ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้  

นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการก่อนฝึกงานด้านการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ 
ให้แก่นักศึกษาก่อนฝึกงานแตกต่างกัน ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกงานกลุ่มก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 
สูงกว่ากลุ่มระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19 อาจเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
น้อยลงในการชี้แจงท าความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ โดยอาจารย์ใช้วิธีการพูดคุยกับนักศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์และผ่านสื่อวิดีโอแทนการชี้แจงในห้องเรียน 

สถานประกอบการมีภาพรวมผลการประเมินนักศึกษาฝึกงานโดยผลการประเมินนักศึกษาฝึกงานจาก
สถานประกอบการแตกต่างกัน โดยกลุ่มฝึกงานก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 มีผลการประเมินต่ ากว่ากลุ่ม
ฝึกงานระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งรายด้านที่สถานประกอบการมีความคิดเห็นแตกต่างกันคือด้าน
ความสามารถทางวิชาชีพ และ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งด้านความสามารถทางวิชาชีพมีความแตกต่างกัน
ทุกประเด็น ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันเกือบทุกประเด็น ยกเว้นหัวข้อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความเป็นผู้น า และการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นคุณค่ามีผลการประเมินไม่แตกต่างกัน เนื่องจากระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาที่สถานประกอบการน้อยกว่าช่วงเวลาที่ก าหนด อาจจะส่งผลให้สถานประกอบการ
ประเมินนักศึกษาค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มฝึกงานก่อนการแพร่ระบาด COVID-19  

จากผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated 
Learning: WIL) ในรูปแบบของการฝึกงานท าให้นักศึกษามีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติ งานจริง และ
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กระบวนการจัดการรายวิชามีความส าคัญในการท าให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ในรายวิชาดังนั้นหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการรายวิชาให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์รวมถึงมีช่อง
ทางการสื่อสารและมีกระบวนการติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมสู่วิชาชีพ
บัญชีในอนาคต 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  
สถาบันการศึกษาสามารถน ากระบวนการจัดการฝึกงานของหลักสูตรบัญชีในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาด COVID-19 ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการฝึกงานหรือการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพในหน่วยงานได้
เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับหลักสูตร 
หลักสูตรควรมีการออกแบบแผนส ารองเพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ส่งผลให้การ

ฝึกงานของนักศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมเพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างราบรื่น 
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ความพรอมของนักศึกษาตอการสอบวัดผลแบบออนไลน ภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุร ี 

Readiness of Students for Online Examinations during the COVID-19 Pandemic: 

A Case Study of the Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, 

Suphan Buri Campus. 
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บทคัดยอ 

ผลจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตอสถาบันทางการศึกษา ทําใหไมสามารถจัดการ

สอนและการสอบวัดผลในรูปแบบปกติได จึงมีความจําเปนตองใชรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบวัดผล

แบบออนไลน การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพรอมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ที่มีตอการสอบวัดผลแบบออนไลนภายใตสถานการณระบาด

ของโคโรนาไวรัส 2019 โดยใชการวิจัยเชิงพรรณนาแบบวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามออนไลน 

สํารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของตอความพรอมในการสอบวัดผลแบบออนไลน มีขั้นตอนการวิจัย 4 

ขั้นตอน กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาคณะตาง ๆ ในศูนยสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในกลุมวิชาวิทยาศาสตร 

ภาคการศึกษา 1/2564 จํานวน 232 คน วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาคา

รอยละและวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีความพรอม ความเขาใจ

ตอการสอบวัดผลแบบออนไลนในระดับมาก นักศึกษาสวนใหญมีความตองการใหอาจารยผูสอนเพ่ิมอัตราสวน

ในการเก็บคะแนนจากงานมอบหมายในช้ันเรียนมากกวาการสอบวัดผลแบบออนไลน ขณะที่ขอกังวลสวนใหญ

ของการสอบวัดผลแบบออนไลนคือความเสถียรของสัญญาณอินเตอรเน็ตขณะสอบ ทั้งน้ีนักศึกษาพรอมที่จะ
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ปรับตัววิถีชีวิตแบบใหมของการเรียนและการสอบวัดผลแบบออนไลนภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

โคโรนาไวรัส 2019 

คําสําคญั: การสอบวัดผลแบบออนไลน; โคโรนาไวรัส 2019; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

Abstract 

Effects of the coronavirus disease 2 0 1 9  outbreak on educational institutions. As a 

result, it is impossible to use normal format for studying. Therefore, it is necessary to use 

online teachings and examinations. The purpose of this work is to study the readiness of 

students for online examinations during the COVID-1 9  in case of the Rajamangala University 

of Technology Suvarnabhumi Suphan Buri campus which effects to online examinations by 

using descriptive research in type of survey studies. Tool of this work is an online questionnaire 

which relates to online exam issues during the COVID-19. There are 4 steps of research. The 

target group is 232 students which enrolled in science subjects, semester 1/2564. The data 

were analyzed by using descriptive statistics and content analysis. We found that the students 

are ready in high level of online placement test. Most students want teachers to increase 

percentage of Accumulated score and reduce tested score. Moreover, they are concern about 

the stability of internet. However, the students are ready to adapt to a new normal of studying 

and online examination under the Coronavirus 2019 

Keywords: Online assessment; Covid-19; Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 

บทนํา 

การระบาด (Outbreak) ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อราวเดือนธันวาคม 2562 ที่

เมืองอูฮ่ันของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ไดแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว มีผูติดเช้ือเปนจํานวนมากในหลาย

ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จนกระทั่งวันที่ 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลกไดออกมาประกาศ

อยางเปนทางการถึงสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไดกลายเปนการระบาดใหญ 

(Pandemic) (Department of Disease Control. Ministry of Public Health, 2021) ปจจุบันเปนเวลา

กวา 2 ป 3 เดือน ที่โลกตองรับมือกับสถานการณการแพรระบาดดังกลาว  หลายประเทศทั่วโลกกําลังเฝารอ

การกลายเปน “โรคประจําถิ่น (Endemic)” ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่เปนสัญญาณบงบอกถึงการสิ้นสุด

ของการระบาดใหญ (Pupuncha, Chaladsuk, & Thareesang, 2021)ในชวงระยะเวลากวา 2 ปของการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดทําใหพฤติกรรมมนุษย พฤติกรรมการบริโภคและการบริการ เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายดาน กอใหเกิดผลกระทบในหลายภาคสวน เชน เศรษฐกิจ สังคม การทองเที่ยว 

เทคโนโลยี และการศึกษา 

ดานผลกระทบตอภาคการศึกษาน้ัน สถานศึกษาในทุกระดับไมสามารถจัดการเรียนการสอนได

ตามปกติ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนการสอนทางไกล เรียนที่บาน ใชเทคโนโลยีเขามาชวย 

ผูเรียนตองปรับตัวกับระบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนมากขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนภาพรวมของ

ระบบการศึกษา สูรูปแบบเปนแพลตฟอรม (Education Platform) เชน ระบบ MOOC (Massive Open 

Online Course) หรือ LMS (Learning Management System) ที่ผูเรียนจะเปนฝายเลือกสิ่งที่เรียนตาม

ความสนใจ สงผลใหผูเรียนเกิดความเขาใจ ความชอบในสิ่งที่ตัวเองเรียน และอยากเรียนในวิชาที่เหมาะสมกับ

ตัวเองมากที่สุด  

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก ผูสอน ผูเรียน เน้ือหา สื่อการ

เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู ระบบการติดตอสื่อสาร ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการ

ประเมินผล โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันได การ

พิจารณาองคประกอบ รูปแบบที่สอดคลองเหมาะสมกับลักษณะวิชาและบริบทของผูเรียนจะนําไปสูการ

ประยุกตใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนเกิดผลลัพธการ

เรียนรูตามวัตถุประสงค (Wayo, Charoennukul, Kankaynat, & Konyai, 2020) แตการใชรูปแบบของการ

เรียนออนไลนเปนตัวชวยในการจัดการศึกษาแทนการเรียนในหองเรียนตามปกติ อันเน่ืองจากปญหาการ

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019น้ัน ไดทําใหรูปแบบของการสอบวัดผลเพ่ือสรุประดับผลการเรียนของ

นักศึกษา จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมดวยเชนกัน เพ่ือชวยใหผูสอนสามารถสรุประดับผลการ

เรียนของนักศึกษาไดอยางแทจริง ซึ่งความพรอมและความเขาใจของนักศึกษาตอการสอบวัดผลแบบออนไลน 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เปนหน่ึงปจจัยพ้ืนฐานที่ตองคํานึงถึง เพ่ือให

ผูสอนไดทราบถึงประเด็นความพรอมดังกลาว จึงจําเปนตองมีการวิจัย เพ่ือนําผลลัพธที่ไดมาใชเปนขอมูล

ยอนกลับในการพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลที่มีเปาหมายเพ่ือตัดสินสรุประดับผลการเรียน ในการบอก

ระดับการเรียนรูของนักศึกษา หลังจากที่เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน  

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาความพรอมของนักศึกษาตอการสอบวัดผลแบบออนไลน ภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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กรอบแนวคดิ

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

เน่ืองจากประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีมีขนาดเล็ก และสามารถที่จะศึกษาไดควรจะศึกษาจาก

ประชากรทั้งหมด (Yothongyot & Sawatsan, 2008) ดังน้ันประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

วิชาฟสิกส 1 ฟสิกส 2 และวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จํานวน 232 คน และ

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมประชากรทั้งหมด จํานวน 232 คน 
2. การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบวิจัยเชิงสํารวจ (descriptive survey) ที่เปนการคนควา

หาขอเท็จจริงตามสภาพการณที่ปรากฏอยู มาบรรยายใหเห็นวามีขอเท็จจริงปรากฏอยูอยางไร (Chatakan, 

2009). เครื่องมือที่ใชในการวิจัยสถาบันครั้งน้ีคือ แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) โดยใช 

Google form ที่มีการต้ังคาปดการใชตัวเลือกรวบรวมอีเมลของผูตอบ เพ่ือใหระบบไมบันทึกอีเมลจากผูที่

กรอกแบบฟอรม) โดยมีการกําหนดและตรวจสอบประเด็นการสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหนงเปน

ผูบริหารของคณะภายในศูนยสุพรรณบุรี และแบบสอบถามดังกลาวเปนแบบการตรวจสอบรายการ (Check 

list) หรือกําหนดใหเลือกตอบและแบบปลายเปด ที่มีการวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีองคประกอบของ

แบบสอบถาม 5 สวน ดังน้ีคือ  

สวนที่ 1 ขอมลูรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน คณะวิชาตนสังกัดของนักศึกษา 

สวนที่ 2 สถานที่ทีคาดวานักศึกษาจะใชเปนสถานที่สอบวัดผลแบบออนไลน 

สวนที่ 3 ความพรอมของอุปกรณสนับสนุนทีนั่กศึกษาคาดวาจะใชในการสอบวัดผลแบบออนไลน 

สวนที่ 4 ความพรอมของระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ(อินเทอรเน็ตและสัญญาณเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) ในการสอบวัดผลแบบออนไลน 

สวนที่ 5 ความพรอมและความเขาใจตอการสอบวัดผลแบบออนไลน 

สวนที่ 6 ขอคดิเห็นหรือขอเสนอแนะ ตอการสอบวัดและประเมินผลแบบออนไลน 

ความพรอมของนักศึกษาตอการสอบ

วัดผลแบบออนไลนภายใต

สถานการณการแพรระบาดของ 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

แนวทาง/รูปแบบ การสอบวัดผล 

แบบออนไลน ภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสรางแบบสอบถามแบบออนไลน โดยใช Google Form ดําเนินการ

เก็บขอมูลในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งอยูในชวงการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ระลอกที่ 4 (World Health Organization Thailand, 2001) และนักศึกษายังอยูในชวงเริ่มเรียนแบบ

ออนไลน โดยคณะผูวิจัยไดขอความความรวมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถาม จากนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ฟสิกส 1 ฟสิกส 2 และวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต จํานวน 325 คน มีนักศึกษา

ตอบแบบสอบถามออนไลนกลับมา 232 คน คิดเปนรอยละ 71.38 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาดังกลาว 

4. การวิเคราะหขอมูล

คณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหโดยการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ ความพรอมของนักศึกษาตอการ

สอบวัดผลแบบออนไลน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 235 คน มาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) หาคารอยละและวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) (Sricharoon, 

2016) โดยเริ่มจากการนําขอมูลที่ไดในแตละหัวขอ มาแยกตามประเด็นการศึกษาและคิดเปนเปอรเซ็นตของ

ผลสํารวจ และนํามาวิเคราะห นําเสนอผลการวิจัยรวมกันในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งแปลผลและ

เทียบเคียงผลการวิจัยกับงานวิจัยอ่ืนๆ ที่มีการวิจัยหรือศึกษาในลักษณะใกลเคียงกัน 

ผลการวจิัย 

1. ขอมูลรายวิชาและคณะวิชาตนสังกัดของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม

จากการสํารวจขอมูลรายวิชาและคณะวิชาตนสังกัดของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากมาจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฟสิกส 1 คิดเปนรอยละ 65.1 ของผูตอบ

แบบสอบถาม รองลงมาคือนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต (รอยละ 28)

และลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฟสิกส 2 (รอยละ 6.9) ตามลําดับ (ภาพที่ 2) ขณะที่คณะวิชาตนสังกัดของ

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมาจากคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 

76.3 รองลงมาคือคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รอยละ 13.4) และคณะวิชาครุศาสตรอุตสาหกรม 

(รอยละ 10.3 ) ตามลําดับ (ภาพที่ 3) 
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ภาพที ่2 ขอมลูรายวิชาของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 

ภาพที่ 3 ขอมลูคณะวิชาตนสังกัดของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 

2. สถานทีท่ี่คาดวานักศึกษาจะใชเปนสถานที่สอบวัดผลแบบออนไลน

ในการสอบวัดผลแบบออนไลน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

จําเปนตองมีพิจารณาความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ที่นักศึกษาคาดวาจะใชสอบ ผลการสํารวจ

พบวาสวนใหญนักศึกษาเลือบสอบวัดผลออนไลนจากบานคิดเปนรอยละ 84.1 รองลงมาคือหอพัก(รอยละ 

15.5) และที่ทํางาน(รอยละ 0.4) ตามลําดับ (ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 4 ขอมลูสถานที่ทีค่าดวานักศึกษาจะใชเปนสถานทีส่อบวัดผลแบบออนไลน 

3. ความพรอมของอุปกรณสนับสนุนที่นักศกึษาคาดวาจะใชในการสอบวัดผลแบบออนไลน

ความพรอมของอุปกรณสนับสนุนการที่นักศึกษาคาดวาจะใชในการสอบวัดผลแบบออนไลนพบวา

สวนใหญนักศึกษาจะใชสมารทโฟน (Smartphone) เปนอุปกรณในการสอบวัดผลแบบออนไลน คิดเปนรอย

ละ 47) รองลงมาคือ โนตบุค (Notebook) (รอยละ 32.8) คอมพิวเตอร (PC) (รอยละ 15.9)  และแทปแลต 

(รอยละ 4.3) ตามลําดับ (ภาพที่ 5) และเมื่อสํารวจเก่ียวกับอุปกรณสนับสนุนที่นักศึกษาคาดวาจะใชในการอุ
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สอบวัดผลแบบออนไลนน้ัน สามารถที่จะเช่ือมตอกับกลองและไมโครโฟนไดหรือไม พบวาสวนใหญอุปกรณที่

นักศึกษาจะใชในการสอบวัดผลแบบออนไลนน้ัน สามารถเช่ือมตอกับกลองและไมโครโฟนได คิดเปนรอยละ 

95.3 ขณะที่มีอุปกรณสนับสนุนการสอบวัดผลแบบออนไลน ไมสามารถเช่ือมตอกับกลองและไมโครโฟนได คิด

เปนรอยละ 4.7 (ภาพที่ 6) 

ภาพที่ 5 ขอมลูอุปกรณสนับสนุนที่คาดวานักศึกษาจะใชในการสอบวัดผลแบบออนไลน 

ภาพที่ 6 ขอมลูอุปกรณสนับสนุนที่สามารถเช่ือมตอกับกลองและไมโครโฟนในการสอบวัดผลแบบออนไลน 

4. ความพรอมของระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ(อินเทอรเน็ตและสัญญาณเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) ในการสอบวัดผลแบบออนไลน 

เม่ือพิจารณาถึงความพรอมของระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเทอรเน็ตและสัญญาณ

เช่ือมตออินเทอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) ในการสอบวัดผลแบบออนไลน พบวานักศึกษาสวนใหญจะใช

อินเทอรเน็ตจากบาน หอพักและที่ทํางาน ทั้งแบบประเภท ADSL และแบบ Fiber optic คิดเปนรอยละ 

51.7 ขณะที่มีนักศึกษาจะใชอินเทอรเน็ตจากสมารทโฟน คิดเปนรอยละ 48.3 (ภาพที่ 7) 

ภาพที่ 7 ขอมลูระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศที่คาดวานักศึกษาจะใชในการสอบวัดผลแบบออนไลน 
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5. ความพรอมและความเขาใจในภาพรวมตอการสอบวัดผลแบบออนไลน

เม่ือพิจารณาถึงความพรอมและความเขาใจในภาพรวมของนักศึกษาตอการสอบวัดผลแบบ

ออนไลน พบวานักศึกษาสวนใหญมีความพรอมและความเขาใจในการสอบวัดผลแบบออนไลน คิดเปน

รอยละ 85.3 ขณะที่มีนักศึกษาไมมีความพรอมในการสอบวัดผลแบบออนไลน คิดเปนรอยละ 14.7 

(ภาพที่ 8) 

ภาพที่ 8 ขอมูลความพรอมและความเขาใจของนักศึกษาตอการสอบวัดผลแบบออนไลน 

6. ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ตอการสอบวัดและประเมินผลแบบออนไลน

เม่ือพิจารณาถึงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของนักศึกษาตอการสอบวัดและประเมินผลแบบ

ออนไลน พบวานักศึกษาไดแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนจํานวนมาก ทางคณะผูวิจัยจึงได

ดําเนินการแยกแยะและจัดกลุมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีความใกลเคียงกันออกไดเปน 3 กลุม คือ 

กลุมที่ 1 เปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่นักศึกษามีความตองการใหผูสอนเพิ่มอัตราสวนในการเก็บ

คะแนนจากงานมอบหมายในชั้นเรียนมากกวาการสอบวัดผลแบบออนไลน กลุมที่ 2 เปนขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่ ใหผูสอนลดเวลาในการสอบวัดผลออนไลน อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน 

สภาพแวดลอมของสถานที่สอบ ความพรอมของอุปกรณสนับสนุน ความยากงายของขอสอบ กลุมที่ 3 

คือมีความกังวลเก่ียวกับความเสถียรของสัญญาณอินเตอรเน็ตขณะสอบ 

สรุปและอภปิรายผล 

ผลกระทบดานของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย คือการที่นักศึกษาจะตองปรับวิธีการเรียนการสอน

มาเปนแบบออนไลนมากขึ้น ระบบที่ปรับเปลี่ยนใหม ยอมมีทั้งขอดีและขอเสีย ที่ตองหาทางปรับปรุง และ

เลือกในแนวทางที่ดีที่สุด การนํารูปแบบของการเรียนออนไลนเปนตัวชวยในการจัดการศึกษาแทนการเรียนใน

หองเรียนตามปกติ สงผลใหรูปแบบของการสอบวัดผลเพ่ือสรุประดับผลการเรียนของนักศึกษา จําเปนตองมี

การปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมดวยเชนกัน เพ่ือชวยใหผูสอนสามารถสรุประดับผลการเรียนของนักศึกษาไดอยาง

ถูกตองและแทจริง ซึ่งจากผลการศึกษาในสวนที่ 6 นักศึกษามีความตองการใหผูสอนเพ่ิมอัตราสวนในการเก็บ
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คะแนนจากงานมอบหมายในช้ันเรียนมากกวาการสอบวัดผลแบบออนไลน สอดคลองกับการศึกษาของ 

Phuwichit, (n.d.) ที่กลาวถึงการประเมินผลหรือการตัดสินผลคะแนนของผูเรียน อาจจะตองมีการปรับ

โครงสรางคะแนน และลักษณะเน้ือหาตามวัตถุประสงคที่แตกตางจากที่เคยใชในหองเรียน และ Wayo et al. 

(2020) ไดกลาวถึง ระยะภายหลังการสอนออนไลน ดานการวัดประเมินผลการเรียนเพ่ือสรุปผล (Summative 

Evaluation) หรือทดสอบความรูของผูเรียน (Assess Performance) เปนการทดสอบความรูความเขาใจ

ภายหลังการเรียนรู ไดแก การเก็บคะแนนภายหลังการเรียน การสงช้ินงาน การทดสอบดวยขอสอบ เชน 

ขอสอบอัตนัย ขอสอบปรนัย การเติมคํา เปนตน เพ่ือวัดประเมินผลผูเรียนภายหลังการเรียนรูและจําแนก

ผูเรียนตามระดับการวัดประเมินผล  

ขณะที่ความกังวลเก่ียวกับความเสถียรของสัญญาณอินเตอรเน็ตขณะสอบของนักศึกษา ความพรอม

ของอุปกรณสนับสนุน เชน การเช่ือมตอของกลองหรือไมโครโฟนกับอุปกรณสนับสนุน ความไมสะดวกในการ

ใชสมารท โฟนในการสอบออนไลน  สอดคลอง กับผลงาน วิจั ยของ Lassoued, Alhendawi, and 

Bashitialshaaer (2020) ที่ไดกลาวถึงอุปสรรคที่มีตอจัดการการศึกษาทางไกลในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบปญหาที่พบมากที่สุดในการจัดการเรียนรูทางไกลคือ สัญญาณ

อินเทอรเน็ต อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแอพลิเคชันตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอ และ Marek, 

Chew, and Wu (2021) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับประสบการณของครูในการจัดการศึกษาทางไกลในชวง

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศอินโดนีเซียพบปญหาการเรียนแบบออนไลน

คือสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ไมเสถียร  

ขณะที่ในสวนของความพรอมและความเขาใจในการสอบวัดผลแบบออนไลนที่นักศึกษาสวนใหญมี

ความพรอมน้ัน สอดคลองกับ Poovorawan and Poovorawan (2002).ที่กลาวถึงความเปลี่ยนแปลงจากการ

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะเปนการบังคับใหการศึกษาตองรูจักปรับตัวใหเขากับยุคสมัย และ

เทคโนโลยีในชวงเวลาสั้นๆ จะนําไปสูการเปลี่ยนภาพรวมของระบบการศึกษาในระยะยาว สูรูปแบบเปน

แพลตฟอรม (Education platform) ที่นักศึกษาจะอยากเรียนในวิชาที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด สงผลให

เกิดเขาใจ ความชอบในสิ่งที่ตัวเองเรียน ที่ถึงแมวาสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะ

คลี่คลายลงแลว แตก็ยากที่ระบบการศึกษาจะเปลี่ยนกลับสูรูปแบบเดิม 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศกึษาการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลนเต็มรูปแบบในระยะยาว รวมถึงการเปรียบเทียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลน (เต็มรูปแบบ)กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

2. ควรมีการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรูปแบบออนไลน ในรายวิชาที่เปนการสอนภาคปฏิบัติน้ัน

ที่การเรียนในหองเรียนแบบปกติน้ันยังมีความจําเปนดังเชนผลการศึกษาของ Nadeak (2020) ที่ไดเสนอความ
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คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบออนไลน วาสามารถจัดการเรียนรูภาคทฤษฎีใหดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แตในขณะที่การจัดการเรียนรูภาคปฏิบัติไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู

ไดเทาที่ควร 

3. งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยที่จัดทําขึ้นโดยมีความมุงหวัง ในการนําขอมูลผลการศึกษารายงานตอ

ผูบริหารระดับคณะไดรับทราบถึงความเขาใจและความพรอมของตัวนักศึกษาที่มีตอการการวัดและประเมินผล

แบบออนไลน รวมถึงชวยใหผูบริหารระดับคณะสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการบริหารจัดการความพรอม

ของสิ่งสนับสนุนการการวัดและประเมินผลแบบออนไลน เชน ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

จัดเก็บขอมูลผานระบบคลาวดบนเซิรฟเวอรที่อยูในระยะไกล เพ่ือใหสามารถเรียกดูและเรียกใชขอมูลผานทาง

อินเตอรเน็ต (Cloud Storage) ใหเพียงพอตอการจัดเก็บขอมูลของนักศึกษาในการวัดและประเมินผลแบบ

ออนไลน 
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Abstract 

This research aims to 1. )  examine the level of support the teachers receive from 

administration and if infrastructure exists for Online teaching. 2.) to determine the challenges 

faced by the teachers while teaching in online learning 3.) determine the motivation levels of 

teachers and 4. )  identify what affects their motivation to teach during online learning.  The 

respondent of the study is composed of 26 teachers teaching in undergraduate level programs. 

The study employed a survey model to gather data and was analyzed using descriptive 

statistics using percentages. Four variables were determined and used: instructional strategies, 

challenges, support, and motivation in online classes to determine their thoughts on online 

learning and its effect on the student.  The study revealed that only 3. 8%  of respondents 

agreed that online learning makes learning effective.  Furthermore, 46. 2%  agreed that 

infrastructure exists and is fully functional but there is a lack of proper materials to be used 

in online classes.  The respondents informed that the lack of student motivation and 

interaction is the major problem rather than the technical skills needed for online learning. 

Keywords: Education, COVID-19; Online Learning; Teacher Perception; Higher education 
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Introduction 

On the 30th of December 2019, the COVID- 19 was discovered in Wuhan China. 

(Bjorkman, et al., 2021) In April 2020 Thailand has implemented measures to stop the spread 

of the coronavirus including a full- scale national lockdown, curfews,14- day quarantine for 

international travelers, and suspension of classes in Thailand (Rajatanavin, N, et al.,2021) The 

continuous rise of cases through 2021 to 2022 and new variants of COVID- 19 emerging such 

as the Alpha, Beta, and Delta variants has caused these measures to be extended ( Mahase, 

2021). Due to social distancing, most of the learning was forced into the virtual classroom and 

online learning. (Vanpetch & Sattayathamrongthian, 2020)  

These have affected the youth and education immensely switching from on- class to 

online learning which proved to be a challenge for all participants from students, teachers, 

administration, and school principals.  The COVID- 19 Pandemic also affected the economy 

negatively because of the full-scale national lockdown and closures of most businesses. This 

has caused a higher rate of poverty which causes educational inequality. Students from lower-

income are severely affected by the Pandemic and have low opportunities for education. 

Some students are unable to buy the needed equipment needed for their online classes. 

Furthermore, 200,000 Thai students have learning disorder according to the Department of 

Mental Health that needs more intensive help and intervention from face-to-face classes. 

In September 2021 UNICEF reported that 24 million students are likely to drop out of 

school due to the COVID-19 Pandemic and closures of schools. Furthermore, the Information 

System for Equitable Education predicts that 65,000 students will drop out by the end of the 

first semester in 2022 due to the lack of resources to continue studying. 

The sudden shift from offline to online classes has caused panic among teachers who 

are not trained in online teaching even commenting that they could only do a little or some 

online instruction. This has changed as proper skills are equipped for teachers over the years. 

Teachers around the world also seem to view that language learning has taken a back 

seat to other content that is deemed more important in a time of crisis. Furthermore, there is 
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a disconnect between classroom practices and district communication. Teachers also felt that 

the students do not pay as much attention needed in language learning.  

Literature Review 

Perception and its effect on the learning process. 

Perception is the quick intuitive interpretation of situations and ideas. A teacher’s belief 

in their effectiveness, situations, and experiences can affect the learning process and how 

effective teaching can be ( Dolighan & Owen, 2021) .  Teachers’  perception of how effective 

they are in class affects teacher motivation and instruction.  It affects the teacher’ s level of 

persistence and resilience in the face of setbacks.  Teachers who felt that they received less 

support from their institution tend to be less effective in teaching.  ( Long, et al.  2021) 

Furthermore, teachers who perceived their situations positively and have high self-efficacy are 

more effective in the classroom and able to persevere longer. The teacher’s belief also affects 

how fast they are burnt out according to Bao, et al. (2021) teachers who have more interaction 

with their students have better job satisfaction.  According to Dewey ( 1938)  in his book 

“ Experience and Education”  interaction is one of the most important parts of teaching 

especially among the students. Most studies focus on students’ motivation and perception of 

education.  

Importance of Interaction in the classroom in Language Class 

Language learning is “ more effective when there is a large repertoire of interaction 

strategies of human language,”  this means that body language, voice tone, facial expression, 

and micro expressions are as important in language acquisition.  ( Engwal, Lopes, & Åhlund, 

2021)  In online learning sessions students tends to have lower interaction due to the students 

being less interactive in general. A study found that learning a language through online learning 

espouses negative emotions from both teachers and students due to the lack of interactions 

with teachers.  Feelings that were felt like shyness, lack of acquisition, and stress seem to be 

higher in online classes than in the traditional classroom. (Maican & Cocoradă, 2021) 
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Challenges in the online classroom 

According to Barrot, Llnares, & Del Rosario (2021), most of the challenges in online 

learning are not limited to are as follows.  

1. Learning spaces

2. Teacher knowledge of the Learning system

3. Poor infrastructure

Sometimes learning spaces are not suitable for learning as there are many distractions

around the house and sometimes the learning environment is not suitable for learning. 

Teacher technical knowledge of Online Learning systems.  Some teachers who are not 

technological literate also have some problems with creating quizzes and navigating systems 

being used by their institution ( Danchikov, Pradanova, et al. ,2021) .  Infrastructure is also an 

important aspect of online learning as an internet connection is needed.  Some places don’t 

have internet connection or have poor reception in signal thus interrupting the learning 

process. 

 Figure 1 Variables that affect teacher perception 

Effect on learning proccess
•Affects Teaching efficacy
•Affects teacher ressilence and Persistence
in teaching

Challenges in online classroom
•Learning spaces affects learning
•Teacher's lack of technical knowledge
could affect teacher's attitude

•Poor infrastructure can cause frustration

Classroom Interaction
•affects teachers focus on students
•lessen the tension between the teacher
and student

Language Learning
•Body language and micro expressions are
important in language learning

•Students who studied online learning are
more shy than face-to-face learning

Teacher Perception
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The study has four objectives: 

• To find if Strategic instructions used in online learning are effective with students

• To examine the level of support the teachers receive from administration and if

infrastructure exists in for Online teaching

• To determine the challenges faced by the teachers while teaching in online learning

• To determine the motivation levels of teachers and identify what affects their

motivation to teach during online learning.

The study wants to look at a holistic view of teachers’ views on online learning. First, the 

study would like to find if strategic instructions being used in online learning are effective and 

efficient in transferring and communicating with the students.  Second, it is important if 

teachers received proper support from the administration from hardware to motivational 

support.  Third, it is important to determine what challenges teachers face daily and, most 

importantly, look at what drives teachers and their motivation  

Conceptual Framework 

Figure 2  Conceptual Framework 

Teacher 
Perception

Strategic 
Instruction

Support

Challenges

Motviation
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The researchers have determined four important variables that affect teacher 

perception through interviews with teachers.  First through the strategic Instruction which 

includes teaching strategies and Learning Systems managed by the University.  The second is 

support which includes hardware, teaching materials, and technical training given by the 

University.  Third, is the number of challenges they faced during the transition from face- to-

face classes to online classes.  Finally, how their motivation is affected by the transition from 

face-to-face classes to online classes. 

Methodology 

A survey research design was used in the study to be able to describe, present and 

analyze the teacher perception in online learning.  Four variables were determined through 

interviews that are deemed important for teacher perception motivation, strategic instruction, 

support, and challenges.  These variables affect teacher sentiments on online learning and 

how it affects their point of view in conducting online classes. 

The correspondent was 26 English teachers from various higher education institutions 

in Lampang. Data was gathered through the distribution of questionnaires. The questionnaire 

was translated and checked by the faculty of the English Department of the Rajamangala 

University of Lanna Lampang and was distributed and collected using google form using close 

and open- ended questions.  The questionnaire was statistically treated using percentages to 

determine the sentiment of teachers in online learning. 
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Study Results 

Strategic Instruction 

Figure 3  Pie chart “Online Learning systems makes learning effective” 

Teachers are mostly neutral with their sentiments toward the online learning system 

and its effectiveness in learning. Interestingly 3.8% of teachers strongly agree that LMS makes 

learning while only 7. 70%  strongly disagreed that it makes teaching ineffective.  The data 

suggests that most of the teacher sentiment is very much neutral on this topic. Though several 

strong opinions show that some teachers agree that online teaching is ineffective in some 

instances. 

For example, one respondent commented: 

 “Student-centered model is not suitable for online teaching” 

3.80%

38.50%
34.60%

2%
7.70%

Online Learning systems (MS teams, zoom, google 
classroom, etc.) makes learning effective.

Strongly Agree Agree Neutral Disagree Strongly Disagree
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This comment suggests that teaching online is a more teacher- oriented methodology. 

Therefore, most instructions happening in online learning tend to be more teacher- oriented 

and students tend to be uninvolved during most of the process. 

Figure 4  Bar graph “Does online learning system makes teaching easier?” 

Most teachers agree that the system in place makes teaching online easier.  Though it could 

be noted that 19%  of teachers find it difficult to teach even with the system in place.  This 

may be due to the technical skills of the teacher or confusion in the use of the Online Learning 

System used. It could also be that teaching online adds more of a barrier between the teacher 

and the students. 
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Figure 5 –Results on Instructional media stimulation in online class 

Interestingly only 23% of teachers found that Instructional media can be engaging. At 5% of 

the teacher strongly disagreed that instructional media could engage students. These 

suggest that instructional media are not enough in engaging students. And the result of using 

instructional media in an online class is a hit or miss. 

A teacher also commented that: 

“Sometimes content can’t be completed within the specified time due to 

internet problems in the university.” 

As such problems tend to arise when there is infrastructure failure. While most teachers 

agreed that Learning systems make teaching online convenient. 
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Support

Figure 6 Scatter graph of survey result on support and materials in online teaching 

Interestingly most teachers have no problem in terms of support in infrastructure like the 

internet, online learning systems, and they are mostly understood by the University if they 

have problems with online learning.  The problem mostly with support is with the teaching 

materials being used in online teaching. Most of the materials provided by the University were 

meant for face- to- face classes and the teachers have a hard time adapting them for use in 

online classes.  Though the University does not lack the support it is hoped that online 

materials become more available for teachers to use. 

Interestingly, the teachers and administration seem to properly support each other during the 

Pandemic and there seems to be no problem in terms of support given by the university 

administration there has not been a lack of support from other faculties during the Pandemic. 

Challenges 

In terms of challenges, 57. 7%  of the teachers find that it is not challenging to set up the 

learning system. While 26.9% of teachers think that problem with lesson conductivity seems 
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to be a non-factor at all whiles 19.2% think that online learning makes lessons less conductive 

and 3.8% feel like it is ineffective in transferring lessons. 

Figure 7 Percentage of teachers who think their students are bored in class 

Interestingly, most teacher agrees that online learning has made students less interested in 

the lesson and want to get back into face-to-face classes. Interest is an important part of 

learning, and it is an intrinsic motivational factor for students.  

A teacher commented on the following challenges when it comes to online teaching. 

“Searching for complementary information to support teaching and 

learning needs to be updated. It is also difficult to communicate with 

students if they are learning and the students needed to understand 

more basic principles by themselves and sometimes, they do not pay 

attention.” 
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This suggests that lectures are not as effective online because the teachers have a hard time 

judging student skill and if they have learned the basics. There also seems to have a 

problem with the system bugs as one teacher remarks 

“Sometimes using MS teams does not show the same screen share as I see therefore it 

becomes confusing for students” 

This means that sometimes the learning system makes the lesson confusing due to some 

errors and glitches in the software. 

Motivation 

Figure 8 Graph of teacher motivation on teaching online 

It is important for teachers to remain motivated in their teaching process interestingly 26.9% 

of teachers feel demotivated by teaching online while 7.7% strongly agreed that they are 

tired of teaching online. 53.8% of teachers choose to remain neutral and 11.5% disagreed. 

Most of the teachers are demotivated in teaching. 

Interestingly, it is found that most students turn off their cameras and microphone during 

online classes. Some students also choose to be away from the keyboard and do other things 

during classes. This causes the teacher to feel demotivated. Because of the lack of interaction 

with student-teacher motivation is low. 
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Teachers also like to use interactive materials online as quoted 

Try to use interesting teaching materials such as Quizizz Kahoot Classdojo 

Seesaw and Socrative method. 

Using online tools and traditional tools teachers can maintain motivation in class and keep 

the discussion interesting. 

Discussion and Conclusion 

Teachers are at the forefront of the educational process.  They are the main catalyst 

in the learning process.  Their sentiments must be taken seriously as they can contain 

important insights into the educational process.  While educational institutions have well-

equipped infrastructures and instructional strategies in place, there are problems with the 

online learning materials needed for instructions to be effective. Therefore, it is suggested that 

learning materials should be developed that are both easy for the teachers and the students 

to use. Furthermore, support has been a positive thing during this pandemic and is hoped to 

continue in the future. Institutions have provided schools and Universities with proper support 

by investing money into Learning Systems like Moodle, Google Classrooms, and Microsoft 

Teams.  Challenges during online learning seem to be more technical when there are bugs in 

the systems, or the infrastructure is unavailable due to external factors such as internet or 

power outages.  The faculty are not hindered by their technical skills in giving the lessons. 

Motivation seems to be moderate, but the students are less involved during online learning. 

It is also perceived that students are not grasping the basics needed for more advanced 

lessons.  Students are also not interacting with teachers during online lessons and have their 

cameras off.  It should become mandatory for all faculties and institutions to have cameras 

and mics turned on to maximize student- teacher interaction in the future.  As such teachers 

and the administration are already well adapted to the current state of education with the 

sentiment that face-to-face classes are needed for more advanced hands-on learning. 
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Suggestions for future studies 

This study suggests that cross- examination of student and teacher perception of 

instructional strategies, support, challenges, and motivation is done to see if there are 

significant differences between the opinions of the two groups.  Furthermore, the scope can 

be expanded upon high school teachers because teaching methodology and experiences in 

secondary and primary education are radically different from Tertiary education. 
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Abstract 

 Engagement and interaction with another interlocutor (perhaps a more competent 
one, such as a teacher or native speaker) especially in the pandemic is believed to enable 
the student to express and respond with any challenges presented by the input. 
Opportunities for English learning are developed as a result of this approach.  The 
descriptive correlational study designed to confirm the significant relationship between 
language learning opportunities and English language competence of First Year BS-
Criminology students under the New Normal Setting. The results shown that there is a very 
high level of language learning opportunities with a mean of 4. 49.  While the English 
language competence has a mean score of 4. 47 which entails very high distinction. 
Meanwhile, when it comes to confirming the significant relationship, it was found out that 
there is indeed a great association between the two variables with a relationship value of 
0.55 while its significance has a value of 0.00693. With this, it is recommended that students 
must have opportunities to acquire the language in all circumstances and contexts in order 
to improve their proficiency.  Teachers, family, and peers play a much larger role in the 
process.  Exposure to English input through speaking, writing, and other means of activities 
is beneficial since it provides more opportunities to learn the second language.  Hence, 
passive English exposure would not yield the expected results.  The findings of this study 
also serve as a guidance for English learners and teachers on what has been demonstrated 
to be useful for successful language learners.  
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new normal 

Introduction 
It would be an understatement to suggest that the novel coronavirus (COVID-19) 

outbreak has changed the world. As social distancing principles have led to a more virtual 
existence, both personally and professionally, the pandemic has impacted how we work, 
study, and communicate. On the other hand, many students reported disengagement, 
persistent attendance problems, academic decreases, and decreased credit attainment, with 
the impact being significantly greater for those already at risk. Hence, COVID-19's measures, 
including as physical separation, self-isolation, school closures, and, in certain circumstances, 
the termination of community-based programs, have the potential to stifle the systems of 
support that students need to grow and thrive (Clinton, 2020). 

When it comes to language learning, the concept of excellence in language instruction, 
like in other fields of human activity, is becoming more popular, but its actual meaning remains 
unclear. The international tendency has been to place a premium on quality by defining 
precise outcome standards that characterize the degree of performance expected of students. 
Much less emphasis has been placed on systematically managing the quality of the learning 
opportunities that students must take advantage of in order to achieve the intended 
objectives. It is reasonable to presume that a grasp of the quality of learning opportunities is 
essential to the learning process to have certain competence in the language. The issue for 
educational institutions is to create a framework for applying and developing current 
knowledge of L2 learning and teaching (Crabbe, 2003). Hence, language learning opportunities 
are essential factors to achieve such competence in the target language.  

Interaction and negotiation with another interlocutor (perhaps a more competent one, 
such as a teacher or native speaker) is considered to encourage the learner to discuss and 
engage with any obstacles presented by the input. Opportunities for L2 learning are created 
as a result of this process. Students share this perspective on language learning: according to 
Dobao and Blum's (2013) study on learner perceptions of collaborative writing, 54 out of 55 
students see working in pairs as a favorable method for L2 writing. 

Second language acquisition (SLA) study looks into how people learn a language that 
isn't their native tongue and what factors help them do so. Both the process and the output 
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or outcome of learning a second language are investigated, as well as both natural and 
directed learning environments. The question of whether the L2 is the learners' second or 
later language is not addressed in this article, nor is it necessary to distinguish between 
(conscious) learning and (subconscious) acquisition of the second language (Krashen, 1985). 
The phrases L2 acquisition and L2 learning are used interchangeably in this article (Blake, 
2008). 

According to Williams (2011), the excessive popularity of English in Sub-Saharan Africa 
has led to many governments introducing the language as a medium of teaching even when 
children do not use it at home. The English impact is so strong in Uganda and other African 
countries (Coleman, 2011) that minority parents insist on their children receiving an education 
in English. Many governments have argued that English is directly tied to expanded educational 
possibilities, economic worth, and social equality in order to legitimize it as the vehicle of 
mainstream education. Additionally, the fast spread of English demonstrates neoliberal 
capitalism's effectiveness in convincing both governments and citizens that English is a potent 
weapon for resolving a variety of deep-seated social ills such as class division, poverty, and 
unemployment (Seargeant & Erling, 2017). 

Furthermore, it is widely understood that SLA necessitates a rich but understandable 
L2 input (i + 1, Krashen, 1985), and that there is a link between input and output complexity 
(Collentine, 2013). Opportunities to utilize the language for interaction and bargaining are 
another crucial criterion for successful SLA (Long, 1996). L2 learning, like other "higher forms 
of human mental activity" (Lantolf, 2000), is mediated by social interaction, private speech, or 
objects, according to a sociocultural perspective on SLA. 

To put it another way, language acquisition entails both learning through and learning 
about the language, and these processes are "complimentary and mutually supportive parts 
of language learning" (Matthiessen, 2006). As a social activity, L2 learning extends beyond the 
acquisition of a formal language system (Wertsch, 2006). It is aided by social engagement with 
others and necessitates L2 input at a level that pushes the learner beyond his or her comfort 
zone while remaining within their zone of proximal growth (Vygotsky, 1978). 

Many non-English speaking countries have accepted English as a second language 
because it is regarded as a required working language. Nations in Sub-Saharan Africa have 
embraced English as an official language. While some countries, such as Nigeria, have done so, 
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others have accepted English alongside another African language. This means that English has 
official status in a number of non-English speaking countries, making it the most widely spoken 
official language on the planet. To many Nigerians, being educated is being able to write, read, 
and speak fluent English (Plonski, Teferra, & Brady, 2013). 

For historical, socioeconomic, and political processes, countries like Hong Kong, the 
Philippines, and India relied on English, and English skills are an important aspect of these 
countries' aspirations to integrate with the global market economy for technological 
advancement and nationalism. Furthermore, colonial countries, in addition to their native 
languages, continually use English as a tool for national identity creation, deconstruction, and 
proclamation both domestically and internationally (Tsui & Tollefson, 2007). Coleman (2011), 
Kirkpatrick and Sussex (2012), Rubdy and Tan (2008) argue that English has become a 
multinational and multi-faceted tool that serves a wide range of purposes, including economic 
development, increased employability and productivity, nation-building, technological 
advancement, personal needs fulfillment, and serving the cause of national integration. 

Despite widespread recognition of the importance of social aspects of second language 
acquisition, there has been little research on second language (L2) use and opportunities that 
may be an impediment to students' English language competence, particularly in this 
pandemic, where the absence of face-to-face communication has been noticeable and a 
sudden major shift to virtual classes has occurred. As a result, the study intends to investigate 
the language learning opportunities and English language competence of first-year BS-
Criminology students during pandemic times. This would greatly aid the research in providing 
the students with the right exercises, reinforcements, remediation, and programs to tackle the 
study's problem. 

With this, the study attempts to determine the relationship between Language 
Learning Opportunities and English Language Competence of First Year BS-Criminology 
Students under the New Normal Setting. The objectives presented below are considered for 
thorough discussion. 

1. To determine level of Language Learning Opportunities of First Year BS-Criminology
students in terms of:

1.1 School; 
1.2 Home; 
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1.3 Peers. 
2. To determine level of English Language Competence of First Year BS-Criminology
students in terms of:

2.1 Oral Communication; 
2.2 Written Communication. 

3. To verify is there is a significant relationship between Language Learning Opportunities
and English Language Competence of First Year BS-Criminology Students under the New
Normal Setting.

Null Hypothesis 
The following null hypothesis was tested at 0.05 level of significance using appropriate 

statistical tools: 
1. There is no significant relationship between Language Learning Opportunities and

English Language Competence of First Year BS-Criminology Students under the New
Normal Setting.

Literature Review 
Language Learning Opportunities 

If English proficiency benefits a country's general population, it stands to reason that 
any steps that help it grow, such as making it an official language, should be implemented. 
When a language is awarded official status, it "enhances its prestige [and] extends its use into 
educational and non-official sectors," according to Kaplan, Richard, and Kamwangamalu (2011). 
However, according to applied linguists like Kirkpatrick (2012), prioritizing English or only English 
and the national language may be causing Asian multilingualism to devolve into bilingualism 
(national language and English) or monolingualism. In this sense, opportunities might be a 
good instrument for the language learners to learn more. 

Because it externalizes and becomes visible some of the cognitive processes involved, 
using interaction as a learning approach may also help to understand the learning process 
itself. Long and Robinson (1998) point out that when speaking in an L2, speakers are primarily 
concerned with communicating content, but they will occasionally shift their attention to 
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form. This is especially true when the interaction occurs in a learning environment like a 
classroom. Language acquisition is thought to benefit from such a focus on language form 
(Chapelle, 2001), as well as giving a way to analyze language learning processes (Swain, 2006), 
because it provides a window into the cognitive processes involved. 

English has benefited from external forces wielded by corporate entities, international 
schools, a wide range of non-profit organizations and educational-exchange missions, 
European programs, the Internet, television, transnational organizations, and multinational 
corporations, in addition to endogenous national strategies (Appleby, 2010; Heller, 2010). 
According to researchers such as Gray (2012), Luke (2011), and Phillipson (2012), Western 
countries' investments in English language education, the processing of materials for an English 
language curriculum, English testing organizations, and international schools are critical 
strategies for trying to promote English in developing countries, in addition to other economic 
and political agendas. 

Language policy educators such as Seargeant and Erling (2011) and Phillipson (2012) 
have highlighted that the United States and the United Kingdom continue to encourage this 
strategy to English in nations such as Bangladesh, Thailand, Burma, and Ukraine. English 
language instruction is being pushed by governments all over the world (ELT). As a result, it is 
clear that English's impact has spread across national borders, signifying a shift toward English 
in many educational systems (Ricento, 2012). 

Because English is frequently equated with a key to social mobility, success, and 
opportunities, many decisions must be made about (1) who gets to decide education and 
English language guidelines; (2) how is English transmitted to the overall population; (3) who 
can connect directly English and what kind of English they receive; and (4) how much people 
benefit from English and the quality of English programs (Bui, 2013). Furthermore, it means 
that people with the means can just disregard the entire government-run education system, 
implying that while the private English business saves a considerable portion of the public 
education money, educational control is significantly more difficult. Another question is how 
much of the curriculum should be devoted to English and when it should begin. Educators 
and academicians are fully aware that every class allocated to English is one that is snatched 
from another topic, and in most countries, this tug-of-war is still unsolved. Japan, for example, 
brought English instruction into primary schools in 2011, albeit for just 45 minutes per week; 
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yet, even that modest amount has been attacked by certain instructors in the country who 
believe that (pick a subject) is more deserving.  

The ASEAN Economic Community's (AEC) integration in 2015, as well as the United 
Nations' call for Education for All (EFA) by 2015, have prompted the Philippine government to 
assess the effectiveness of English language education (ELE) in the country, as stakeholders 
work to address issues such as developing Filipino students' English language competencies 
on the one hand, and improving academic achievement on the other. ELE policies have been 
plagued by concerns of curriculum and assessment congruence and cohesion, as well as an 
overemphasis on language precision and grammar competence. Furthermore, ELE has been 
implemented at the expense of mother tongue literacy. 

English Language Competence 
English has come to be the international language and the language of global 

communication, due to various reasons which are political, economic, and technical. 
Globalization has made English a compulsory ingredient of a successful personality as it is an 
important tool widely used in international communication all over the world. It's not always 
easy to transition from a student to a professional in life. When it comes to professional life, 
students must deal with a lot of obstacles. They must adapt to the changing professional 
environment by putting their theoretical knowledge into practice in the modern world of work. 
Students can be helped to better apply their concepts in the industry by integrating 
conceptual knowledge and training through academic internship programs (Genelza, 2022). 

Standardized language assessments for young language students (YLSs) have become 
increasingly popular as more and younger pupils acquire English as a foreign language (EFL) 
around the world (Nikolov, 2016). Given this rapidly rising tendency, there has never been a 
greater need for a better knowledge of YLSs' language developing patterns and the linguistic 
characteristics of their language performances. Such data is essential for guiding and directing 
the construction of assessment assignments for young students (Bailey & Heritage, 2014). In 
order to validate YLS assessment tasks and scoring rubrics, as well as offer validity evidence 
for assertions based on test findings, empirical studies that systematically analyze the 
advancement of English language proficiency (ELP) among YLSs are also required (Kane, 2013). 
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Hence, having language learning opportunities in the home, school and with the help of peers 
give so much awareness to the target language. 

In the domains of rating-scale construction and test validation, components of adult 
second language (L2) learners' speaking proficiency have been extensively examined (Brown, 
Iwashita, & McNamara, 2005; Frost, Elder, & Wigglesworth, 2011). Many standardized YLS oral 
performance tests have been constructed based on our understanding of this body of adult 
L2 learner research, and construct definitions and task designs frequently depend on 
characteristics of speaking obtained from adult learner research (So, Wolf, Hauck, Mollaun, 
Rybinski, Tumposky, & Wang, 2015). It might be suggested that young learners' distinct qualities, 
such as allows users to experience, varied degrees of socio-emotional development, and 
world experience, influence how they interpret and understand assessment activities. As a 
result, YLSs' developmental patterns and linguistic characteristics may differ from adult L2 
learners. 

Djigunovi (2016) revealed a non-linear trend in the development of global grammatical 
accuracy among a group of young EFL learners over a four-year period. For the two speaking 
tasks that were investigated, the students' accuracy is improved from grade 5 to grade 6, 
dropped in grade 7, and increased again in grade 8. Wolf et al. looked at certain forms of 
grammatical mistakes (2017). The researchers used one picture-retelling and two picture-
description tasks to compare the oral performances of English language learners (ELLs) with 
native English speakers in grades K–2. Verb forms, tenses, subject–verb agreement, and 
omissions of subjects, verbs, or objects were the most commonly noticed grammatical errors. 
The presence of these error types in the responses of both ELLs and non-ELLs, regardless of 
grade level, is noteworthy, if not unsurprising. Thus, home, school and peers are equally 
important to the student’s learning process. 

The general status of L2 learners' lexical knowledge improves as language proficiency 
level increases, according to research, and lexical competence is strongly related to a language 
learner's capacity to communicate successfully, according to research (Nation, 2001; Read, 
2000). In discourse-based analysis of speaking proficiency, lexical range, or the range of a 
learner's vocabulary as displayed in his or her language use (deBoer, 2014), and lexical 
sophistication, or "the proportion of relatively unusual or advanced words in the learner's text," 
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are used as indicators of lexical knowledge. Word types, tokens, and the type–token ratio are 
frequently employed as lexical range indicators, and word frequencies as lexical complexity 
indicators. 

In their study of speech and language development among ELLs in grades K–2 in 
Canada, Roessingh and Elgie (2009) discovered that ELLs quickly learned a few hundred high-
frequency English words and developed basic academic language; however, they lacked the 
low-frequency specific words in the speech of young native speakers. The young ELLs in their 
study tended to rely primarily on the first 250 high-frequency words to communicate meaning, 
according to their findings. 

Students with poor English language competence, according to Abedi and Herman 
(2010), cannot perform well in English-language exams. This supports August and Shanahan's 
(2006) claim that poor academic English proficiency is linked to poor performance on 
standardized assessments of academic content understanding. 

On the other hand, language is important in mathematics teaching and learning in 
Ghana, according to Fredua-Kwarteng and Ahia (2015). This was in line with Parker, Louie, and 
O'Dwyer's (2009) claim that English proficiency is required for mathematics. When English is 
the language of teaching and assessment, improving nonnative English-speaking students' 
English language competence enhances their mathematical performance (Essien & Setati, 
2007). 

In a similar spirit, Prescott and Hellstén (2005) found that language-related challenges 
impose time pressures in the sense that ELLs require longer to study and prepare assignments. 
According to Mcleman et al. (2012), learning school mathematics is inextricably linked to 
language. This supported Barwell's (2010) claim that for ELLs, figuring out the mathematics 
entails sorting out the question's language. Gran (2007) bemoaned Tanzanian secondary 
school pupils' inadequate English language skills. Gran found that roughly a third of Tanzanian 
secondary school pupils were still reading picture books since just 10% of students could read 
non-simplified language fluently. 

Trice (2007) also stated that one of the explanations why overseas students were 
isolated from local students and faculty members was because of their poor English language 
skills. According to accounts from academics and others in the educational sector, ELLs in 
Nigeria experience similar issues. The current study's findings revealed a link between English 

694



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

language ability and their academic accomplishment. 
Although mastering of all aspects of language is vital for ELLs, according to Orisawayi 

(2009) and Bodunde & Akeredolu-Ale (2010), vocabulary is the most significant since it is 
multifarious. ELLs have difficulty learning since they consider unknown words to be the most 
difficult obstacle to overcome (Saengpakdeejit, 2014). According to Arsad, Bauniyamin, and 
Manan (2014), ELLs with inadequate English language ability will struggle to understand classes 
and complete tasks in English. The evaluation outcomes of ELLs are significantly influenced 
by language variables (Solano-Flores and Li, 2008). 

Chou (2011) found that ELLs who were given a list of vocabulary to study fared better 
on the reading comprehension test than those who relied on past knowledge in an English as 
a second language (ESL) reading comprehension test. In numerous content areas, Abedi (2010) 
compared the performance of ELLs with non-ELLs. The higher the language requirement of 
the test items, the greater the performance discrepancy between the two groups, according 
to the findings. According to O'Connor's (2010) study on the relationship between reading 
fluency and reading comprehension, struggling readers frequently disengage from reading, 
compounding the problem of poor reading ability. Cain and Oakhill (2011) backed up this 
claim, claiming that reading has an impact on vocabulary development, which is hampered 
by ELLs' inability to read on a regular basis. 

As a result, the study is based on Vygotsky's Sociocultural Theory (1962), which states 
that second language learners improve their competence by interacting with more advanced 
speakers of the language, such as teachers, family, and classmates. Scaffolding frameworks 
used by more proficient speakers, such as modeling, repetition, and linguistic simplification, 
are thought to support learners in their oral and written communication, allowing them to 
function at their second language competence levels and within their zones of proximal 
development.  

Furthermore, the study is grounded on Krashen's Scaffolding Theory (1996), which 
states that a second language is learned unconsciously. The principle of receiving signals that 
learners can understand is central to language acquisition (1996). Teachers can employ a range 
of tactics to make language input understandable, including linguistic simplification, realia, 
visuals, drawings, graphic organizers, and so on. 
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When learners are given the opportunity to engage in meaningful activities, they are 
obligated to 'negotiate for meaning,' that is, to express and make clear their intentions, 
thoughts, opinions, and so on in a way that allows them to reach a common understanding, 
according to Lightbrown and Spada (1999). 

Method 
A quantitative, non-experimental design is utilized in this study. Further, a descriptive-

correlational method is utilized in describing the level of language learning opportunities in 
terms of school, home, and peers. Moreover, this method also determines the significant 
relationship between Language Learning Opportunities and English Language Competence of 
First Year BS-Criminology Students under the New Normal Setting. 

Non-experimental research is described as study that does not involve manipulating 
an independent variable, assigning individuals to conditions or orders of conditions at random, 
or both. Correlational research is a non-experimental research technique that uses statistical 
analysis to study the relationship between two variables. In a correlational study 
methodology, the effects of extraneous variables on the variables under inquiry are not 
addressed (Bernauer & O'Dwyer, 2013).  

In addition, a descriptive correlational study is one in which the researcher's main goal 
is to describe connections between variables rather than attempting to establish a causal link. 
A correlational research design examines correlations between two (or more) variables without 
allowing the researcher to control or manipulate any of them. It's a form of quantitative 
research that isn't experimental. You measure variables in a correlational design without 
changing any of them. The process of collecting and interpreting numerical data is known as 
quantitative research. It can be used to look for patterns and averages, make predictions, test 
causal linkages, and extrapolate results to larger groups (Bhandari, 2020). 

Additionally, the respondents of this study are the first-year students of BS-Criminology 
at the University of Mindanao Tagum College through using total enumeration technique 
sampling method. Thus, there are 115 students who are the lone respondents of this study. 

A questionnaire designed by the researcher was used in this study. This was done in a 
straightforward manner, but with a transient and concrete statement. The researcher was 
granted permission to conduct study at UM Tagum by the Dean of the College. After the 
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request was approved, the researcher personally presented the questionnaire to the first-year 
students, who filled it and informed them that any information gained in the course of the 
research would be kept confidential and used purely for educational purposes. 

The following statistical tools were used to tally, tabulate, interpret, and evaluate the 
data collected by the research instruments:  

Mean was used to describe the level of Language Learning Opportunities and English 
Language Competence of BS-Criminology Students in UMTC. 

Pearson r was used to measure the significant relationship between Language Learning 
Opportunities and English Language Competence of BS-Criminology Students in UMTC. 

Findings 

The Level of Language Learning Opportunities of First Year BS-Criminology Students 
Table 1 presents the level of language learning opportunities of first year BS-

Criminology students. Based on the tabulation, among the three indicators, the school has 
the highest calculated mean with 4.54 describes as very high. This means that the school even 
in the pandemic situation still a source of providing opportunities to the students. Also, this 
connotes that the school would be a great tool of opportunities for the students to learn 
more the desired language.  

On the other hand, the indicator peers got a total calculated mean score of 4.48 which 
describes as very high. This still means that the students have opportunities to learn the 
language with others especially their peers. This still suggests that their peers have an 
important role to their language learning as they have also provided opportunities to learn 
the language.  
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Table 1 The Level of Language Learning Opportunities of First Year BS-Criminology Students 
under the New Normal Setting 

Indicators Mean Description 

School 

Home 

Peers 

4.54 

4.46 

4.48 

Very High 

Very High 

Very High 

Over-all 4.49 Very High 

Legend: 
4.30 – 5.00 Very High 
3.50 – 4.20 High 
2.70 – 3.40 Moderate 
1.90 – 2.60 Low 
1.00 – 1.80 Very Low 

Lastly, the indicator home has a total calculated mean score of 4.46 which entails 
very high distinction. Though this still considers a very high opportunities for the students to 
learn the language, but among the three indicators, it is the lowest. Home should also be a 
good opportunity to learn with the parents and siblings so that there is a meaningful 
communication and connection among them living at the same house. Thus, home should 
not be taken for granted as well as place of learning opportunities. 

Finally, the overall mean score of the language learning opportunities is 4.49 which 
describes as very high merit. This suggests that students must have opportunities to learn the 
language and use it into their civic life and daily discourse that will help them express 
themselves clearly. Opportunities to learn the language should therefore be there and open 
for every student to explore whenever they wanted to learn the desired target language.  
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The Level of English Language Competence of First Year BS-Criminology Students 
Table 2 shows the level of English language competence of First Year BS-Criminology 

students under the new normal setting. Based on the results, written communication has an 
overall mean score of 4.51 which entails a very high distinction. This means that the students 
have a very high level of competence when it comes to their writing ability provided with the 
guidance of the teachers and their own awareness to the writing process. The findings also 
signifies that the students have a certain understanding to written communication as to how 
important having competence in writing. 

Conversely, oral communication has a total calculated mean score of 4.42 which 
interprets a very high distinction. Between the two, it has been the least indicator in the study, 
Though, the results clearly emphasized that the students have a very high level of 
competence. This should also be noted that it should not be taken for granted even if the 
students have certain awareness to oral communication, teachers should also supervise 
primarily their accuracy and not only fluency of using the target language which is English.  

Table 2 The Level of English Language Competence of First Year BS-Criminology Students 

under the New Normal Setting 

Indicators Mean Description 
Oral Communication 4.42 High 

Written Communication 4.51 Very High 

Over-all 4.47 Very High 
Legend: 

4.30 – 5.00 Very High 
3.50 – 4.20 High 
2.70 – 3.40 Moderate 
1.90 – 2.60 Low 
1.00 – 1.80 Very Low 

Overall, the total calculated mean score of the level of English language competence 
is 4.47 describes as a very high merit. This truly means that having competence is a big factor 
for the students to express themselves in manner that is clearly understood by the listeners 
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and readers. Having high level of English language competence when it comes to oral and 
written communication proves that a person has the ability to converse and use the English 
language fluently and accurately. Thus, English language competence plays a big responsibility 
to achieve meaningful communication and connection to others. 

Significant Relationship between Language Learning Opportunities and English 
Language Competence of First Year BS-Criminology Students under the New Normal 
Setting 

Table 3 reveals the significant relationship between language learning opportunities 
and English language competence of First Year BS-Criminology students. The null hypothesis 
of the study that there is no significant relationship between the two variables has been 
rejected. The tabulated r-value of 0.55 and the p-value of 0.00693 proves that there is great 
association between the two variables presented in this study. 

Table 3 Significant Relationship between Language Learning Opportunities and English 

Language Competence of First Year BS-Criminology Students under the New Normal Setting 

Variables Mean r – value p – 
value 

Decision 
𝝏 ∝= 𝟎. 𝟎𝟓

Language Learning 
Opportunities  

English Language Competence 

4.49 

4.47 

0.55 0.00693 Ho rejected 

*p<0.05

Hence, this simply states that there is a great connection of having language learning 
opportunities as a predictor to have English language competence. Students must be given 
an ample number of opportunities to learn the target language not just in school and 
classroom but also their own home and peers. Opportunities must be freely and widely open 
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to the students to have higher level of competence in the English language. With this, it should 
be noted that in order to achieve higher competence into the students’ ability, we should 
also consider the language learning opportunities to where they have the chance the learn 
and study the language. 

Discussion 

Students who had a stronger grasp and competence of the English language performed 
better in their classes and in different environments (pandemic or not). Students who were 
more fluent in English were able to do better in writing, speaking, grasping, and understanding 
the instructions and lessons given to them in professional courses because English is the 
language of instruction. Teaching the curricular subject and having fluency in the language 
used for instruction increases the learner's exposure and opportunity to understand the 
content of instruction, resulting in increased student control over what is taught in class and 
favorable academic and personal outcomes (Genelza, 2022). Thus, having meaningful 
opportunities in school, home, and peers to learn the language significantly helps the learner 
to have certain competence to the English language. 

The notions of basic interpersonal communication skills (BICS) and cognitive academic 
language competency were used to support the study's findings (CALP). The term "basic 
interpersonal communication skills" refers to the social language that is utilized on a regular 
basis for everyday chores and interactions. Basic language abilities, word knowledge, 
phonological, syntactical, and lexical components are all universal across native language 
speakers, according to Chomsky (1965). This language use is advanced linguistic capacity that 
is typically unique within a context or content area and, in some situations, cannot be 
extended or generalized across academic language domains, but it could be expanded and 
improved given the right opportunities. 

Further, the benefits of language specific skill transfer across languages can also be 
addressed by cognitive academic language proficiency. If a learner has a high degree of 
cognitive academic language competence but a low level of English language proficiency, the 
language-specific skill or concept may nevertheless transfer, allowing the learner to 
understand and interact with a familiar academic concept in a language-limited situation. And, 
with language learning chances, students will be able to achieve a greater degree of 
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competency in the language they are studying. This means that pupils with proper language 
development may apply their knowledge efficiently and strategically to interpret the same 
concept expressed in the new or target language (Lechner & Siemund, 2014). 

It is critical to understand the process of language acquisition, the dimensions of 
language required to perform various tasks in multiple contexts, and related factors that 
impact language acquisition when assessing English language learner students on standardized 
academic tests of content knowledge in English. A crucial aspect of the assessment 
conversation is acknowledging a research-based, established schedule for the process of 
language acquisition and learning. When problems like the technical level of academic content 
language, language control, linguistic complexity, the age of the English language learner, and 
the style of English language development instruction delivered are added to the schedule, 
it becomes even more complex and personalized (Grisso, 2018). 

Competence and confidence have a direct and reciprocal link in language learning. 
Greater competence leads to increased confidence, but confidence also makes it simpler to 
gain more competence. There has been theoretical and practical work in the domain of self-
confidence/self-esteem in language learning (Rubio 2007, de Andrés and Arnold 2009, Arnold, 
and de Andrés, 2010) as cited by Genelza (2022), and taking this area into account in the 
classroom can improve learning. 

There are ways that enhance effective English literacy skill development for English 
language learners, according to Lems, Miller, and Soro (2017), which are explicitly classified 
into categories focused on word learning, phrases and sentences, and paragraphs and 
discourse. The instructional focus at the word learning level is on vocabulary pre-teaching, or 
frontloading, which increases oral and visual familiarity to benefit the English language learner 
as they encounter new vocabulary within the text. Creating a word bank reference tool, such 
as a word ring or word walls, is another strategy that can help with word learning. Finally, to 
encourage the growth of knowledge, there is an emphasis on repetition both speaking and 
writing, within the text, and within context. Connecting word learning to previous knowledge 
and active learning situations and opportunities helps English language learners become more 
familiar with and understand new vocabulary (Cloud, Genesee, & Hamayan, 2009). 
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Conclusion 

This study aims to know if there is a significant relationship between language learning 
opportunities and English language competence of first year BS-Criminology students under 
the new normal setting at the University of Mindanao Tagum College. The findings rejected 
the null hypothesis and therefore proves that indeed there is a great connection between 
two variables. With this, having opportunities to the language learning process of the students 
give greater chances to have English language competence. Parents, teachers, and peers have 
a significant role to fulfill to their competency and proficiency. 

Further, teachers in many fields should also assess the needs of overseas students and 
give appropriate support by adopting various pedagogical tactics that assist students in 
improving their academic English abilities giving opportunities that are easily accessible.  
Continuous communication will aid in the promotion of mutual understanding and 
collaborative decision-making among all parties involved, including teachers, parents, 
classmates, and other stakeholders, which will benefit students and the institution.  

Providing activities that allow international students to connect and form relationships 
with other students will not only help them acclimate but will also improve their language 
abilities. Many students arrive with a high level of reading and writing English competence but 
lack listening and speaking skills owing to a lack of prior experience. Interactions with other 
students and peers would aid pupils in becoming proficient, particularly in the areas of 
listening and speaking, which are essential in virtual classrooms (and even face-to-face 
classrooms). Furthermore, continuous contact would facilitate students' assimilation into 
mainstream student life on campuses and even in virtual classes. As a result, students will not 
feel alone, making social transition smoother. 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

ประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะ องคประกอบ และเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา

แบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและ
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วิถีถัดไป โดยการศึกษาจากเอกสารและขอมูลเชิงประจักษรวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารที่ประสบ

ความสําเร็จ จํานวน 9 คน แลวพัฒนาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาเก่ียวกับภาวะผูนําแบบ

ปรับตัว 4 ดาน ไดแก คุณลักษณะสวนตัว การพัฒนางานวิชาการและวิจัยเชิงสรางสรรค การพัฒนาบุคลากร

และการปรับตัววิถีใหม จากน้ันนําไปสอบถามผูบริหารและบุคลากร จํานวน 325 คน จาก 9 สถาบัน ใน

ประเทศไทย โดยใชการวิจัยแบบผสานวิธีระหวางวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะหองคประกอบ

เชิงสํารวจ การตรวจสอบองคประกอบดวยวิธีวิทยาวิจัยสามเสาดานขอมูล และการยืนยันรางแนวทางโดย

วิธีการสนทนาอิงผูเช่ียวชาญ ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลในประเทศไทยมี 10 องคประกอบ ไดแก (1) การสรางบารมี (2) การสรางแรงบันดาลใจ (3) การ

สรางองคกรแหงนวัตกรรมทางการศึกษา (3) การมีกลยุทธและแสวงหาโอกาสในการปรับตัว (4) การสราง

องคกรแหงนวัตกรรมทางการศึกษา (5) การคํานึงถึงปจเจกบุคคล (6) การสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงบวก (7) 

การสรางบรรยากาศและคานิยมรวมเชิงสรางสรรค (8) การมีวุฒิภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม (9) การกระตุนทาง

ปญญา และ (10) การพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัล ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ

ผูบริหารใหมีภาวะผูนําที่ปรับตัวไดภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาตอไป 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําแบบปรับตัว; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล; ผูบริหาร; สถานการณวิถีปกติใหมและ

วิถีถัดไป 

Abstract 

The purposes of this research were to study the characteristics, factors and approaches 

of adaptive leadership development of Rajamangala University of Technology administrators 

in Thailand under new and normal situations. The study was done through documentary 

analysis, empirical data from 9  successful administrators in-dept interview, and through the 

questionnaires concerning 3 aspects of adaptive leadership; personal characteristics, creative 

academic and research development and personnel development and adaptation to new 

normal and next normal situations. Then, questionnaires were taken with administrators and 

personnel of 3 2 5  people from 9  institutions in Thailand. The study used mixed method 

analysis of quantitative and qualitative analysis. Data was analyzed by exploratory factor 

analysis, tested by data triangulation methodology technique, and confirmation of guidelines 

draft by connoisseurship approach. The research results indicated that the Rajamangala 

University of Technology administrators in Thailand were 10  elements include: (1 )  charisma 

leadership; (2 )  inspirational motivation; (3)  adaptive strategy and challenges; (4) creating an 
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innovative educational organization; (5 )  individualized consideration; (6 )  building a positive 

corporate culture; (7 )  creating a creative corporate atmosphere and shared values; (8 ) 

innovative leadership maturity; (9) intellectual stimulation; and (10) digital skills development. 

The results of this research can be used as a guideline for the development of managerial 

competencies to have adaptive leadership under the new and next normal situations in 

accordance with the higher education qualifications standards.  

Keywords: Adaptive Leadership; Rajamangala University of Technology; Administrator; New 

and Next Normal Situations. 

บทนํา 

ยุคแหงการพลิกโฉมทางการศึกษา (Education Disruption) ภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถี

ถัดไป (New and Next Normal) ไดสงผลกระทบอยางย่ิงตอองคกรทางการศึกษาอยางตอเน่ืองทั้งการ

ดําเนินงานและกอใหเกิดการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (Wilkins, 2020) แตในสถานการณจริง

พบวาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาจะมีปญหาอุปสรรคมากมายในการนําสถาบันไปสูความสําเร็จไดตาม

เปาหมายซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพของผูเรียนรวมถึงผูที่สําเร็จการศึกษายังคงอยูในระดับตํ่ากวามาตรฐานหรือ

อาจมีสมรรถนะไมตรงตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ผูนําระดับสูงจําเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีการคิดและ

การบริหารแบบใหมที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคแหงการศึกษาดิจิทัลที่ตองมีการวางแผน

กลยุทธอยางสมบูรณที่ครอบคลุมกิจการทั้งหมดขององคกร ทําใหมีการนําวิธีการทางกลยุทธไปปฏิบัติ เชน 

การจัดโครงสรางองคกร การสรางวัฒนธรรมองคกร การประยุกตใชระบบไอซีทีเพ่ือการศึกษา การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการศึกษาออนไลน ตลอดจนการควบคุมและ

ประเมินผลกลยุทธเขามาบูรณาการใหเปนรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยผูนํา

ระดับสูงตองมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารเชิงกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษาในทุกขั้นตอน 

(Soewarno & Tjahjadi, 2020; Hamdan et al., 2021) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala University of Technology) เกิดขึ้นตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผลโดยที่มาตรา 36 แหง พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล เพ่ือให

สถานศึกษาของรัฐดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มี

ความคลองตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังน้ัน สมควรจัดต้ัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จากการที่ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารใหมี

ประสิทธิผล พฤติกรรมการบริหารสถาบันใหประสบความสําเร็จมีองคประกอบสําคัญอันดับตนก็คือ การ
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แสดงออกถึงความรวมมือกับบุคลากร สังคม ชุมชน และสถานประกอบการ เพ่ือใหเกิดการยอมรับ รวมมือ 

และปฏิบัติตาม ซึ่งปจจัยหลักยอมขึ้นอยูกับผูบริหารเพราะมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรง โดย

ตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ การจัดองคกรใหมีประสิทธิภาพมีองคประกอบสําคัญ 6 ประการ ไดแก 

1) การเปนผูนํา 2) การจูงใจ 3) การติดตอสื่อสาร 4) การตัดสินใจ 5) การกําหนดเปาหมาย และ 6) การ

ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังน้ันผูบริหารจําเปนตองแสดงพฤติกรรมการบริหารใหเหมาะสมกับทั้ง 6 องคประกอบ

เพ่ือนําพาสถาบันใหประสบความสําเร็จในอนาคต

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในยุคแหงการปฏิรูปการศึกษารอบใหม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการบริหารงานวิชาการและวิจัยถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาและการพัฒนา

ผูเรียน ทั้งน้ีผูบริหารหรือผูนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนับวามีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถาบันและ

ความสําเร็จของผูเรียนรู ซึ่งผูบริหารที่ดีน้ันตองมีความรูความสามารถและคุณลักษณะตาง ๆ หลายประการ

ดวยกัน โดยคุณลักษณะที่สําคัญประการหน่ึงก็คือ การปรับตัวของผูนําหรือผูบริหารที่เปนผูกระตุน สงเสริม 

สนับสนุน และนําพาใหบุคลากรปฏิบัติงานไดบรรลุผลตามเปาหมาย ดังน้ันอาจกลาวไดวา ภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถาบันการศึกษามีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดังน้ันผูบริหารที่เปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงสูคุณภาพการศึกษาถือวาเปนผูนํายุคใหมที่ตองเนนการปฏิรูปอยางแทจริง เพราะผูนําที่ไมมี

ความรูความสามารถหรือไมเขาใจในดานคุณภาพแลวอาจนําองคกรไปสูความลมเหลวและหลงทางได 

(Fumasoli et al., 2020; Phakamach et al., 2021) ทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลทาง

การศึกษา การที่องคกรจะประสบความสําเร็จและอยูรอดสวนใหญจะขึ้นอยูกับการมีความคิดสรางสรรค การ

คนพบสิ่งใหม และการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา จากองคกรแบบการด้ังเดิมไปสูการเปนองคกรแหง

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovative Organization) ที่ตองมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร

ใหม ๆ การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมไปถึงการสรางนิสัยนวัตกรรมใหเกิดขึ้นกับ

คนในองคกร (Tran & Nghia, 2020) 

เมื่อสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมากองคกรจําเปนตองปรับตัวเพ่ือความ

อยูรอด ดังที่ Phakamach et al., (2021) กลาววา ผูบริหารการศึกษายุคใหมจําเปนตองมีศักยภาพในการใช

ภาวะผูนําอยางเหมาะสมในการสรางความสัมพันธที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงใหบรรลุเปาหมายรวมกัน

ของทุกคนในองคกร สามารถสรางความเช่ือมั่นและใหการสนับสนุนทุกคนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ัน สามารถ

ใชศิลปและกระบวนการของการมีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมบุคคล และสามารถทําใหผูที่เก่ียวของเกิดศรัทธา 

มีความเช่ือถือ มีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งสามารถสรางสภาวะแวดลอมและสนับสนุนใหรวมมือ

กันสรางประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ อยางไรก็ตาม จากสถานการณวิกฤติโควิด-19 เปนปจจัยสําคัญที่ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาและกําลังเขาสูสถานการณวิถีปกติใหมหรือวิถี

ปกติถัดไป โดยแนวโนมของการอุดมศึกษาไทยในอนาคตจะเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางที่สุด 

โดยวิกฤติในครั้งน้ีทําใหสถาบันอุดมศึกษาทั้งผูเรียนและผูสอนไดปรับตัวใหชินกับการเรียนและการฝก
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ปฏิบัติการออนไลน หลายวิชาเริ่มเห็นทิศทางความเปนไปไดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งเปนเรื่องที่

ตองพยายามปรับตัวมาโดยตลอดและน่ีอาจเปนโอกาสในการปรับโฉมหรือตอยอดการศึกษาในอนาคต  

ภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยเปนคุณลักษณะ

สําคัญที่สามารถสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารมีศักยภาพในการบริหารจัดการสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป ดังน้ันคณะผู วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะ 

องคประกอบและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

ประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไปในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยการใชระเบียบ

วิธีวิจัยแบบผสานวิธีระหวางวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งขอคนพบสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยใหมีภาวะผูนําแบบปรับตัวและอาจสงผลใหการจัดการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไปบรรลุตามเปาหมาย ตลอดจนผูเรียนมีคุณภาพ

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตอไป อน่ึงผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยเปรียบกับ

ผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจที่มีอํานาจตัดสินใจและปรับตัวทั้งดานการวางแผน การจัดสรร

งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และการสรางความรวมมือ เปนตน ซึ่งตองอาศัยความรูและทักษะการบริหาร

จัดการเพ่ือใหการบริหารสถาบันมีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคม ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารมาโดยตลอด โดยสงเสริมการ

พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพรวมถึงเอาตัวรอดในสังคมที่มีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

ประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป 

2. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลในประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป 

3. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลในประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ผู นํ าแบบปรับตัว (Adaptive Leadership) เปนภาวะผู นํ าที่ พัฒนารูปแบบมาจากผู นํ าการ

เปลี่ยนแปลง ดวยการเพ่ิมกลยุทธและการแสวงหาโอกาสในการปรับตัวในการสรางสรรคโอกาสใหม ๆ เพ่ือใช

ในกรณีฉุกเฉินเชนในปจจุบัน (Miller, 2019) ทั้งน้ีเพ่ือวิเคราะหแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ดวยกลยุทธการดําเนินการอยางมีระบบและเปนแผนงานที่เปนขั้นเปนตอน โดยกําหนดทางเลือกของ
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การแกปญหาไวหลายอยางที่จะเกิดขึ้นในองคกร ณ สถานการณปจจุบันพบวาระบบสาธารณสุขของทุก

ประเทศทั่วโลกลวนตองอาศัยบทบาทภาวะผูนําที่สามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางย่ิงการการจัด

การศึกษาทุกระดับรวมถึงดูแลสุขภาพของทุกคนในองคกร ผูนําตองมีการนําแผนดําเนินงานที่วางไวเพ่ือ

นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและชัดเจนตอผูรวมงานใหทันกับสถานะการณที่เปลี่ยนไปดวยกลยุทธในการ

บริหารจัดการการศึกษาและการใหบริการดานสุขภาพของผูที่อยูองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทักษะ

หรือความสามารถของผูนําแบบปรับตัวน้ีจะทําใหเกิดอิทธิพลของการสรางบรรยากาศในองคกรที่ตองดํารงอยู

ไดในยุคแหงการพลิกโฉมทางการศึกษา (Heifetz, 2020)  

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง (Populations and Sampling) ประชากรที่ใชในการศึกษาเปน

บุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจําปการศึกษา 2564 จาก 9 

สถาบัน ในประเทศไทย กลุมตัวอยาง ไดแก 1) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย จํานวน 9 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบกอนหิมะ (Snowball Sampling) 2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ เปน

ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวมถึงคณาจารยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา จํานวน 9 สถาบัน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistate Sampling) จํานวน 

325 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ โดยมีเน้ือหา 3 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะสวนตัว ดานการพัฒนางานวิชาการและวิจัย 

และดานการพัฒนาบุคลากร ตามวิธีการของ Likert สวนการสัมภาษณใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-

Structure Interview Guide) การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและ

เน้ือหา พิจารณาเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต .5 ขึ้นไป ไดคา IOC เทากับ .878 แลวนําไปทดลอง

ใช จากน้ันนํามาทดสอบหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร Cronbach’s Alpha Coefficient และหาคาอํานาจ

จําแนกรายขอโดยหาคา Item Total Correlation ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .944 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญผานระบบออนไลน

สวนขอมูลเชิงปริมาณโดยการสรางลิงคขอมูลทางอินเทอรเน็ต จํานวน 325 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนมา 

จํานวน 325 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 โดยเก็บขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2564 

4. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือกําหนดหัวขอ/

กลุมหัวขอและแนวคิดสําคัญอันเปนแกนสารของการวิจัยโดยใชวิธีบรรยาย (Narrative) สวนเชิงปริมาณใช
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โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรโดยการแจกแจงคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองอีกครั้งเพ่ือนําไปสูการสรุปและอภิปรายผล

ในขั้นตอนสุดทาย 

5. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย การดําเนินการวิจัยมีแผนงานและขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 4

ขั้นตอน ตามลําดับ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลในประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป ประกอบดวย (1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี

จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของและใชวิธีการวิเคราะหเอกสาร (Documentary) เกี่ยวกับภาวะผูนํา

และภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นเก่ียวกับคุณลักษณะ

รวมถึงองคประกอบของภาวะผูนําแบบปรับตัว และ (2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 คน ที่มีผลงานเชิงประจักษและประสบความสําเร็จในการบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป โดยการนําผลจากการศึกษา

จากขั้นตอนที่ 1 มาสรางแบบสอบถามซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา แลวนําขอมูลมาวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบองคประกอบของภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป ซึ่งใชวิธีวิทยาวิจัยสามเสาดาน

ขอมูล (Data Triangulation Methodology) โดยการนําขอมูลเชิงประจักษในขั้นตอนที่  1 และ 2 มา

ตรวจสอบขอมูลวามีความเหมือนหรือแตกตางกัน และมีความสอดคลองกันอยางไร เพ่ือหาขอสรุปคุณลักษณะ

และองคประกอบโดยใชวิธีบรรยาย 

ขั้นตอนที่ 4 การนําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป โดยการสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ 

(Connoisseurship) ดานการบริหารงานอุดมศึกษา จํานวน 9 คน จากการเลือกผูเช่ียวชาญแบบเจาะจงโดย

อาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการนําขอมูลในขั้นตอนที่ 3 มากําหนดเปนแนวทางเพ่ือ

หาขอสรุปแนวทางที่เหมาะสมของการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลในประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไปโดยการวิเคราะหเน้ือหาสาระ (Content 

Analysis)  

ผลการวจิัย 

จากการศึกษาวิจัยสามารถแสดงผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 

714



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

1. คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศ

ไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดาน ดังน้ี 

1) ดานคุณลักษณะสวนตัว อาทิ การทํางานเชิงรุก (Proactive) มีความคาดหวังตอผลสัมฤทธ์ิของ

งานสูงและมุงมั่นใหสําเร็จ มีความยืดหยุน ปรับตัวตามสถานการณ มีวิสัยทัศนกวางไกล ไมยึดติดกรอบและมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิบัติตนใหเกียรติแกบุคลากร มีความเปนประชาธิปไตย ตัดสินใจดวยเหตุและผล 

ตรงไปตรงมา มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความยุติธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูมีความรูทางวิชาการและ

วิจัยในการจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดการเรียนการสอนรวมถึง

การใชสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม คิดคนและทดลองเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ 

ดวยตนเอง  

2) ดานการพัฒนางานวิชาการและวิจัยเชิงสรางสรรค ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายของการ

จัดการศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนาสถาบันโดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย การวิเคราะหสภาพปจจุบัน 

โอกาส และอุปสรรคที่สอดคลองกับสถานการณจริง พัฒนาระบบและโครงสรางการทํางานที่ชัดเจน มอบหมาย

และกํากับการปฏิบัติงานใหเหมาะสม ผูนําในการจัดทําหลักสูตรแบบมีสวนรวมที่ตรงกับความตองการของ

ผูเรียน ชุมชน และยุทธศาสตรชาติ ใชผลงานการพัฒนาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ สงเสริมการ

ทํางานเปนทีมโดยใหผูเก่ียวของมีสวนรวมคิดรวมทํา รับผิดชอบ และประชุมหารือรวมกันเพ่ือพัฒนางาน

วิชาการและวิจัยเชิงสรางสรรคอยางสม่ําเสมอ การสรางสรรคพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

3) ดานการพัฒนาบุคลากรและการปรับตัววิถีใหม ประกอบดวย การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปรับตัวดวยวิธีการตาง ๆ เชน ประชุมสัมมนาและอบรมให

ความรูดวยตนเอง การเชิญวิทยากรที่มีประสบการณจริงภายนอกมาบรรยาย การพาไปศึกษาดูงานใน

สถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศ การใหไปฝกอบรมตามความสนใจและความถนัด กระตุนใหคณาจารยพัฒนาการ

เรียนการสอน การทําวิจัยในช้ันเรียน การคิดคนนวัตกรรมและทดลองวิธีการสอนแบบใหม ๆ จัดกิจกรรมหรือ

นิทรรศการใหคณาจารยไดแสดงและเผยแพรผลงานวิชาการในรูปแบบตาง ๆ การสงเสริมใหคณาจารยเปน

ผูนําทางวิชาการและวิจัย สามารถใหคําแนะนํากับผูอ่ืนได สงเสริมสนับสนุนการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ 

และการสรางความกาวหนาในวิชาชีพ 

2. องคประกอบของภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศ

ไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจจากขอมูลเชิง

ประจักษปรากฏผลดังตารางที่ 1 โดยพบวาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลในประเทศไทยประกอบดวย 10 องคประกอบ 107 รายการ โดยองคประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายถึง

ภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติ

ใหมและวิถีถัดไปไดรอยละ 82.344 ซึ่งมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังน้ี 
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ตารางที่ 1 จํานวนองคประกอบของภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

ประเทศไทย 

องคประกอบ
ที่ 

ชื่อองคประกอบ จํานวนรายการ
จากแบบสอบถาม 

คาไอเกน คารอยละของ
ความ

แปรปรวน 
1. การสรางบารมี 15 19.103 25.623 
2. การสรางแรงบันดาลใจ 14 15.324 17.507 
3. การมีกลยุทธและแสวงหาโอกาสในการ

ปรับตัว 
13 12.826 9.185 

4. การสรางองคกรแหงนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

12 10.105 8.274 

5. การคํานึงถึงปจเจกบุคคล 11 8.675 6.432 
6. การสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงบวก 10 6.228 4.769 
7. การสรางบรรยากาศองคกรและคานิยม

รวมเชิงสรางสรรค 
9 4.309 3.215 

8. การมีวุฒิภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม 8 3.664 2.487 
9. การกระตุนทางปญญา 8 3.664 2.487 
10. การพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัล 7 2.878 2.365 

รวม 82.344 

(1) การสรางบารมี (Charisma Leadership) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยางแกผูตาม

ทําใหเลื่อมใสศรัทธา เคารพนับถือ ไววางใจ และเช่ือมั่นวาผูนําทําสิ่งที่ถูกตองดีงามและยินดีปฏิบัติตามผูนํา 

องคประกอบดานน้ีมี 15 รายการ ไดแก 1) มีอารมณมั่นคง (Stable) และควบคุมตนเองได 2) มีความคิดเชิง

สรางสรรคและรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 3) มีความมุงมั่นและทุมเทในการทํางานใหสําเร็จ 4) ยึดมั่น

อุดมการณเชิงสรางสรรค 5) เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 6) มีความยืดหยุนโดยปรับตามสถานการณและ

แกปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที 7) ใหเกียรติและไมวางตนแสดงอํานาจวาอยูเหนือผูอ่ืน 8) ปฏิบัติตนอยาง

เพ่ือนและใหความเปนกันเองกับผูรวมงาน 9) มีความเมตตา ชวยเหลือ และดูแลเอาใสใจทุกขสุขของผูรวมงาน 

10) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 11) มีความรูและเปนผูนําทางวิชาการ 12) มีทักษะการคิดและปฏิบัติ

เปนไปในทางบวก 13) มีคุณธรรมจริยธรรมและมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไป 14) มีความยุติธรรม

นาเช่ือถือ และไวใจได 15) คํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ

(2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง การที่ผูนําจงใจและสรางแรง

บันดาลใจแกผูตามใหเห็นคุณคาและความทาทายของงานเพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคกร องคประกอบดานน้ีมี 

14 รายการ ไดแก 1) การสรางสรรคกระบวนการคิดเชิงบวก 2) การสรางความกระตือรือรนอยางสรางสรรค 

3) การสรางใหเห็นคุณคาและความทาทายโดยกระตุนใหทํางานเปนทีม 4) ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับจินต
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ภาพที่งดงามของอนาคต 5) การสรางและสื่อในสิ่งที่ผูนํามุงหวังอยางชัดเจน 6) การแสดงถึงความผูกพันตอ

เปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน 7) การจูงใจใหผูตามเกิดการทุมเทและความพยายามในการปฏิบัติงาน 8) มีวิธี

เสริมแรงผูรวมงานเชิงบวก 9) การสรางฝนใหผูตามเกิดมีความผูกพันตอเปาหมาย 10) มีความรอบรูในงาน

วิชาการระดับอุดมศึกษา 11) สามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรได 12) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการ

คิดคนวิธีการสอนใหม ๆ 13) ใฝเรียน ใฝรู และมุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ และ 14) กระตุนใหเกิดจินตนาการเชิง

บวกทั่วทั้งองคกร  

(3) การมีกลยุทธและแสวงหาโอกาสในการปรับตัว (Adaptive Strategy and Challenges) หมายถึง

ผูนําสามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณ และแนวคิดเชิงสรางสรรคมาผสมผสานกับกลยุทธการบริหาร

จัดการขององคกรเพ่ือสรางใหเกิดคุณภาพและความไดเปรียบทางการแขงขัน องคประกอบดานน้ีมี 13 

รายการ ไดแก 1) มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาและตัดสินใจ 2) การใชนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการอุดมศึกษา 3) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 4) มีวิธีคิดกาวหนาทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง 5) มีความ

รูเทาทันเหตุการณและแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 6) กลาคิดคนริเริ่มสิ่งใหมที่แปลกแตกตาง 7) มีเทคนิคและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม 8) เปดรับประสบการณในการจัดทําหลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต 9) มี

ความรอบรูในการจัดการเชิงกลยุทธ 10) เขาใจถึงหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงและประยุกตใชใหเกิด

ประโยชน 11) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 12) ความสามารถใน

การปรับตัวเมื่อเกิดสถานการณพลิกโฉมทางการศึกษา และ 13) ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือสังคมและ

ประเทศชาติ 

(4 ) การสรางองคกรแห งนวัตกรรมทางการศึกษา (Creating an Innovative Educational

Organization) หมายถึง รูปแบบของนวัตกรรมจะชวยใหองคกรสามารถดํารงอยูไดภายใตภาวะแหงการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรระดับอุดมศึกษา องคประกอบดานน้ีมี 12 รายการ ไดแก 1) เขาใจรูปแบบ

และการปฏิบัติที่เอ้ือตอการสรางนวัตกรรม 2) กําหนดโครงสรางองคกรแหงนวัตกรรมที่เหมาะสม 3) สราง

วัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนนวัตกรรมทุกมิติ 4) กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่จะนําไปสูองคกรแหง

นวัตกรรม 5) กําหนดโครงสรางทางฮารดแวร ซอฟตแวร และแพลตฟอรมดิจิทัลที่เหมาะสม 6) สรางทีมผูนําที่

มุงมั่นไปสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรมอยางเปนระบบ 7) ทีมงานมีนิสัยแหงนวัตกรรมทางการศึกษา 8) การ

สรางบรรยากาศและระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีอัตลักษณเฉพาะตัว 9) สรางสรรคนวัตกรรมการจัดการความรูที่

มีประสิทธิภาพ 10) บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางอิสระ 11) การสราง

ทางเลือกใหมและการพัฒนาอาชีพในยุคดิจิทัล และ 12) การสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูทั่วทั้งองคกร  

(5) การคํานึงถึงปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การที่ผูนําคํานึงถึงความ

ตองการและเคารพความแตกตางของแตละบุคคล องคประกอบดานน้ีมี 11 รายการ ไดแก 1) การสราง

สัมพันธภาพที่ดี 2) การใหโอกาสบุคลากรในการเรียนรูสิ่งใหม 3) สรางบรรยากาศของการสนับสนุนและ

สงเสริมงานวิชาการ 4) สังเกตและเฝาดูการปฏิบัติงาน 5) การมอบหมายงานตามศักยภาพของผูตาม 6) การ
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ใหเกียรติผูอ่ืนและปฏิบัติดวยความเสมอภาค 7) การเพ่ิมศักยภาพใหแตละบุคคลไดเรียนรูในสิ่งใหม ๆ ตาม

ตองการ 8) การวางแผนการทํางานโดยคํานึงถึงประโยชนของผูรวมงานและองคกรเปนสําคัญ 9) การสราง

ความยึดมั่นผูกพันภายในองคกร และ 10) การสงเสริมการสื่อสารแบบสองทาง และ 11) การใหคําปรึกษา

ช้ีแนะเชิงสรางสรรค 

(6) การสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงบวก (Building a Positive Corporate Culture) หมายถึง การที่

ผูนําใหความสําคัญตอกระบวนการคิดที่ถูกตองในการบริหารจัดการในปจจุบันและพรอมใหการสนับสนุน

องคกรพัฒนาไปสูการแขงขันในอนาคต องคประกอบดานน้ีมี 10 รายการ ไดแก 1) สรางมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่ดี 2) กําหนดโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ 3) กําหนดระเบียบที่ปฏิบัติได 4) การ

สรางความรวมมือรวมใจในทีมงาน 5) การสรางระบบการทํางานเปนทีม 6) การสนับสนุนและสรางแรงจูงใจไฝ

ดี 7) การสรางการรับรูและระบบการยอมรับซึ่งกันและกัน 8) การสรางระบบความยึดมั่นผูกพันตอองคกร 9) 

การแสดงความรับผิดชอบเมื่อเกิดกรณีผิดพลาด และ 10) การสรางความจงรักภักดีตอองคกร 

(7) การสรางบรรยากาศองคกรและคานิยมรวมเชิงสรางสรรค (Creating a Creative Corporate

Atmosphere and Shared Values) หมายถึง การที่ผูนําสรางบรรยากาศที่ดีขององคกรและมองหาโอกาส

เพ่ือพรอมรับ ปรับตัว และมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงรวมถึงความเสี่ยงทุกรูปแบบ องคประกอบดานน้ีมี 9 

รายการ ไดแก 1) การสรางความเปนหน่ึงเดียวในองคกร 2) การสรางบรรยากาศแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 3) 

การเปนแบบอยางทางวิชาการและวิชาชีพ 4) การเปนผูนําองคกรแหงการเรียนรู 5) มีการต้ังวงสนทนาวิชาการ

และวิจัยอยางสรางสรรค 6) สงเสริมและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลา 7) การขยันเขา

รวมสัมมนาทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 8) การใหโอกาสผูรวมงานเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับ

ตนและลงมือปฏิบัติอยางมีศักยภาพ และ 9) การสนับสนุนใหบุคลากรรูสึกประสบความสําเร็จจนเกิดภาพ

ความเปนผูนําในทุกระดับเพ่ือนําไปสูองคกรแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

(8) การมีวุฒิภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership Maturity) หมายถึง ผูนํามีแนวคิด

และรูปแบบปฏิบัติเพ่ือการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษาใหมอยูเสมอ องคประกอบดานน้ีมี 8 รายการ 

ไดแก 1) การมีบุคลิกภาพและทักษะแบบผูนําเชิงนวัตกรรม 2) การเปนผูนําทีมพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม

ทางการศึกษา 3) การเปนแบบอยางที่ดีในการสรางสรรคพัฒนานวัตกรรม 4) เขาใจขั้นตอนการสรางและ

พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 5) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม 

6) การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ระบบนิเวศนวัตกรรม และมุงสูองคกรแหงนวัตกรรม

การศึกษา 7) กําหนดทิศทาง การสื่อสารแบบผูนํา และทําใหเกิดการสรางนวัตกรรมอยางตอเน่ืองและย่ังยืน

และ 8) การพัฒนาสมรรถนะของนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการบริการผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

(9) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผูนําทําใหผูตามเกิดความ

ต่ืนตัวในการเปลี่ยนแปลงโดยการตระหนักถึงปญหาและวิธีการแกไขปญหาดวยสติปญญา องคประกอบดานน้ี

มี 8 รายการ ไดแก 1) กระบวนการบริหารองคความรูเพ่ือประโยชนในการพัฒนาทักษะของผูเรียน 2) มีความ
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รอบรูและตระหนักรูในงานวิชาการ 3) มีความสามารถในการใหคําปรึกษาผูอ่ืนได 4) มีความสามารถในการใช

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม 5) สามารถสรางรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 6) มีความรู

ความเขาใจในเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งออฟไลนและออนไลน 7) เขาใจในศักยภาพแหงตน

โดยเรียนรูวิธีการสอนใหม ๆ และทดลองปฏิบัติจริง และ 8) รูเทาทันเหตุการณและสามารถแกปญหาเฉพาะ

หนาไดทันทวงที 

(10) การพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัล (Digital Skills Development) หมายถึง การที่ผูนําทําใหผูตาม

ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัล ซึ่งเปนทักษะที่ตองเรียนรูและเขาใจในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทาง

ดิจิทัล (Digital Transformation) องคประกอบดานน้ีมี 7 รายการ ไดแก 1) มีความคิดแบบประยุกตและ

ปรับตัวไดทุกสถานการณ 2) สามารถปรับตัวเพ่ือตอบรับปรากฏการณ New Media 3) เรียนรูและเขาใจ

ศาสตรที่หลากหลาย 4) มีศักยภาพในการตอรองเพ่ือรับมือกับปญหาตาง ๆ (Negotiation) 5) มีความรูความ

เขาใจในการออกแบบความคิดเชิงเหตุผลและอารมณ 6) มีความรูความเขาใจในทักษะการแกปญหาที่ซับซอน 

และ 7) มีความสามารถสรางสรรคพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลอยูเสมอ 

3. แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

ประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป ผลการตรวจสอบองคประกอบโดยใชวิธีวิทยาวิจัยสาม

เสาดานขอมูลและการสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญพบวา  

1) วิธีการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวสามารถทําได 5 วิธี ไดแก การพัฒนาดวยตนเอง การปฏิบัติให

เห็นเปนแบบอยาง กรณีศึกษา การสอนงาน และการฝกอบรม สวนกิจกรรมการพัฒนา ไดแก การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การศึกษาจากตัวแบบ และการเรียนรูผานประสบการณ เปนตน  

2) กระบวนการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

ประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไปที่เหมาะสมโดยใชกระบวนการ PIER ประกอบดวย 1) 

การวางแผน (Planning : P), 2) การนําไปปฏิบัติ (Implement : I), 3) การประเมินผล (Evaluation : E) และ 

4) การสะทอนผล (Reflection : R) สะทอนผลการปฏิบัติ ปรับปรุง วางแผนพัฒนาในระยะตอไป และ

3) ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลในประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป ไดแก การมีหลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนํา

แบบปรับตัว การสนับสนุนทรัพยากรการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวอยางเหมาะสม การกํากับติดตามและ

ประเมินผลอยางตอเน่ืองและเปนระบบ และการสรางเครือขายการพัฒนาภาวะผูนําทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ เปนตน 

สรุปและอภปิรายผล 

จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคและอภิปรายผลการวิจัยซึ่งมีสาระสําคัญ

ในประเด็นตอไปน้ี 
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1. สรุปผลการวิจัย

1) คุณลักษณะภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศ

ไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไปประกอบดวย 3 ดาน ไดแก (1) ดานคุณลักษณะสวนตัว (2) 

ดานการพัฒนางานวิชาการและวิจัยเชิงสรางสรรค และ (3) ดานการพัฒนาบุคลากรและการปรับตัววิถีใหม  

2) องคประกอบของภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

ประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไปมี 10 องคประกอบ 107 ตัวบงช้ี ไดแก (1) การสราง

บารมี (2) การสรางแรงบันดาลใจ (3) การมีกลยุทธและแสวงหาโอกาสในการปรับตัว (4) การสรางองคกรแหง

นวัตกรรมทางการศึกษา (5) การคํานึงถึงปจเจกบุคคล (6) การสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงบวก (7) การสราง

บรรยากาศองคกรและคานิยมรวมเชิงสรางสรรค (8) การมีวุฒิภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม (9) การกระตุนทาง

ปญญา และ (10) การพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัล แสดงดังภาพที่ 1 

3) แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน

ประเทศไทยภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป ประกอบดวย (1) วิธีการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัว

สามารถทําได 5 วิธี ไดแก การพัฒนาดวยตนเอง การปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยาง กรณีศึกษา การสอนงาน 

และการฝกอบรม สวนกิจกรรมการพัฒนา ไดแก การเจริญสติ การฝกสมาธิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การใชสื่อ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม การศึกษาจากตัวแบบ และการเรียนรูผานประสบการณ เปน

ตน (2) การพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทยภายใต

สถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไปที่เหมาะสมโดยใชกระบวนการ PIER ไดแก (1) การวางแผน (Planning : 

P), (2) การนําไปปฏิบัติ (Implement : I), (3) การประเมินผล (Evaluation : E) และ (4) การสะทอนผล 

(Reflection : R) เปนตน โดยการกําหนดเปนนโยบายและแผนงานประจําปที่ชัดเจนเพ่ือใหมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทุกแหงสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูบริหารตอไป 

นอกจากน้ี สถาบันการศึกษาอ่ืนสามารถนําองคประกอบและแนวทางน้ีไปกําหนดเปนนโยบายและ

กลไกในการพัฒนาภาวะผูนําแบบปรับตัวโดยประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันการศึกษาแหงน้ัน 

เพ่ือใหสามารถสรางสรรคพัฒนาผูนําทุกระดับที่สามารถปรับตัวไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไป รวมถึงการ

กําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับการเขาสูตําแหนงไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ีจะสงผลใหสถาบันการศึกษาแหงน้ัน

สามารถพัฒนาการศึกษาสําหรับการพัฒนาประเทศตอไป 
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การสรางบารมี

การสรางแรงบันดาลใจ

การมีกลยุทธและแสวงหาโอกาสในการปรับตัว

การสรางองคกรแหงนวัตกรรมทางการศึกษา

การคํานึงถึงปจเจกบุคคล

การสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงบวก

การสรางบรรยากาศองคกรและคานิยมรวมเชิงสรางสรรค

องคประกอบภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย

ภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป

การมีวุฒิภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม

การกระตุนทางปญญา

การพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัล

ภาพที่ 1 องคประกอบภาวะผูนําแบบปรับตัวของผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย

ภายใตสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป 

2. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยครั้งน้ีมีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายเพ่ือใหเห็นประเด็นการวิจัยที่สอดคลอง

กับผลงานวิจัยในอดีตและผลงานวิชาการที่ผานมาไดดังน้ี 

1) องคประกอบการสรางบารมี จัดเปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําแบบปรับตัว น่ันคือ การมี

อิทธิพลตอผูตามเปนสวนสําคัญ ดังน้ันการสรางบารมีของผูนําใหเกิดในตัวผูตามเปนสิ่งที่ผูนําทุกคนควรจะทํา 

โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Phakamach et al. (2021) ที่วิจัยพบวา พฤติกรรมการปฏิบัติตนของผูนําดวย

การสรางอิทธิพลหรือบารมีโดยมุงไปที่ผลสัมฤทธ์ิของงานรวมทั้งมีความสัมพันธที่ดีกับผูสอนและบุคลากร ซึ่ง

ทําใหเกิดบรรยากาศที่เปนมิตรและสามารถสรางความรวมมือรวมใจ จะชวยใหผูตามมีความเลื่อมใสศรัทธา

และยอมปฏิบัติตามไดดวยความจริงใจ 

2) องคประกอบดานการสรางแรงบันดาลใจ จัดเปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําแบบปรับตัว

น่ันคือ การที่ผูนําสรางแรงบันดาลใจเพ่ือการทุมเทโดยใหเห็นคุณคาและความทาทายรวมถึงความผูกพัน โดย

สอดคลองกับงานวิจัยของ Fernandez & Shaw (2020) ที่วิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงคือผูที่นําพา
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องคกรสูทิศทางใหมดวยการสรางแรงบันดาลใจและกระตุนจิตวิญญาณของทีมใหมีชีวิตชีวา มีความ

กระตือรือรน มีเจตคติที่ดี มีศักยภาพแหงตน และมีความสามารถในการเดินทางใหบรรลุเปาหมาย 

3) องคประกอบดานการมีกลยุทธและแสวงหาโอกาสในการปรับตัว จัดเปนองคประกอบหน่ึงของ

ภาวะผูนําแบบปรับตัว น่ันคือ ผูนําสามารถนําความรู ทักษะ และแนวคิดเชิงสรางสรรคมาผสมผสานกับ

ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานภายในองคกรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Striteska & Prokop (2020) ที่พบวา ผูที่จะมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพและมี

ความสุขตองมีการปรับตัวเพ่ือการดํารงชีวิตใหได ทั้งน้ี รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธที่ดีสําหรับการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย 1) การวางแผนกลยุทธ 2) การประเมินกลยุทธ 3) การกําหนดทิศทาง 

4) การกําหนดกลยุทธ 5) การปฏิบัติตามกลยุทธ และ 6) การนํากลยุทธไปปรับปรุง เปนตน

4) องคประกอบดานการสรางองคกรแหงนวัตกรรมทางการศึกษา จัดเปนองคประกอบหน่ึงของภาวะ

ผูนําแบบปรับตัว น่ันคือ รูปแบบของนวัตกรรมจะชวยใหองคกรสามารถดํารงอยูไดภายใตภาวะแหงการ

เปลี่ยนแปลง โดยสอดคลองกับงานวิชาการของ Karia & Abu Hassan Asaari (2019) และ Phakamach et 

al. (2021) ที่กลาววา ผูนําเชิงสรางสรรคนวัตกรรมควรจะทําทุกอยางใหเกิดขึ้นในองคกร อาทิ ความรวมมือ

ระหวางผูเกี่ยวของ การสงเสริมคนดีและคนเกงใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีนัยสําคัญ การใหผลตอบแทน

หรือการช่ืนชมยินดี การพัฒนานวัตกรรมและการสรางองคกรแหงนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

5) องคประกอบดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล จัดเปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําแบบปรับตัว

น่ันคือ การคํานึงถึงปจเจกบุคคลเปนการปฏิบัติตอบุคคลโดยเฉพาะตัวดวยการเอาใจใสและชวยเหลือผูตามที่

ยังขาดประสบการณตามสมควร โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Phakamach et al. (2021) ที่วิจัยพบวา 

ผูบริหารสถาบันการศึกษาเปรียบกับผูบริหารระดับสูงในองคกรภาคธุรกิจที่มีอํานาจตัดสินใจทั้งดานการ

วางแผน การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และการสรางความรวมมือ ซึ่งตองอาศัยความรูและ

ทักษะการจัดการเพ่ือใหการบริหารสถาบันสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคม  

6) องคประกอบดานการสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงบวก จัดเปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําแบบ

ปรับตัว น่ันคือ กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงบวกเปนปจจัยหลักที่ผูบริหารตองมีเพ่ือการนําองคกร

ไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Rehman & Iqbal (2020) ที่พบวา ในหวงเวลา

แหงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาแบบพลิกโฉม ผูนําตองสามารถทํางานภายใตแรงกดดันรวมกับผูอ่ืนไดเปน

อยางดี วางกระบวนการพัฒนาคนใหยอมรับวัฒนธรรมองคกรอยางเขมแข็งและทันตอการเปลี่ยนแปลง การ

พัฒนาระบบประเมินที่โปรงใส ยุติธรรม รวมถึงจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับการทํางานไปสูเปาหมาย 

7) องคประกอบดานการสรางบรรยากาศองคกรและคานิยมรวมเชิงสรางสรรค จัดเปนองคประกอบ

หน่ึงของภาวะผูนําแบบปรับตัว น่ันคือ ผูนําในองคกรที่ประสบผลสําเร็จตองสรางบรรยากาศที่ดีและคานิยม

รวมเชิงสรางสรรค รวมถึงการเปนตัวอยางที่ดีแกบุคลากร โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Phakamach et al. 

(2021) ที่วิจัยพบวา ผูนําตองใหความสําคัญกับการระดมคนเกงภายในองคกรเพ่ือใชศักยภาพทํางานมุงไปสู
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เปาหมาย รูวิธีการบริหารและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม ๆ เขาใจศิลปะการบริหารทีมงานใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด สงเสริมใหบุคลากรมีความเปนผูนํา และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมทันกาลอีกดวย 

8) องคประกอบดานการมีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม จัดเปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําแบบ

ปรับตัว น่ันคือ ผูนําสถาบันอุดมศึกษาควรมีวุฒิภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม ซึ่งเปนผูมีพฤติกรรมที่แสดงใหผูตาม

เห็นถึงวิสัยทัศนและความมุงมั่นเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือผลประโยชนขององคกร โดยสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Karia & Abu Hassan Asaari (2019) ที่พบวา ผูมีภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมจะหาวิธีผสมผสานทักษะ 

ความรู และความคิดที่กระจัดกระจายตามสวนตาง ๆ ขององคกรเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสรางความ

ไดเปรียบอยางมีเอกลักษณ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือสรางความย่ังยืน โดยเฉพาะกล

ยุทธที่เกี่ยวของกับระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

9) องคประกอบดานการกระตุนทางปญญา จัดเปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําแบบปรับตัว

น่ันคือ เปนการกระตุนใหผูตามคิดเก่ียวกับการแกปญหาหรือประเด็นตาง ๆ ดวยกลยุทธและหนทางใหม ๆ 

โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Miller (2021) ที่พบวา การกระตุนดานเชาวปญญาก็คือ การที่ผูนําชวยใหผูตาม

มีความคิดอยางมีเหตุผล โดยมีการทดสอบจากสถานการณจริง ทั้งยังมีการสนับสนุนใหผูตามมีความคิดในเชิง

สรางสรรคยอมสามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จดังเปาหมายดวยการใชสติปญญา 

10) องคประกอบดานการพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัล จัดเปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําแบบปรับตัว

น่ันคือ การพัฒนาทักษาอาชีพเชิงดิจิทัลที่จําเปนสําหรับการฝกประสบการณเรียนรูใหกับบุคลากรรวมถึงการ

ถายทอดสูผูเรียน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Bartsch et al. (2021) ที่กลาววา ผูนําสามารถนําเสนอ

ความรูและทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตและการนําไปใชในการประกอบอาชีพ การเรียนรูเชิงดิจิทัลจะชวย

ใหผูตามสามารถทํางานรวมกับผูนําไดทุกสถานการณ ซึ่งทําใหองคกรสามารถดํารงอยูและเติบโตอยางย่ังยืน

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบพลิกโฉม 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช หนวยงานที่เก่ียวของไดแก สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สามารถนําองคประกอบไป

กําหนดเปนเกณฑ/มาตรฐานประจําตําแหนงสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรม

ในแตละองคประกอบเปนตัวบงช้ีโดยอาจจัดเปนชุดฝกสําหรับพัฒนาตนเองซึ่งจําแนกตามสมรรถนะของ

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาได 2 ประเภท ดังน้ี (1) สมรรถนะหลัก (Core) ไดแก พฤติกรรมแบบมุงงานวิชาการ

และงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา มุงผลสัมฤทธ์ิ และการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและ

วิชาชีพ (2) สมรรถนะตามสายงาน (Functional) ไดแก การพัฒนางานวิชาการและวิจัยที่เนนการเรียนการ

สอน ความคิดริเริ่มและความรูความสามารถเชิงบวก รวมถึงการพัฒนาความรูความสามารถของคณาจารยและ

บุคลากรใหเทาทันตอการพลิกโฉมทางการศึกษา 
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ประกอบดวย (1) ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

เก่ียวกับภาวะผูนําแบบปรับตัวเพ่ือมุงพัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษายุคใหม 

(2) ควรศึกษานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาผูบริหารใหมีความรูและทักษะในการพัฒนาความรู

ความสามารถของคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และ (3) ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือพัฒนาผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาใหมีความคิดริเริ่มและความรูความสามารถทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางย่ิงดานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแนวใหมใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยและมุงมันพัฒนาไปสู

สากล

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับปจจัยการบริหารเชิงกลยุทธของสถาบันการอาชีวศึกษา 

2) ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของสถาบันการอาชีวศึกษา และ 3) ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการ

บริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตสถานการณปกติใหม

ของประเทศไทย การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน
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และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จํานวน 388 

คน โดยใชการเทียบสัดสวนและใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประมาณคา 

5 ระดับ และแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห

เน้ือหาเชิงอุปนัย  

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปจจัยการบริหารของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาโดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานภาวะ

ผูนําของผูบริหาร ดานธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม ดานการสรางจิตพิสัย และดานการจัดการทรัพยากร

มนุษย ตามลําดับ 2) ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาโดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการกําหนดกลยุทธ 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม และดานการควบคุมและประเมินผลกล

ยุทธ ตามลําดับ และ 3) ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 

(Y) ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหาร (X5) ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (X4) ดานการสรางจิต

พิสัย (X3) ดานธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม (X2) และ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (X1) โดยไดคา

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลวรอยละ 90.20 สามารถเขียนเปนสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบไดดังน้ี

Y�tot = 1.683 + 0.435(X5) + 0.364(X4) + 0.236(X3) + 0.198(X2) + 0.167(X1) 

คําสําคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ; ผูบริหาร; สถาบันการอาชีวศึกษา; สถานการณวิถีปกติใหม 

Abstract  

 The purposes of this research were to study: 1 )  the level of strategic management 

factors of administrators of vocational education institutions; 2 )  the level of strategic 

management process of vocational education institutions administrators; and 3 )  the factors 

affecting to administrators' strategic management process. This research uses a mixed 

methodology. The research sample were 388 professors and educational personnel of the 

northeastern vocational education institutions in Thailand, using proportional comparisons and 

using a simple random sampling method. The research instrument was a 5 - rating scale 

questionnaire and structured interview guide. Quantitative data analyzed by statistical 

methods using computer programs by stepwise multiple regression analysis and qualitative 

data analyzes by inductive content analysis.  

The research results were as follows: 1) The level of administrative factors of the 

administrators of vocational education institutions in general and in each aspect was at a high 
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level. In descending order, i.e. leadership of administrators, innovation and educational 

technology, building of affective domain, good governance and participation and human 

resource management, respectively, 2) The overall and individual aspects of the strategic 

management process of vocational education institutions administrators were at a high level. 

In descending order, namely, strategy implementation, strategy formulation, orientation of the 

organization, SWOT analysis, control and evaluation of strategies, respectively, and 3) Factors 

affecting the strategic management process of the vocational education institutions 

administrators (Y) are leadership of administrators (X5), innovation and educational technology 

(X4), building of affective domain (X3) good governance and participation (X2) and human 

resource management (X1), with be adjusted performance prediction (adjusted R2) was 90.20%, 

and equation of prediction was Y�tot = 1.683 + 0.435(X5) + 0.364(X4) + 0.236(X3) + 0.198(X2) + 

0.167(X1). 

Keywords: Strategic Administration; Administrator; Vocational Education; New Normal 

Situation. 

บทนํา 

การจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษารอบใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง

การบริหารงานวิชาการและการฝกทักษะปฏิบัติการทางอาชีพถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาและการ

พัฒนาผูเรียนในระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย สถาบันการอาชีวศึกษาไดรับการกระจายอํานาจในการ

บริหารงานวิชาการและการฝกทักษะปฏิบัติการทางอาชีพทั้งดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด

กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดผลและประเมินผล สื่อและแหลงเรียนรู ทั้งน้ี

สถาบันการอาชีวศึกษานับวามีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถาบันและความสําเร็จของผูเรียนรู ซึ่งผูบริหารหรือ

ผูนําที่ดีน้ันตองมีความรูความสามารถและคุณลักษณะตาง ๆ หลายประการดวยกัน โดยคุณลักษณะที่สําคัญ

ประการหน่ึงก็คือ ภาวะผูนําของผูบริหารที่เปนผูกระตุน สงเสริม สนับสนุน และนําพาใหคณะครูปฏิบัติงานได

บรรลุผลตามเปาหมาย ดังน้ันอาจกลาวไดวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถาบันการศึกษามีความสัมพันธกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดังน้ันผูบริหารที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสูคุณภาพการศึกษาถือวาเปน

ผูนํายุคใหมที่ตองเนนการปฏิรูปอยางแทจริง เพราะผูนําที่ไมมีความรูความสามารถหรือไมเขาใจในดาน

คุณภาพแลวอาจนําองคกรไปสูความลมเหลวและหลงทางได (Phakamach et al., 2021) 

ยุคแหงการพลิกโฉมทางการศึกษา (Education Disruption) และสถานการณแหงการระบาดของโรค

ไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 (COVID-19) ไดสงผลกระทบอยางย่ิงตอการบริหารจัดการองคกรทางการศึกษา

อยางตอเน่ืองทั้งดานการดําเนินงาน การจัดการเรียนการสอน และทําใหเกิดการแขงขันทั้งในระดับชาติและ
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นานาชาติ (Wilkins, 2020) การปฏิบัติภารกิจในสถานการณวิถีปกติใหมและวิถีถัดไป (New and Next 

Normal) ตองอาศัยรูปแบบหรือวิธีการเฉพาะในการบริหารจัดการใหสามารถรักษาคุณภาพทางการศึกษาและ

สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาใหนอยที่สุด แตในสถานการณจริงพบวาผูบริหาร

สถาบันการอาชีวศึกษาจะมีปญหาอุปสรรคมากมายในการนําสถาบันไปสูความสําเร็จไดตามเปาหมายซึ่งสงผล

ใหประสิทธิภาพของผูเรียนรวมถึงผูที่สําเร็จการศึกษายังคงอยูในระดับตํ่ากวามาตรฐานหรืออาจมีสมรรถนะไม

ตรงตามทักษะในศตวรรษที่ 21 เทาที่ควร ดังน้ันผูนําระดับสูงจําเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีการคิดและการ

บริหารแบบใหมที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง (Soewarno & Tjahjadi, 2020) โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคแหง

การศึกษาดิจิทัลที่ตองมีการวางแผนกลยุทธอยางสมบูรณที่ครอบคลุมกิจการทั้งหมดขององคกร ทําใหมีการนํา

วิธีการทางกลยุทธไปปฏิบัติ เชน การจัดโครงสรางองคกร การสรางวัฒนธรรมองคกร การประยุกตใชระบบไอซี

ทีเพ่ือการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล การสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการศึกษาออนไลน 

(Sundgren & Jaldemark, 2020) ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธเขามาบูรณาการใหเปน

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับสถาบันอาชีวศึกษา โดยผูนําระดับสูงตองมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอ

การบริหารเชิงกลยุทธของสถาบันอาชีวศึกษาในทุกขั้นตอน โดยมีกิจกรรมองคประกอบพ้ืนฐาน 4 อยาง ไดแก 

1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 2) การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) 3) การนํากล

ยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) และ 4) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ (Strategic Control

and Evaluation) โดยกิจกรรมทั้งสี่มีความสัมพันธและเปนกระบวนการตอเน่ืองกัน (Phakamach &

Panjarattanakorn, 2020; Ziadlou, 2021)

สถาบันการอาชีวศึกษาเปนสถาบันเพ่ือการฝกอาชีพ ผูบริหารและครูผูสอนยอมเปนตัวจักรสําคัญตอ

แนวทางการปฏิรูปอาทิ การพัฒนางานวิชาการและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเปดโอกาสให

หารือรวมคิดรวมปฏิบัติงานกับผูเรียน การสงเสริมใหใชเวลาในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร แสวงหาความรู

เพ่ือพัฒนาตนเองและการสอนอยางเต็มศักยภาพ การสรางสังคมแหงการเรียนรู จัดหาสื่อการเรียนรูที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การสรางสถาบันแหงนวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา และควรมีการติดตามผลอยาง

เปนระบบ จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันใหผูมีสวนเก่ียวของและสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษามีสวนรวมรับรูอยางตอเน่ืองทุกขั้นตอน ดังน้ันการบริหารงานวิชาการและการฝกปฏิบัติการ

สายอาชีพถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาไดรับการกระจายอํานาจในการบริหารทั้ง

ดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล และการสรางสื่อและแหลงเรียนรู ทั้งน้ีเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสอดคลองตามกรอบ

มาตรฐาน มีแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดใหมีจุดเนนการพัฒนาคุณภาพสําหรับเปนแนวทางการขับเคลื่อน

หลักสูตร การจัดการเรียนรู รวมถึงการวัดและประเมินผลสูการเพ่ิมคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ (Office of 

Vocational Commission, 2018) 
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อยางไรก็ตาม สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแหงเปนหนวยจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการวางแผนกลยุทธในการจัดการศึกษา โดยแตละแหงไดกําหนดนโยบายใหจัดทําแผนกลยุทธ

ทางการศึกษาขึ้น เริ่มต้ังแตการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถาบันอยางชัดเจน การ

วิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกเพ่ือรูจุดแข็ง จุดออน และสถานการณ รวมถึงการปรับระบบการ

ทํางานในปจจุบันใหรับกับการดําเนินงานสูจุดมุงหมายที่ตองการในอนาคต แตในการวางแผนกลยุทธของ

สถาบันการอาชีวศึกษาที่ผานมายังพบกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เชน ขาดบุคลากรที่เปนคณะทํางานในการ

วางแผนกลยุทธ รวมถึงงบประมาณที่มีไมเพียงพอตอการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว 

นอกจากน้ียังพบปญหาดานสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน 

สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งถือเปนปญหาที่สําคัญเชนกัน การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี

จะเปนอุปสรรคตอการวางแผนกลยุทธของสถาบันการอาชีวศึกษาแลวยังอาจสงผลกระทบตอการปรับรูปแบบ

และการพัฒนาการศึกษาในอนาคตใหดีขึ้นอีกดวย ดังน้ันผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาจึงจําเปนตองทบทวน

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือวางแผนกลยุทธของสถาบันใหสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของสถาบันการอาชีวศึกษาและคุณภาพของผูเรียนในอนาคต จากเหตุผลที่

กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันตองขึ้นอยูกับ

องคประกอบหรือปจจัยหลายประการ คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอกระบวนการ

บริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของ

ประเทศไทย เพ่ือที่ผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและผูที่เกี่ยวของทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาสามารถ

นําผลการวิจัยไปประยุกตเปนแนวทางในการบริหารสถาบันในยุคดิจิทัลใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ภายใตสถานการณวิถีปกติใหมในประเทศไทย โดยสอดคลองกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-

2579 เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาระดับปจจัยการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย 
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategy Management) เปนวิชาทางการทหารที่ไดมีการนํามาใชในวงการ

ทหารมาอยางยาวนาน แตในภาคธุรกิจไดมีการนํามาใชงานในดานการใหไดเกิดความไดเปรียบในดานการ

แขงขันเพ่ือทําใหองคกรสามารถยืนหยัดในทุกสภาวะการณที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทําใหไดรับ

การประยุกตใชและแพรหลายในวงการธุรกิจอยางกวางขวาง (Lynch, 2018; Wachirawongpaisarn et al., 

2021) 

กลยุทธ (Strategy) หมายถึง แผนรวม (Comprehensive Plan) ของการดําเนินการที่กําหนดทิศทาง

ของการกระทําตามแนวทางที่กําหนดเพ่ือบรรลุเปาหมาย โดยการนําเอาขอไดเปรียบและจุดเดนในดานตาง ๆ 

มาใชประโยชนและปรับลดจุดดอยหรือเอาชนะขอจํากัดที่มีอยูเพ่ือแสวงหาโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรคซึ่งจะ

ทําใหองคกรสามารถอยูรอดและเจริญเติบโตไดในระยะยาว รวมทั้งสามารถเอาชนะคูแขงขันไดอยางมีประสิทธ

ภาพภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด (Barney & Hesterly, 2020, Phakamach et al., 2021) 

องคกรที่มีหนวยธุรกิจหลายหนวยโดยทั่วไปจะมีกลยุทธอยู 3 ระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร 

(Corporate Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธระดับหนาที่ (Functional 

Strategy)  

1) กลยุทธระดับองคกรจะถูกกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงซึ่งใหความสําคัญกับการดําเนินงานในระยะ

ยาว โดยมุงพิจารณาถึงธุรกิจที่องคกรสมควรดําเนินการและการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอ

การดําเนินงาน กลยุทธระดับองคกรจะเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ  

2) กลยุทธระดับธุรกิจจะถูกกําหนดโดยผูบริหารหนวยธุรกิจ (Business Unit Head) ซึ่งจะให

ความสําคัญกับการแขงขันของหนวยธุรกิจ เพ่ือใหหนวยธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร 

3) กลยุทธระดับหนาที่จะกําหนดโดยหัวหนาหนายงานที่จําแนกตามหนาที่ทางธุรกิจ เชน การเงิน

การตลาด และทรัพยากรมนุษย โดยกลยุทธในระดับน้ีจะสนับสนุนและสอดคลองกับกลยุทธระดับธรุกิจและ

ระดับองคกร 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) โดยทั่วไปประกอบดวยขั้นตอน

การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ เปนตน 

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Analysis) หรือเรียกวา การวิเคราะหสวอท

(Strength, Weakness, Opportunity and Treat : SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในเพ่ือใหทราบจุดแข็งและจุดออนและภายนอกองคกรที่ชวยใหทราบถึงโอกาสและอุปสรรค รวมถึง

ศักยภาพและความพรอมในดานการแขงขันขององคกร  
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกจะพิจารณาเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 

(Threat) สภาพแวดลอมภายนอกจะหมายถึงสภาพแวดลอมทั่วไปซึ่งเปนเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจใน

มุมกวาง เชน การเมือง เทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจ เปนตน อีกประการหน่ึงคือการวิเคราะหสภาพการ

ดําเนินงานซึ่งเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลและมีผลเก่ียวเน่ืองตอการดําเนินงานขององคกร

โดยตรง เชน รัฐบาล ชุมชน ผูขาย วัตถุดิบ คูแขงขัน ลูกคา และกลุมผลประโยชนตาง ๆ เปนตน  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในจะชวยใหทราบถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) 

ซึ่งเปนการศึกษาและวิเคราะหปจจัยภายในดานตาง ๆ เชน การเงิน การตลาด การผลิต การดําเนินงาน การ

วิจัยและพัฒนา การบริการวัตถุดิบ การบริหารขอมูล และการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนตน ซึ่งผูบริหาร

จะตองมีขอมูลเก่ียวกับจุดแข็งและจุดออนดานตาง ๆ ขององคกรเพ่ือสามารถวางแผนใชประโยชนจากจุดแข็ง

ที่มีอยูและเตรียมพรอมในการแกปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับจุดออนขององคกร 

2) การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) เปนการนําเปาหมายขององคกรและขอมูลที่ไดจาก

การวิเคราะหสภาพแวดลอมมากําหนดทิศทาง กรอบความคิด แผนการและวิธีในการปฎิบัติงานเพ่ือใหองคกร

สามารถนํากลยุทธไปปฎิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การนํากลยุทธไปปฎิบัติ (Strategy Implementation) เปนขั้นตอนที่สําคัญของการจัดการเชิงกล

ยุทธ เน่ืองจากเปนการนําแผนที่กําหนดไปปฎิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ โดยการนํากลยุทธไปปฎิบัติน้ันจะตองมีการ

พิจารณาและเตรียมการอยางรอบคอบเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมที่มีผลตอความสําเร็จและ

ลมเหลวของกลยุทธซึ่งรวมถึงการจัดสรรทรัพยากร ระยะเวลา และคาใชจายที่เหมาะสม 

4) การควบคุมกลยุทธ (Strategy Control) เปนการกําหนดเกณฑและมาตรฐานเพ่ือเปนแนวทางใน

การวัดและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับมาตรฐานที่กําหนดไว โดยจะมีเปนการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลวาเปนไปตามแนวทางที่ตองการหรือไม หากแผนกลยุทธไมสอดคลองกับความเปนจริงอาจตอง

ทําการพัฒนาหรือปรับกลยุทธใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขันตอไป 

นอกจากน้ี การจัดการเชิงกลยุทธยังตองใชทักษะกลยุทธในการเปลี่ยนจากการวิเคราะหธุรกิจไปสู  

กลยุทธทางธุรกิจ น่ันคือ การระบุโอกาสจากการวิเคราะหธุรกิจโดยเลือกสิ่งที่จะปฏิบัติตาม จากน้ันจึงพัฒนา 

กลยุทธโดยกําหนดวิธีการที่องคกรจะใชประโยชนจากโอกาสที่เลือก สุดทายการจัดการเชิงกลยุทธตองใชทักษะ

ความเปนผูนําที่แข็งแกรงในการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจ ผูนําธุรกิจจําเปนตองมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั้งภายในองคกรและภายนอก โดยตระหนักถึงความทาทายในการนํากลยุทธไปใชและมีทักษะความเปนผูนํา

ในการดําเนินกลยุทธใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน  

เมื่อสรุปโดยภาพรวมพบวาลักษณะที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธก็คือ การจัดการเชิงกลยุทธจะ

เปนเครื่องมือของนักบริหารในการบริหารงานเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจโลกที่เพ่ิมขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธจะเนนและใหความสําคัญตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่ไม
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เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอ่ืน ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธจะเก่ียวของกับอนาคตในระยะยาวของ

องคกรทั้งหมด ดังน้ันผูที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธก็คือผูนําน่ันเอง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของกับบริบทของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถาบันการศึกษาทุกระดับ สามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือแสวงหาคําตอบใหตรงตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวแปรตน (IV) ตัวแปรตาม (DV)

ปจจัยที่สงผลตอการบริหารเชิงกลยุทธ

(1) ภาวะผูนําของผูบริหาร

(2) การจัดการทรัพยากรมนุษย

(3) การสรางจิตพิสัย

(4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

(5) ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถาบันการอาชีวศึกษา

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม

(2) การกาํหนดทิศทางขององคกร

(3) การกาํหนดกลยุทธ

(4) การปฏิบัติตามกลยุทธ

(5) การควบคุมและประเมินกลยุทธ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการ

อาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 

(Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

1.1 ประชากร (Populations) ไดแก ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ประจํ าปการศึกษา 2564 จาก 111 สถาบัน ใน 20 จั งห วัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย 

มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 

อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ จํานวน 13,143 คน (ขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสาสรสนเทศ สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ : ปการศึกษา 2564) 

1.2 กลุมตัวอยาง (Sampling) กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ ไดแก ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถาบันการอาชีวศึกษา 111 สถาบัน ไดจากการกําหนดขนาดของดวยสูตรคํานวณการหาจํานวนกลุม

ตัวอยางของทาโร ยามาเน ใชวิธีการเทียบสัดสวนและใชวิธีการสุมอยางงาย โดยวิธีการจับฉลากไดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 388 คน สวนกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการบริหารงานอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
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จํานวน 15 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ตาม

คุณสมบัติที่กําหนด ไดแก  

(1) ผูบริหารในระดับผูอํานวยการหรืออดีตผูอํานวยการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาครัฐและ

เอกชน 

(2) ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน อยางนอย

3 ป 

(3) ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จและมีรางวัลคุณภาพเชิงประจักษในการพัฒนาองคกรทาง

การศึกษาทุกระดับ 

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาตัวแปรตามรายละเอียด ดังน้ี

2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ

ไดแก ภาวะผูนําของผูบริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย การสรางจิตพิสัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา และธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม  

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบัน

การอาชีวศึกษา ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดทิศทางขององคกร การกําหนดกลยุทธ การ

ปฏิบัติตามกลยุทธ และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอ

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 

แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ

ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธมี 4 ดาน ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหาร การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การสรางจิตพิสัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และธรรมาภิบาลและการมีสวน

รวม ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธมี 5 ดาน ประกอบดวย การวิเคราะห

สภาพแวดลอม การกําหนดทิศทางขององคกร การกําหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการควบคุมและ

ประเมินผลกลยุทธ ลักษณะแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนระบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ใชเกณฑนํ้าหนักคะแนนและมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ โดยที่  

มากที่สุด ใหคานํ้าหนักคะแนนเปน 5 

มาก  ใหคานํ้าหนักคะแนนเปน 4 

ปานกลาง ใหคานํ้าหนักคะแนนเปน 3 

นอย  ใหคานํ้าหนักคะแนนเปน 2 

นอยที่สุด ใหคานํ้าหนักคะแนนเปน 1 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณเชิงโครงสรางปลายเปด (Open End 

Structured Interview Guide) สําหรับสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการบริหารงานอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

จํานวน 15 คน ในการพิจารณาตัวแปรที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของปจจัยที่สงผลตอกระบวนการ

บริหารเชิงกลยุทธ 

4. การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ สรางแบบสอบถามเปนรายขอตามขอบขายและ

เน้ือหาที่กําหนดโดยใหครอบคลุมกรอบแนวคิดในเรื่องปจจัยและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธโดยนําเสนอ

ผูเช่ียวชาญดานเครื่องมือการวิจัย จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและการใชสํานวน

ภาษา จากน้ันนําไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีในสถาบันการ

อาชีวศึกษา จํานวน 30 คน จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยางที่จะ

ทําการวิจัย นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) มีคา

ระหวาง 0.65-1.00 จากน้ันทําการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับเทากับ .9381  

5. การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสรางลิงคบนระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือขอความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังสถาบันตาง ๆ ไดรับขอมูลทั้งหมด จํานวน 388 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

ของแบบสอบถามทั้งหมด โดยเก็บขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2564  

6. การวิเคราะหขอมูล

6.1 วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) และคา

รอยละ (Percentage) 

6.2 วิเคราะหระดับปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการ

อาชีวศึกษาโดยใชคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

6.3 วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย และสรางสมการพยากรณจากปจจัยดังกลาว 

โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือเลือก

ตัวพยากรณที่ดีที่สุด 

6.4 วิเคราะหผลสัมภาษณและสรุปในลักษณะเชิงเน้ือหาเชิงอุปนัย (Content Analysis) โดย

นํามาสังเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่สอดคลองกับผลที่ไดจากแบบสอบถาม 

ผลการวจิัย 

1. ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย โดยรวม

และรายดาน 

n = 388 

ระดับปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหาร

เชิงกลยุทธ 

(𝒙𝒙�) (S.D.) ระดับการ

ปฏิบัติ 

อันดับ 

1. ดานภาวะผูนําของผูบริหาร

2. ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย

3. ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

4. ดานการสรางจิตพิสัย

5. ดานธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม

4.19 

3.90 

4.15 

4.08 

4.03 

0.66 

0.67 

0.65 

0.66 

0.67 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

1 

5 

2 

3 

4 

เฉลี่ย 4.07 0.66 มาก 

จากตารางที่ 1 พบวา ระดับปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการ

อาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทยโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย

เทากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 

(�̅�𝑥=4.19, S.D.=0.66) ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (�̅�𝑥=4.15, S.D.=0.65) ดานการสรางจิต

พิสัย (�̅�𝑥=4.08, S.D.=0.66) ดานธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม (�̅�𝑥=4.03, S.D.=0.67) และ ดานการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย (�̅�𝑥=3.90, S.D.=0.67) 

2. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 พบวา ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.09, S.D.=0.65) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (�̅�𝑥=4.21, S.D.=0.66) 

ดานการกําหนดกลยุทธ (�̅�𝑥=4.18, S.D.=0.65) ดานการกําหนดทิศทางขององคกร (�̅�𝑥=4.11, S.D.=0.66) ดาน

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (�̅�𝑥=4.05, S.D.=0.65) และ ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ (�̅�𝑥=3.93, 

S.D.=0.63) ตามลําดับ

736



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย โดยรวมและรายดาน 

n = 388 

ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (𝒙𝒙�) (S.D.) ระดับการ

ปฏิบัติ 

อันดับ 

1. ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม

2. ดานการกําหนดทิศทางขององคกร

3. ดานการกําหนดกลยุทธ

4. ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ  

5. ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ

4.05 

4.11 

4.18 

4.21 

3.93 

0.65 

0.66 

0.65 

0.66 

0.63 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

4 

3 

2 

1 

5 

เฉลี่ย 4.09 0.65 มาก 

3. ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คานํ้าหนักความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการ

อาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย โดยภาพรวม (Y�tot) 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตามลําดับความสําคัญ 

B S.E. β t Sig 

1. ดานภาวะผูนําของผูบริหาร (X5)

2. ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (X4)

3. ดานการสรางจิตพิสัย (X3)

4. ดานธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม (X2)

5. ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (X1)

0.435 

0.364 

0.236 

0.198 

0.167 

0.052 

0.048 

0.049 

0.050 

0.041 

0.468 

0.397 

0.265 

0.209 

0.175 

23.556 

13.446 

9.467 

5.172 

4.231 

0.001** 

0.000** 

0.000** 

0.001** 

0.001** 

คาคงที่ 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 

ความคลาดเคลื่อนในการทํานาย 

1.683 

0.948 

0.906 

0.902 

0.10028 

**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการ

อาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 

(X5) โดยมีคานํ้าหนักเทากับ 0.435 ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (X4) โดยมีคานํ้าหนักเทากับ 

0.364 ดานการสรางจิตพิสัย (X3) โดยมีคานํ้าหนักเทากับ 0.236 ดานธรรมาภิบาลและมีสวนรวม (X2) โดยมี

คานํ้าหนักเทากับ 0.198 และ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (X1) โดยมีคานํ้าหนักเทากับ 0.167 คา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.948 ประสิทธิภาพในการทํานายไดรอยละ 90.60 คาความคลาด

เคลื่อนมาตรฐานในการทํานายรอยละ 10.028 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถสราง

สมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบและไดสมการการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานดังน้ี 

สมการการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ 

Y�tot = 1.683 + 0.435(X5) + 0.364(X4) + 0.236(X3) + 0.198(X2) + 0.167(X1) 

สมการการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

Z� tot = 0.468(X5) + 0.397(X4) + 0.265(X3) + 0.209(X2) + 0.175(X1) 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการ

อาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย มีความสอดคลองกับขอคนพบเชิง

ปริมาณ น่ันคือ ผูเช่ียวชาญดานการบริหารงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาทั้ง 15 ทาน เห็นดวยกับปจจัยทั้ง 5 

ดาน แตยังมีปจจัยบางประการที่ควรคํานึงถึง ไดแก กระบวนการรับมือกับการพลิกโฉมทางการศึกษา

โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยเฉพาะอยางย่ิงในรายวิชาปฏิบัติการและการพัฒนา

ระบบไอซีทีเพ่ือการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เน่ืองจากกระบวนการดังกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอการ

ทํางานของบุคลากร ดังน้ันควรมีการกําหนดรูปแบบหรือกลไกในการรับมือกับการพลิกโฉมทางการศึกษาดวย

ยอมมีความสําคัญตอผูเปนนักการบริหารจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในภาวการณปจจุบันหรือวิถีปกติใหม

และอนาคตหรือวิถีถัดไป อีกทั้งผูเช่ียวชาญยังกลาวสรุปเสริมอีกวา กลยุทธขององคกรเปนสิ่งสําคัญที่จะ

กําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรได ดังน้ันการทําความเขาใจและพยายามศึกษาองคกรที่

ประสบผลสําเร็จในการใชกลยุทธเพ่ือการจัดการ จะทําใหผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาไดทราบถึง

คุณประโยชนของกลยุทธที่จะชวยสนับสนุนองคกรใหประสบความสําเร็จและจะตองมีการพิจารณาเลือกกล

ยุทธและประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกร การจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบที่ตองอาศัย

วิสัยทัศนของผูนําองคกรเปนสวนประกอบและอาศัยการวางแผนอยางมีขั้นตอน เน่ืองจากการบริหารกลยุทธ

น้ันจะเปนการบริหารแบบองครวม ผูนําที่มีความสามารถจะตองอาศัยกลยุทธในการจัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับองคกร และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงโดยไมทําใหเกิดความลมเหลวหรือ

อาจกลาวไดวากลยุทธที่ดีแตลมเหลวจะไมสามารถนําความสําเร็จมาสูองคกรได ดังน้ันทั้งกลยุทธและผูบริหาร

ที่เปนผูตัดสินใจเลือกใชกลยุทธและการนํากลยุทธไปปฏิบัติจึงมีความสําคัญเทาเทียมกันน่ันเอง  
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สรุปและอภปิรายผล 

จากผลของการวิจัยที่กลาวมาทั้งหมด คณะผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นสําคัญที่คนพบและสามารถนํามา

สรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงคในประเด็นสําคัญ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระดับปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดดังน้ี ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา และดานการสรางจิตพิสัย ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเห็นความจําเปนของปจจัยที่จะสงผลตอการบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งถือวาเปนงานหลักของ

ผูบริหารที่จะตองแสดงความเขาใจถึงการมีวุฒิภาวะของผูนําการเปลี่ยนแปลง การสรางสรรคนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การสรางจิตพิสัยและทัศนคติเชิงบวกรวมถึงการมีธรรมาภิบาลและมีสวนรวมเปน

สําคัญ เพ่ือใหการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังที่ Suherlan (2017) และ 

Sajwani et al. (2021) ไดกลาวไววา ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการบริหารเชิงกลยุทธบรรลุผลสําเร็จ ไดแก 

ศักยภาพ บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี การกําหนดทิศทางและ

กระบวนการบริหารกลยุทธ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยอาศัยเครื่องมือการ

บริหารสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย อีกทั้งผูบริหารควรกําหนดมาตรการในการนําระบบไอซีทีที่เปน

ประโยชนมาใชกับการพัฒนาองคกรเพ่ือเสริมสมรรถนะขององคกรใหเปนองคกรเชิงดิจิทัล (Laudon & 

Laudon, 2019) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Hladchenko (2015) ที่ ไดศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับการใช

กระบวนการวางแผนกลยุทธในสถาบันการศึกษาโดยใชกระบวนการ Balance Scorecard เพ่ือวินิจฉัยและทํา

ความเขาใจเก่ียวกับปจจัยที่สนับสนุนและยับย้ังการนํารูปแบบการวางแผนกลยุทธมาใช ผลการวิจัยพบวา 

มีปจจัยที่สนับสนุนการนํารูปแบบการวางแผนกลยุทธมาใช ไดแก นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ภาวะผูนําของผูบริหาร การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนตน 

2 . ระ ดับกระบวนการบริหาร เ ชิ งกล ยุทธ ของผู บริหารสถา บันการอา ชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทยโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย 3 ลําดับ ดังน้ี ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการกําหนดกลยุทธ และดานการกําหนดทิศทางของ

องคกร ทั้งน้ีเปนเพราะการบริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญ เน่ืองจากการที่องคกรตองเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหารที่ดีตองรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสงผลใหตองปรับ

วิธีการบริหารใหทันตอสถานการณ การกําหนดทิศทางขององคกร การนํากลยุทธที่วางไวไปปฏิบัติ พรอมทั้ง

ประเมินและควบคุมกลยุทธที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม

ที่ทําใหองคกรบรรลุเปาหมายได ดังที่ Beckers et al. (2015) ไดสรุปการบริหารเชิงกลยุทธไววา เปนหลักการ

บริหารที่เหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนไปของสังคมที่มีการแขงขันสูง ดังน้ันผูบริหารตองใชกระบวนการ

บริหารเชิงกลยุทธที่เปนระบบและตอเน่ือง มีการปรับปรุงและสรางแผนกลยุทธเพ่ือสรางขอมูลปอนกลับ

739



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality 

ตลอดเวลา โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Mushketova et al. (2018) ที่มีขอคนพบและระบุถึงประโยชนของ

การบริหารเชิงกลยุทธไววา การใชการบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหผูมีสวนรวมเขามาทํางานรวมกันยอม

กอใหเกิดประโยชนในเชิงพฤติกรรมในแงของการบริหารเชิงกลยุทธที่มีคุณคาและการนําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จ  

3. ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทย ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการสรางจิตพิสัย ดานธรรมาภิบาลและมีสวนรวม และดานการจัดการทรัพยากร

มนุษย แสดงใหเห็นวาทุกปจจัยยอมสงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการ

อาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมของประเทศไทยทั้งสิ้น ทั้งน้ีเปนเพราะสถาบันการ

อาชีวศึกษาเปนสถาบันที่ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธในการบริหารจัดการทั้งภาวะปกติ

และภาวะวิกฤติ โดยมีผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายใหมีประสิทธิผลโดยอาศัยทักษะ

ภาวะผูนําแบบปรับตัว (Adaptive Leadership) ทักษะภาวะผูนําแบบสรางสรรค (Creative Leadership) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย การสรางจิตพิสัย รวมถึงธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของบุคลากร ดังที่ 

Sengupta et al. (2020) และ Sangkaew et al. (2021) และ ไดระบุวาผูบริหารเปนผูมีบทบาทในการ

ดําเนินการปฏิรูปองคกร การบริหารจะประสบความสําเร็จไดน้ันตองอาศัยความรู ความสามารถ คุณลักษณะที่

ดี และความมีคุณธรรมของผูนําในสถาบันการศึกษาน่ันเอง โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Mahat & 

Goedegebuure (2016), Sirakaya & Cakmak (2018) และ Zhao & Ko (2020) ที่คนพบวา ในกระบวนการ

บริหารการศึกษายุคใหมตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับ

สภาพการณตามบริบทที่เปลี่ยนไป ซึ่งเปนความจําเปนที่ผูบริหารการศึกษาตองสนใจใฝรูเก่ียวกับนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษาและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองอยูตลอดเวลา อีกทั้งการใชประโยชนจาก

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจะสามารถปรับเปลี่ยนองคกรใหมีสมรรถนะที่ดีและเหมาะสมกับ

องคกรเชิงดิจิทัล ผูเรียนควรไดรับการเรียนรูและปฏิบัติการตามทักษะชีวิตใหม ๆ อยางเหมาะสม เพ่ือที่จะทํา

ใหการบริหารจัดการองคกรอยูรอดและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Edwards & Ashida (2021) ที่ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาในประเทศญี่ปุนโดยพบวา ในการ

บริหารสถาบันการศึกษายุคใหมตองอาศัยกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารที่ประกอบดวยการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารูปแบบตาง ๆ ใหตอเน่ือง การพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหาร การมีธรรมาภิบาลและมีสวนรวมของบุคลากร รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหารสูงสุดของสถาบันควรนํามาใชปรับปรุงหรือปฏิรูปไปตามกระบวนทัศนทางการศึกษา

เพ่ือใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิและมีทักษะเชิงปฏิบัติการอยางมีคุณภาพทั้งในสถานการณวิถีปกติใหมและวิถี

ถัดไป รวมถึงการสรางทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศเพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองและเติบโตอยาง

ย่ังยืน  
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นอกจากน้ี คณะผูวิจัยสามารถอภิปรายผลเพ่ิมเติมเก่ียวการบริหารเชิงกลยุทธโดยภาพรวมพบวา 

ลักษณะที่สําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธก็คือ การบริหารเชิงกลยุทธจะเปนเครื่องมือของผูบริหารในการ

บริหารงานเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของบริบทโลกที่เพ่ิมขึ้น การ

บริหารเชิงกลยุทธจะเนนและใหความสําคัญตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (Strategic Decision Making) ที่ไม

เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอ่ืน ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธจะเก่ียวของกับอนาคตในระยะยาวของ

สถาบันทั้งหมด ดังน้ันผูที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธก็คือผูนําหรือผูบริหารน่ันเอง อีกทั้งการบริหาร

เชิงกลยุทธตองใชทักษะความเปนผูนําที่แข็งแกรงในการดําเนินกลยุทธ ผูบริหารจําเปนตองมีสวนรวมกับผูมี

สวนไดสวนเสียทั้งภายในองคกรและภายนอก โดยตระหนักถึงความทาทายในการนํากลยุทธไปใชและมีทักษะ

ความเปนผูนําในการดําเนินกลยุทธใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยการบริหารของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมดานการจัดการทรัพยากรมนุษยอยูในอันดับสุดทาย ดังน้ันผูบริหาร

สถาบันการอาชีวศึกษายุคใหมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรในสถาบันตามระดับความรู

ความสามารถของแตละคนอยางเต็มที่โดยยึดหลักสากล 

1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหมดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธมีคาเฉลี่ยอยูในอันดับ

สุดทาย ดังน้ันผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาทุกแหงควรมีการจัดประชุมผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายเพ่ือรวมกัน

วิเคราะห สรุป และพัฒนารูปแบบการควบคุมและการประเมินกลยุทธที่มีประสิทธิภาพเพ่ือนําไปการวางแผน

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพใหไดมากที่สุด 

1.3 จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยทุกปจจัยสงผลตอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตวิถีปกติใหม ดังน้ันผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา

จึงควรพัฒนาทักษะและสมรรถนะการบริหารทั้ง 5 ดาน โดยนํามาประยุกตใชกับกระบวนการบริหารเชิง 

กลยุทธของสถาบันการอาชีวศึกษาแตละแหงและการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการบริหารโดยมุง

สรางผลประโยชนใหแกสถาบันเปนหลัก 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสะทอนใหเห็นภาพการบริหารเชิงกลยุทธภายใตวิถีปกติใหมและ

วิถีถัดไปของผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิผลตอไป 
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2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถาบันการอาชีวศึกษาแตละแหงใหครบทุกมิติตามบริบทของสถาบันน้ัน ๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหไดรูปแบบการบริหาร

จัดการที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถาบันการ

อาชีวศึกษาแตละแหงในบริบทที่ตางกัน เพ่ือใหไดคําตอบที่เก่ียวของกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธที่

เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย 

กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนาทักษะการอ่านด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน

และกิจกรรมแบบมุ่งปฏบิตัิงานออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
The Development of Reading Skill Taught by Task-Based and Online 
Activities of Secondary 4 Students of Lampang Kanlayanee School 

อัจฉรา ชื่นใจ1*, มยุรี ท้าวศรีชัย1, และ จงกลณี ภักดีเจริญ1 
Achara Chuenjai1, Mayuree Taosrichai1, and Jongkolnee Pakdeecharoen1 
1Teacher, Department of English, Lampang Kanlayanee School, Secondary Education Service Area Office 
Lampang Lamphun 
*Corresponding author E-mail: achara_chuenjai@yahoo.com

บทคัดย่อ 
       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระ
งานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนล าปางกัลยาณีที่
สอนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้น ผู้วิจัยต้องเผชิญกับความยากล าบากในการ
สอนออนไลน์ จึงได้มีการปรับวิธีการสอนในห้องเรียน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 90 คน ในรายวิชาภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล 1 ตามกรอบตัวชี้วัด
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับกลาง ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 วิธีการ
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน 40 ข้อ และตอบแบบสอบถาม 10 ข้อ ผู้วิจัยทดลอง
สอนออนไลน์ จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน และกิจกรรมออนไลน์ในเว็บไซต์ออกซฟอร์ด เป็น
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน ผลลัพธ์มีดังนี้ 1) คะแนนสอบก่อนสอบ
และหลังสอบของนักเรียนที่สอนโดยโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมออนไลน์ เท่ากับ 80.00 และ 86.55 
ตามล าดับ 2) ผลลัพธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติคือ .000 (<.05) 3) ผลส ารวจความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการ
อ่านด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ มี
ความพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.80 ข้อแนะน าในการพัฒนาทักษะการอ่านจากกิจกรรมแบบมุ่ง
ปฏิบัติงานออนไลน์และการสอนออนไลน์ ต้องใช้ภาระงานหลายประเภท เน้นการสอนที่รูปแบบภาษา ควรมี
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานรูปแบบการสอนออนไลน์ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

745

mailto:achara_chuenjai@yahoo.com


The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน; ทักษะการอ่าน; กิจกรรมแบบมุ่ง
ปฏิบัติงานออนไลน์ 

Abstract 
        The objective of this study was to compare the pretest and posttest reading skill 
achievement of secondary 4 students taught by task-based and online activities.  Due to the 
occurrence of the COVID-19 pandemic situation, the adoption of school classrooms has been 
changed and teachers have encountered the hardship on online teaching.  The random 
samples were 90 secondary 4 students who were studying English for CEFR course with B1 
intermediate level with the researcher in the first semester of academic year 2021.  The 
sampling group were asked to do reading- skill pretest of 40 questions and collected the 
questionnaires 5 items of questionnaires at the beginning of the course. The researcher taught 
sampling group online by using task-based teaching method and online task activities together 
with Oxford Online Skill Program for 5 weeks.  Then the sampling group were assigned to do 
the posttest and were individually interviewed.  The statistics data was collected by 
percentage, standard deviation and t-test. The results were as follows: 

1)The scores of the pretest and posttest of the sampling group taught by task-based
teaching and online task activities were 80.00 and 86.55 respectively. 

2) A statistically significant result was .000 (<.05).
3)The satisfaction survey on the development of reading skills with the teaching and

learning model taught by task-based teaching and online task activities with significant result 
was average 3.80 percent.  
        In further study, developing reading skill in online task activities and teaching online 
required using different types of tasks, focused on form and also, adapting tasked- based 
teaching to online teaching should be suitable for the levels of students. 

Keywords: task-based and online task activities; reading skill; online task activities 
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บทน า 
       ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ประชากรส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อสื่อสารโดยอาศัยทักษะต่าง ๆ ทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การอ่านถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่ส าคัญมากส าหรับผู้เรียนและผู้ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจ าเป็นต้อง
สัมผัสสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยในชีวิตประจ าวัน ทักษะการอ่านยังเป็นรากฐานของการเริ่มต้นเรียน
ภาษาที่ส าคัญ เนื่องจากผู้ที่มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีย่อมมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง  ๆ ได้
อย่างรวดเร็วและแม่นย า ดังนั้น ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ต้องอ่าน
หนังสือเรียนต าราหรือวารสารภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมความรู้ในสาขาวิชาของตนให้กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น 
นอกจากนี้ “นักธุรกิจและข้าราชการจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ และความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนด้วยเช่นกัน” (Chattiwat, 2018)  
       จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปางกัลยาณีมี 2 รูปแบบ
การเรียน คือ ออนไลน์ (Online) และออนไซต์ (Onsite) แบ่งผู้เรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เรียนที่เรียนออนไลน์ที่
บ้าน และกลุ่มที่มาเรียนในโรงเรียน ผู้ศึกษาพบปัญหาผู้เรียนกลุ่มที่เรียนออนไลน์ขาดปฎิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียนขาดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ขาดทักษะการคิดขั้นสูงและไม่ได้ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าที่ควร  
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชิ้นงานเป็นฐานและเน้นกิจกรรม
มุ่งปฏิบัติงานแบบออนไลน์ เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียนเกิดปฎิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนมากขึ้น ลดความ
แตกต่างของผู้เรียนที่เรียนออนไลน์และออนไซต์ให้เรียนอย่างมีความสุข มุ่งเน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
พัฒนาทักษะการคิด เพ่ือท าให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้และมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
        ด้วยปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น ผู้สอนควรจะเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Learner-Centered) หรือ การลดบทบาทผู้สอนลง ที่เน้นการป้อนข้อมูล (Input) เพียงอย่างเดียวเมื่อ
เรียนออนไลน์ที่บ้าน แต่ควรเพ่ิมบทบาทของผู้เรียนให้มากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน เช่น การกระตุ้น
ผู้เรียนให้ได้รู้จักคิดวิเคราะห์มากกว่าการอธิบายให้ฟัง การเรียนการสอนที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติออนไลน์เป็นอีกหนึ่งวิธีการเรียนที่เหมาะกับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา และเป็นการตอบสนองต่อ
ทักษะการเรียนรู้ (Sawetanan and Khanthakorn, 2010) และเป็นการสอนที่มีความน่าสนใจในการสอน
ภาษาอังกฤษ คือ การสอนโดยใช้ “กิจกรรมที่เน้นงานปฏิบัติ” (Task - based Activities) (Puntalee,1998) 
ซึ่งครูผู้สอนชื่อว่าการเรียนรู้ ภาษาเกิดจากกระบวนการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจนลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ (Richard and Bohlke, 2011) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้ใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based 
Learning) ของ Willis (1999) ซึ่งมี 3 ขั้นตอนดังนี้ คือ คือ 1) ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (pre-task) 2) ขั้น
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ด าเนินงานตามตามวงจรของการปฏิบัติภาระงาน (task cycle) 3) ขั้นฝึกฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา 
(language focus) 4) ขั้นภาระงานเป้าหมาย (target task) โดยครูใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
คิดและกระบวนการกลุ่ม รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชิ้นงานเป็นฐานและเน้นกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานแบบ
ผสมผสานทั้งออนไลน์ คือ การรู้จักการเก็บผลงานของผู้เรียนหลังจากที่มีการมอบหมายงานแต่ละครั้ง มีการ
ตรวจการบ้าน ให้คะแนนและใช้การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียน โดยมีวิธีการวัดและประมวลผล
จากรายงานพฤติกรรมของผู้เรียน และวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรม

แบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอ่านก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี 

3. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจด้วยวิธีการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่ง
ปฏิบัติงานออนไลน์ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
    วิธีการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าวิจัย โดยแยกตามหัวข้อดังนี้ 

1. การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
1.1 ความหมายของภาระงาน

       “ภาระงาน” (Task) เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพ่ือบรรลุผล มีนักวิชาการ
หลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของภาระงาน ดังต่อไปนี้ 

       Long (1985) ได้ให้ค าจ ากัดความของภาระงานว่า “ผลงานที่ท าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนอย่างอิสระและ
ได้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทน” นอกจากนี้ Skehan (1996) and Wilkins (1972) กล่าวเพ่ิมเติมว่า งานคือกิจกรรม
ซึ่งเน้นความหมายของภาษาและต้องมีเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริง หลังจากที่ท าภาระงานแล้วจะได้รับ
การประเมินผลจากการปฏิบัติงานออกมาเป็นผลลัพธ์  

       Crookes (1986) ได้กล่าวถึงความหมายของภาระงานไว้ว่า ชิ้นงานหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะ ด าเนินการเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ที่ท างาน หรือใช้เพื่อดึงข้อมูลเพื่อการวิจัย  

       Nunan (1989) ได้ให้ค าจ ากัดความของภาระงานว่า “งานในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในการท า
ความเข้าใจ จัดการ ผลิตหรือโต้ตอบในภาษาเป้าหมาย ในขณะที่ความสนใจของพวกเขามุ่งเน้นไปที่
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ความหมายเป็นหลักมากกว่ารูปแบบภาษา' ภาระงานจะมีจุดประสงค์เพ่ือใช้และเรียนรู้ภาษาอ่ืนนอกเหนือจาก
การเรียนรู้หัวเรื่องต่างๆของภาษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง”  

       Breen (1987) ได้ให้ค าจ ากัดความของภาระงานว่า ความหมายกว้างๆ เพ่ืออ้างถึงความพยายามใน
การเรียนรู้ภาษาที่มีโครงสร้างซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เนื้อหาที่เหมาะสม ขั้นตอนการท างานที่ระบุ และช่วง
ของผลลัพธ์ส าหรับผู้ที่ท าภารกิจ `งาน' ดังนั้นจึงถือว่าอ้างถึงไปจนถึงช่วงของแผนงานที่มีวัตถุประสงค์โดยรวม
ในการอ านวยความสะดวกด้านภาษาการเรียนรู้ จากแบบฝึกหัดที่ง่ายและสั้นไปจนถึงซับซ้อนและยาวขึ้น
กิจกรรมเช่นการแก้ปัญหากลุ่มหรือการจ าลองและการตัดสินใจ 

        Willis (1996) ได้ให้ค าจ ากัดความของชิ้นงานว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนใช้ภาษาเป้าหมายเพ่ื อ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร (เป้าหมาย) เพ่ือให้บรรลุผล 

        Carroll (1993) ได้ให้ค าจ ากัดความของภาระงานว่าเป็น กิจกรรมใดๆ ที่บุคคลมีส่วนร่วมได้รับการตั้ง
ค่าท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของประเภทที่ระบุได้ 

        Bachman and Palmer (1996) ได้ให้ค าจ ากัดความของภาระงานว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลในการใช้ภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

       Lee (2000) ได้ให้ค าจ ากัดความของภาระงานว่า เป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือแบบฝึกหัดที่มี
วัตถุประสงค์ที่ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม กลไกส าหรับการจัดโครงสร้างและการจัดล าดับ
ปฏิสัมพันธ์ และการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความหมาย ความพยายามในการเรียนรู้ภาษาที่ต้ องการให้ผู้เรียน
เข้าใจ จัดการ และ/หรือผลิตภาษาเป้าหมายในขณะที่พวกเขาด าเนินการชุดแผนงานบางชุด 

       Bygate et al. (2001) ได้กล่าวว่า ชิ้นงาน (Task) คือ กิจกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการเลือกของผู้เรียน
และอ่อนไหวต่อผู้เรียนในการใช้ภาษาโดยเน้นที่ความหมายเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

        Ellis (2003) ได้ให้ค าจ ากัดความของภาระงานว่า แผนงานที่ต้องการให้ผู้เรียนประมวลผลภาษา
ในทางปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถประเมินได้ในแง่ของการถ่ายทอดเนื้อหาบุพบทที่ถูกต้องหรือเหมาะสม 
ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงต้องให้ความส าคัญกับความหมายเป็นหลักและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลทาง
ภาษาศาสตร์ของตนเอง แม้ว่าการออกแบบงานอาจจูงใจให้พวกเขาเลือกรูปแบบเฉพาะก็ตาม งานมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการใช้ภาษาในทางปฏิบัติ 
          1.2 ประเภทของการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 

ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาหลายท่านได้แบ่งรูปแบบภาระงานของการเรียนภาษาที่สองออกเป็นประเภทต่างๆ 
(Willis, 1996)  กล่าวถึงการแบ่งรายการและล าดับ การเปรียบเทียบ การแก้ไขปัญหา และการแบ่งปัน
ประสบการณ์การสอนส่วนตัวและความสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 

       รูปแบบภาระงานเน้นกิจกรรมสองทางกับกิจกรรมทางเดียว (One-way) และกิจกรรมสองทาง 
(Two-way tasks) หมายถึง งานที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้สื่อสารกันระหว่างด าเนินกิจกรรมมีความง่ายกว่า
กิจกรรมทางเดียว (One-way tasks) หรืองานที่ไม่เปิดโอกาสให้สื่อสารระหว่างผู้เรียน 
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        Izumi (2004) and Mackey (2012) ชี้ให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบงานสองทางให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ใดๆ แบ่งปันข้อมูลโดยมีเป้าหมายในการบรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของงาน ในแนวทาง
การท างานรูปแบบกิจกรรมทางเดียว (One-way tasks) ไม่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์เกิดขระหว่างหรือระหว่าง
ผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือท างานให้เสร็จหรือบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนไม่มีส่วน
รับผิดชอบระหว่างบุคคลสองคนหรือในหมู่ผู้เรียนในการวางแผนงานร่วมกันเพ่ือท างานให้เสร็จภายในขอบเขต
ของงานทางเดียว เพราะการท ากิจกรรมเพียงล าพังกับภาระงานนั้นจะถูกเก็บไว้โดยบุคคลเดียวและไม่มีโอกาส
ในการพูดคุยคหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม และไม่มีโดอกาสการแลกเปลี่ยนกันในกรณีของกิจกรรม
ทางเดียว เพราะแบบทางเดียวไม่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลหรือการโต้ตอบ และผู้เรียนแต่ละคนจะ
รับภาระในการท าภารกิจให้ส าเร็จ ตัวอย่างของงานหรือกิจกรรมแบบทางเดียว ได้แก่ งานที่ฟังแล้วท า 
แบบฝึกหัดเติมค าในช่องว่าง การแปล และการเล่าเรื่องส่วนตัว 

       รูปแบบภาระงานกิจกรรมปิดกับกิจกรรมปิด (Closed Tasks) และกิจกรรมปิดกับกิจกรรมปิด (Open 
Tasks) งานปิดหมายถึง งานที่มีค าตอบหรือผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า หรือแม้กระทั่งตามที่ Long 
(1989) ยืนยันว่า การท างานแบบปิด (Closed Tasks) ค าตอบที่ถูกต้องจะมีเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น ในทาง
กลับกัน งานเปิด (Open Tasks) หมายถึง งานที่ไม่มีค าตอบที่ถูกต้องที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า และไม่จ าเป็นต้อง
บรรลุฉันทามติกับงานประเภทนี้ และยังกล่าวอีกว่า 'งานปิด' กระตุ้นปฏิสัมพันธ์ที่มีประโยชน์มากกว่าส าหรับ
การเจรจาความหมายระหว่างสมาชิกในกลุ่มมากกว่างานที่เปิดอยู่ เพราะผู้เรียนที่ท าเป็นกลุ่มที่ท างานปิดจะ
สามารถพยายามหาค าตอบที่ดีที่สุด ดังนั้น ขอบข่ายของผลผลิตจากภาระงาน มี 2 ประเภท คือ ขอบข่ายแบบ
เปิด (open) คือภาระงานที่ไม่มีค าตอบก าหนดไว้ตายตัว และขอบข่ายแบบปิด (Closed) คือ ภาระงานที่มี
ค าตอบก าหนดไว้แล้ว โดยพบว่าขอบเขตภาระงานแบบปิดมีความง่ายกว่าภาระงานแบบเปิด 

       รูปแบบภาระงานที่ต้องใช้ความรู้ในกิจกรรม งานที่ต้องใช้ความรู้ใหม่และงานมีตัวเลือกผลลัพธ์ที่
หลากหลาย (Skehan, 2001 as cited in Skehan, 2007) กล่าวว่า งานที่ถูกก าหนดให้เป็นงานที่ต้องใช้
ความรู้ที่ถูกต้องจริงๆ (Convergent Task) แนวคิดเชิงนามธรรม และการทดลองเชิงรุก ผู้เรียนมีการท างาน
ร่วมกันในการพูดคุย ปรึกษาหารือกันเพ่ือหาค าตอบเดียว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกัน ซึ่งงาน
ดังกล่าวจะมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น และท าให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันเพ่ือหาค าตอบสั้นๆ ไม่
ต้องการความรู้ความเข้าใจอย่างมาก ดังนั้นงานประเภทนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายและเพ่ือสร้างแนว
ทางแก้ไขที่สมเหตุสมผล ในทางตรงกันข้าม งานที่ต้องใช้ความรู้ใหม่และมีตัวเลือกผลลัพธ์ที่หลากหลายโดย
อาจมีมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย (Divergent Task)  ตัวอย่างาน เช่น เป็นงานที่มีช่องว่างระหว่างความคิดเห็นซึ่ง
ต้องการให้ผู้เรียนตกลงกันในการแก้ปัญหา ในการประชุมต่างๆ ผู้เรียนจะถูกขอให้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
ต่างๆ 

        รูปแบบภาระงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิตประจ าวันและมีการสร้างปฎิสัมพันธ์กับ
สถานการณ์ของผู้เรียน (Situational vs interactional authenticity) งานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ ชีวิตประจ าวัน หมายถึง งานภาษาสะท้อนถึงลักษณะของสถานการณ์ในชีวิตจริงที่จะใช้ภาษานั้น 
กล่าวคือ ขอบเขตที่งานก าหนดกิจกรรมทางภาษาบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติในชีวิตประจ าวัน ในการ
ออกแบบงานจริงตามสถานการณ์ จ าเป็นต้องระบุคุณลักษณะที่ส าคัญซึ่งก าหนดงานในการใช้ภาษาเป้าหมาย
เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะออกแบบงานทดสอบที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญเหล่านี้ ความถูกต้องเชิง
โต้ตอบในการท างานร่วมกัน ผู้เรียนจะพัฒนา ใช้ประโยชน์จากข้อความ บริบทของสถานการณ์ และงานที่
จ าลองในชีวิตจริง' โดยไม่ต้องพยายามท าซ้ า พยายามใช้สถานการณ์และงานที่น่าจะคุ้นเคยและเกี่ยวข้องกับ
ผู้เรียน ให้มีบริบทที่เหมาะสม ก าหนดหลักเกณฑ์ความส าเร็จในการท างานให้เสร็จสิ้นตามธรรมชาติของผู้เรียน  

       Ellis (2012) ก าหนดลักษณะการสอนรูปแบบภาระงานที่มุ่งใส่ความรู้และมุ่งผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็น
แนวทางให้ผู้เรียนน าเสนอหรือจ าเป็น ครูต้องด าเนินการการสอนแบบเน้นให้ความรู้ที่มีหลายประเภทในการ
เรียนการสอนรูปแบบนี้ ผู้เรียนจะได้ หลังจากได้เรียนแล้ว เข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆของภาษา กิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบของภาษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนปฎิติตามค าสั่งและเข้าถึงเป้าหมาย
ตามที่ครูควบคุมและก าหนดไว้ ผู้เรียนได้รับการสอนเน้นรูปแบบภาษา ค าศัพท์ ไวยกรณ์ เพ่ือผลิตภาษา
ออกมาอย่างผลลัพธ์ “ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ในแบบฝึกหัดที่มีศูนย์กลางแทนที่อยู่ที่ความหมายหรือการสื่อสาร" ความกระตือรือร้นในการสอนแบบเน้น
รูปแบบ (หรือท่ีเรียกว่าการสอนแบบเน้นรูปแบบ) เพ่ือให้ผู้เรียนผลิตภาษาออกมาตามเป้าหมาย 

      รูปแบบภาระงานปฏิบัติที่ ไม่เน้นความถูกต้องทางภาษาและงานปฏิบัติที่เป็นจุดเน้นทางภาษา 
(Focused Tasks) ตั้งข้อสังเกตว่า ในการจัดการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติจะสามารถแบ่งงานปฏิบัติออกได้เป็น 
2 ประเภท คือ งานปฏิบัติที่เน้นความถูกต้องทางภาษา และงานปฏิบัติที่เป็นจุดเน้นทางภาษา งานปฏิบัติที่ไม่
เน้นความถูกต้องทางภาษาหมายถึง งานปฏิบัติที่ออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาในการสื่อสารอย่าง
กว้างขวาง ส่วนงานปฏิบัติที่เป็นจุดเน้นนั้น หมายถึง งานปฏิบัติที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาในการ
สื่อสารโดยใช้หลักการทางภาษาที่ก าหนดไว้ มักเป็นโครงสร้างทางไวยากรณ์ ทั้งทางด้านการรับเข้าและผลิต
ออก โดยกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้จะต้องตรงตามเงื่อนไขของงานปฏิบัติข้างต้นด้วยวิธีการที่จะท าให้จุดเน้น
ในงานทีป่ฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล (Ellis, 2003) 
      Ellis (2003) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการเรียนแบบเน้นงานปฏิบัติดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมงานปฏิบัติ (Pre-task) เป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นการเตรียมผู้เรียนให้สามารถท างานปฏิบัติได้โดย
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับความต้องการของผู้เรียนได้นั้น ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ 4 วิธีดังต่อไปนี้ 
          1.1 สนับสนุนผู้เรียนให้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเหมือนกับงานปฏิบัติ 
          1.2 ให้ผู้เรียนสังเกตรูปแบบของการท างานปฏิบัติ  

       1.3 กระตุ้นผู้เรียนให้ท ากิจกรรมที่ไม่ใช่งานปฏิบัติแต่เป็นการส่งเสริมความพร้อมที่ปฏิบัติงานในขั้น
เรียนต่อไป 
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2. ขั้นระหว่างการปฏิบัติงาน (During-task) หรือ วงจรการท าภาระงาน (Task cycle) มีวิธีการปฏิบัติงาน
2 วิธีในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนในการใช้ภาระงานเป็นฐาน 

       2.1 คุณลักษณะงานปฏิบัติ (Task performance options) คือ คุณลักษณะต่างๆ ของงานปฏิบัติที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนสามารถวางแผนการสอนล่วงหน้าได้  
เช่น ประการแรก การก าหนดเวลาในการท างาน ปฏิบัติถ้าผู้สอนเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง (Accuracy) ในการ
ปฏิบัติงาน ควรให้ผู้เรียนก าหนดระยะเวลาเอง แต่ถ้าให้ผู้เรียนเน้น การใช้ภาษาอย่างดี (Fluency) ควรก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้เรียนเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาโดยไม่ค านึงเรื่องความถูกต้องนัก 
ประการที่สอง การให้ข้อมูลบางส่วนกับผู้เรียนใน ขณะที่ผู้เรียนก าลังท างานปฏิบัติและประการที่สาม คือการ
ให้ ค าแนะน าส่วนของงานปฏิบัติที่ผู้เรียนไม่คาดคิดค าตอบไว้ซึ่งเป็นการท้าทายผู้เรียน เช่น งานปฏิบัติที่
ต้องการตัดสินใจ (A decision making task) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและใช้ภาษาในงานปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึน 

       2.2 คุณลักษณะทางด้านกระบวนการ (Process options) คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ก าหนดให้
ผู้เรียนท าตามงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post-task) หรือเน้นรูปแบบทาง
ภาษา (Language Focus) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนรายงาน ผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียนเอง รวมถึงระบุสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาในการสื่อสารรวมทั้งภาษาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นผู้สอนเลือกปัญหาทางภาษาที่ซึ่งผู้เรียนใช้ไม่ถูกต้องขณะปฏิบัติงานมาวิเคราะห์แก้ไข
ภาษา ให้ถูกต้องร่วมกัน และท้ายสุดให้ผู้เรียนได้ท างานปฏิบัติซ้ าอีก ครั้งหนึ่ง เพ่ือให้โอกาสผู้เรียนได้ปรับปรุง
ชิ้นงานของตนเอง และในการปฏิบัติงานซ้ านั้น สามารถท าให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับงานปฏิบัติเดิม 
แต่สถานการณ์หรือค าสั่งแตกต่างไปจากที่ฝึกปฏิบัติได้หรือฝึกกิจกรรมใหม่แต่ใช้รูปแบบและโครงสร้างภาษาท่ี
ได้วิเคราะห์แล้ว จากข้ันตอนการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติสรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติไม่
เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาโดยใช้งานปฏิบัติเป็นสื่อการเรียนรู้ เท่านั้น แต่เป็นการสนองความ
ต้องการของผู้เรียนโดยตรง อีกท้ังผู้เรียนยังสามารถวางแผนการท างานเป็นขั้นตอน แก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการ
ท างานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนของ หลักการ
เรียนรู้ข้างต้นนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างอิสระ โดยผู้สอน
นั้นท าหน้าที่เพียงคอยอ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน า 

วิธีการวิจัย  
ขั้นตอนและวิธีการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ 
     วิธีการสอนแบบการสอนโดยใช้ชิ้นงานเป็นฐานและเน้นกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานแบบออนไลน์ ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนการปฏิบัติภาระงาน (Pre-task)
2. ขั้นด าเนินงานตามตามวงจรของการปฏิบัติภาระงาน (Task cycle)
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3. ขั้นฝึกฝนและตรวจสอบการใช้ภาษา (Language focus)
4. ขั้นภาระงานเป้าหมาย (target task) โดยยึดหลักการของขั้นตอนการเรียนแบบเน้นงานปฏิบัติ (Ellis,

2003)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 นรายวิชาภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล 1 ตามกรอบตัวชี้วัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย    

1. แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้จากเนื้อหาของโปรแกรม Oxford Skill Program จ านวน
10 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

       1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 1 สร้างความสนใจและแรงกระตุ้นก่อน
เข้าสู่บทเรียน เรื่อง ชีวประวัติ (Biographies) 

       1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 1 ส ารวจและค้นหาค าศัพท์และค ากริยา 
verb or adjective เรื่อง Why are these people famous? 

       1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 2 ชั่วโมง  หน่วยที่ 2  อ่านเพ่ือเก็บประเด็นส าคัญ ลงมือท า
ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง William Klein A Creative Life 

       1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 2  ลงมือท าชิ้นงานที่ 2 อ่านเพ่ือ
เลือกตอบถูกผิด จับคู่ และเขียนตอบ เรื่อง William Klein A Creative Life 

       1.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 2 อธิบายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับบทอ่าน
เรื่อง William Klein A Creative Life 

       1.6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 3 แนวทางการท าชิ้นงาน  (การอ่านบท
อ่าน) เรื่อง ก William Klein A Creative Life 

  1.7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 3 ขยายความรู้การอ่านเชื่อมโยงการ
เขียนเรื่อง A biography of a person you are interested in. What are some of the key points and 
achievements in their life? Why are you interested in them? 

       1.8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 4  แนวทางการท าชิ้นงานเพื่อพัฒนาการ
อ่าน เรื่อง ชีวประวัติ (Biographies) 

       1.9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 4 สร้างชิ้นงานเพ่ือพัฒนาการอ่าน (การ
อ่านเพิ่มเติม) เรื่อง ชีวประวัติ (Biographies) 

       1.10 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 4 ประเมินผลและสังเกตผู้เรียน
ตรวจสอบการใช้ภาษา (Language focus)       
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2. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดทักษะการอ่านด้วยวิธีการสอนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
มาตรฐานสากล 1 ตามกรอบตัวชี้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ส าหรับผู้เรียนระดับกลาง 
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) มีลักษณะเป็นชนิดแบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple Choice) จ านวนแบบทดสอบบ 15 
ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน ชนิดแบบทดสอบจับคู ่(Matching) จ านวน
แบบทดสอบ 12 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 12 คะแนน และชนิดแบบทดสอบเติม
ค า (Short answer) จ านวนแบบทดสอบ 13  ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 13 
คะแนน รวมจ านวนข้อทั้งหมด 40 ข้อ รวมคะแนนทั้งหมด 40 คะแนน 

3. ความพึงพอใจด้วยวิธีการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่ง
ปฏิบัติงานออนไลน์ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) เกี่ยวกับวิธีการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์
ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนล าปางกัลยาณีตามแบบของลิเคอร์ท 
(Likert’s Rating Scale) จ านวน 10 ข้อ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
และกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1.สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่

1.1 การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาเป็นการน าผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกัน ซึ่งค านวณจาก
ความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับค าถามที่สร้างขึ้น ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง เรียกว่า 
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Item-Objective Congruence Index : IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ  +1 = แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์  0 
= ไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์  -1 = แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดตรงตามจุดประสงค์ 
โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้  Phusi-on (2008) ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ถ้าต่ ากว่า 0.5 ถือว่าค าถามข้อนั้นจะต้องถูกตัดออกไป หรือต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

       1.2 การหาค่าความยากง่าย คือ ความยากหรือความง่ายของข้อสอบ โดยทั่วไปข้อสอบแต่ละข้อ
ควรจะมีความยากหรือความง่ายพอเหมาะ เกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ถ้า
ข้อสอบนั้น มีค่าเกิน 0.80 แสดงว่า ข้อสอบนั้นมีความง่ายมากเกินไป ต้องตัดออกหรือปรับปรุงใหม่ แต่ถ้า
ข้อสอบ มีค่าต่ ากว่า 0.2 ถือว่าข้อสอบนั้นมีความยากเกินไปต้องตัดออกหรือปรับปรุงเช่นเดียวกัน 
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       1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก คือ ตัวหมายถึงความแตกต่างระหว่างผลรวม ของคะแนนในกลุ่มสูง
และกลุ่มต่ าที่เป็นสัดส่วนสูงสุดของความแตกต่างที่เป็นไปได้เป็นการดูควาเหมาะสมของรายข้อว่า ข้อค าถาม
สามารถจ าแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จริง ซึ่งค านวณได้จากสูตร ดังนี้ Saiyot (1995) เกณฑ์อ านาจจ าแนกที่
ยอมรับได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 1.00 ถ้าค่า อ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.20 จะต้องปรับปรุงแบบทดสอบข้อ
นั้น หรือตัดทิ้งไป       

        1.4 การหาค่าความเชื่อมั่น คือ ความคงเส้นคงวาของผลการวัดจากการที่น าแบบทดสอบชุดนั้นไป
ทดสอบกับผู้เรียนไม่ว่าจะทดสอบจ านวนกี่ครั้งคะแนนที่ได้จะไม่แตกต่างกัน ความเชื่อมั่นสามารถค านวณเป็น
ตัวเลขได้หลายวิธี และแต่ละวิธีจะได้ค่าไม่เกิน 1 ถ้าค่าที่ค านวณได้มี ค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า แบบทดสอบนั้นมี
ค่าความเชื่อม่ันสูง 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย (x)̅ หาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) (Srisaard, 2010) 

ผลการวิจัย 
       จากการวิจัยพบว่าการพัฒนาทักษะอ่านต้องใช้เวลา ให้ตอนที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธีการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

       เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของกระบวนการตามกิจกรรมในใบงาน และประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียนใช้เกณฑ์ 75/75 โดย 
           75 ตัวแรก คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท ากิจกรรมตามใบงาน 
           75 ตัวหลัง คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ที่พัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโดยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของกระบวนการตามภาระงาน และประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียนใช้เกณฑ์ 75/75 

รายการ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม �̅� S.D. ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ยจากการท า
กิจกรรมตามภาระงาน
และกิจกรรมแบบมุ่ง
ปฏิบัติงานออนไลน์ 

45 100 80.00 .42 80.00 
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คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียน 

45 40 34.31 .36 86.55 

       จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมแบบมุ่ง
ปฏิบัติงานออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานได้คะแนน ร้อยละ 80.00 และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 
ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.55 แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 มีประสิทธิภาพ 80.00/86.55  

        ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอ่านด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน 

        ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอ่านด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงาน
เป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2564 จ านวน 90 คน ก่อนและหลังเรียน โดยการเปรียบเทียบจากการท าแบบสอบ
ก่อนเรียน 40 ข้อ และท าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน
ออนไลน์ ที่ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 1 สร้าง
ความสนใจและแรงกระตุ้นก่อนเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ชีวประวัติ (Biographies) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 1 ส ารวจและค้นหาค าศัพท์และค ากริยา verb or adjective เรื่อง Why are these 
people famous? แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 2 ชั่วโมง  หน่วยที่ 2  อ่านเพ่ือเก็บประเด็นส าคัญ ลงมือ
ท าชิ้นงานที่ 1 เรื่อง William Klein A Creative Life แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 2  
ลงมือท าชิ้นงานที่ 2 อ่านเพ่ือเลือกตอบถูกผิด จับคู่ และเขียนตอบ เรื่อง William Klein A Creative Life 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 2 อธิบายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับบทอ่านเรื่อง William 
Klein A Creative Life แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 จ านวน 2 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 2 
ชั่วโมง  หน่วยที่ 2  อ่านเพ่ือเก็บประเด็นส าคัญ ลงมือท าชิ้นงานที่ 1 เรื่อง William Klein A Creative Life 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 3 ขยายความรู้การอ่านเชื่อมโยงการเขียน เรื่อง  A 
biography of a person you are interested in.  What are some of the key points and 
achievements in their life? Why are you interested in them? แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 จ านวน 2 
ชั่วโมง หน่วยที่ 4  แนวทางการท าชิ้นงานเพ่ือพัฒนาการอ่าน เรื่อง ชีวประวัติ (Biographies) แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 9 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 4 สร้างชิ้นงานเพ่ือพัฒนาการอ่าน (การอ่านเพ่ิมเติม) เรื่อง ชีวประวัติ 
(Biographies) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 จ านวน 2 ชั่วโมง หน่วยที่ 4 ประเมินผลและสังเกตนักเรียน
ตรวจสอบการใช้ภาษา (Language Focus) ท าการเรียนแล้วนักเรียนจะท าแบบสอบหลังเรียน 40 ข้อ โดย
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ผู้วิจัยท าการการติดตามประเมินผลภายหลังการด าเนินการกิจกรรมตามโปรแกรมงานวิจัย และเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม (Post –test) น ามาเปรียบเทียบค่าดัชนีประสิทธิผลระหว่างก่อนกับหลังได้ผลดังแสดงในตาราง
ที่ 2 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง
เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ 

คะแนนแบบสอบก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงาน
เป็นฐาน 

   คะแนนเต็ม    คะแนนเฉลี่ย    t  Sig. 

         คะแนนก่อนทดลอง 40 25.14 
-24.794    .000** 

         คะแนนหลังทดลอง 40 34.31 

  **แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
       จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนแบบสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนการด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่า sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงต่ ากวา่ 0.05 แสดงวา่การจดัการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนล าปางกัลยาณี ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษดี
ขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้า
ระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
และกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ช่วยให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายของการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

3.63 0.87 มาก 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
และกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ช่วยให้นักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ

3.48 1.04 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงผลความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
และกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ช่วยพัฒนานักเรียน
ด้านทักษะการฟัง

3.64 0.87 มาก 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ 

4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
และกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ช่วยพัฒนานักเรียน
ด้านทักษะการพูด

3.44 0.95 ปานกลาง 

5. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
และกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ช่วยพัฒนานักเรียน
ด้านทักษะการอ่าน

3.80 0.92 มาก 

6. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
และกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ช่วยพัฒนานักเรียน
ด้านทักษะการเขียน

  3.54   1.02 มาก 

7. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
และกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์ช่วยพัฒนาด้านทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการคิด
ขั้นสูง

3.53 0.93 มาก 

8. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่ง
ปฏิบัติงานออนไลน์

3.29 1.10 ปานกลาง 

9. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมออนไลน์

3.46 1.04 ปานกลาง 
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อภิปรายผล 
       กรณีตัวอย่างนักเรียนห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 90 คน ที่ผู้วิจัยศึกษาและทดลองในภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เนื่องด้วยครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด มีการวิเคราะห์การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้และรายงานการใช้แผนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการสอนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชิ้นงานเป็นฐานและเน้นกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานแบบออนไลน์  แสดงค่า
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบด้วยวิธีแบบการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ชิ้นงานเป็นฐาน และเน้นกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานแบบออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษที่พัฒนาความรู้ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนกการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ชิ้นงานเป็นฐาน และเน้นกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานแบบออนไลน์ และประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลัง
เรียนใช้เกณฑ์ 80/80 และหลังจากสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์โดยมุ่งประเด็นไปที่ค าถามปลายปิดจ านวน 10 ข้อ 
ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและ
กิจกรรมแบบมุ่งช่วยพัฒนานักเรียนด้านทักษะการอ่าน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.80 รองลงมาเป็นด้านทักษะการฟัง 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.64 ด้านทักษะการเขียน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.54 ด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และทักษะการคิดขั้นสูง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.53 ด้านทักษะการพูด ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.44 ตามล าดับ  

       สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานและกิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงาน
ออนไลน์ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Juntiya and 
Chattiwat (2018) กล่าวว่า รูปแบบของกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือน และครูส่งเสริมให้นักเรียนได้ผลิตผลงาน วัดผลงานและประเมินผลงานได้จริง และส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับข้อมูลการประเมินขณะด าเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับการใช้กิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานที่ผู้เรียน
และส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ รู้จักเสนอความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นจากผู้อ่ืน ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษา
ในห้องเรียนและต่อยอดสู่นอกห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบการสอน 
เช่น เดียวกับ  Tara and Kositchaiwat (2015)  และ Juntiya (2018)  ที่ ศึกษารูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยเน้นงานปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและกลยุทธ์การเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านเชิงวิชาการสูงขึ้น และสอดคล้องผลงานวิจัยของ Nusen (2019) เกี่ยวกับการสอนภาษามุ่งงานปฏิบัติ

10. นักเรียนต้องการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานและ
กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานออนไลน์

3.52 1.03 มาก 

ร้อยละ 3.53 0.84 มาก 

759



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

ซึ่งเป็นการสอนที่เน้น รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียน
กับงาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย กล่างว่า ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 
และสร้างองค์ความรู้ในภาษาอังกฤษเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Koolpluksee (2020) กล่าวว่า กิจกรรม
เน้นงานปฏิบัติในลักษณะของการร่วมงาน มีการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาเป้าหมาย นักเรียนมีโอกาส
ท างานทั้งงานคู่และงานกลุ่ม ซึ่งสมาชิกแต่ละคนมีความสามารถหลากหลาย กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ แบบ
ร่วมงาน ผู้เรียนได้ท างานกับคนอ่ืนที่มีความแตกต่างโดยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้รับการชี้แนะจากผู้ที่มีความ
ช านาญมากกว่าซึ่งอาจเป็นทั้งผู้สอนหรือเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มของตน และมีผู้สอนอ านวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือทุกรูปแบบ ทั้งนี้การสอนเน้นงานปฏิบัติเน้นการสื่อสารภาษามากกว่าตัวภาษา กล่าวคือ  เป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความคล่องแคล่วในการใช้ ภาษาของผู้เรียนเป็นหลัก โดยไม่เน้นความถูกต้องของ
การใช้ภาษามากนักจึงท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดี มองเห็นคุณประโยชน์คุณประโยชน์ และเต็มใจ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบมา      

ข้อเสนอแนะ 
       เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีการศึกษาโดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติกับผู้เรียนโดยเน้นและเสริมสร้าง

ทักษะการเขียนหรือทักษะการอ่าน พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลและวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ามาประยุกต์ให้เข้าระดับ
ความสามารถและระดับชั้นของนักเรียน 

2. ควรมีการศึกษาเนื้อหาส าหรับการจัดกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษที่เรียนแบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-
Based Learning) ครูผู้สอนควรค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียน อีกทั้ง
ระยะเวลาของการท างานปฏิบัติแต่ละชิ้นให้เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
(Learning by doing) ในรายวิชาเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2/2563 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง (1) การประเมินศักยภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพและ (2) การวัดและการ
ติดตามการผลิตแก๊สชีวภาพ พบว่าหลังกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัตินักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียน
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05 คิดเป็นร้อยละการเพ่ิมขึ้นของเท่ากับ 14.29 และ 17.76 โดยการ
ประเมินจากอาจารย์ และเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 28.57 จากการประเมินระดับความรู้ของตนเอง
โดยนักศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการลงมือปฏิบัติในการออกแบบ
กระบวนผลิตและการวัดการติดตามการผลิตแก๊สชีวภาพในโครงงานการผลิตแก๊สชีวภาพอีกด้วย จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้เป็นอย่างด ี

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ;  เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ 
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Abstract 
This study aimed to evaluate the learning achievement using learning by doing in 

biogas technology course, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, 
academic year 2/2020 in two topics of (1) biogas production potential, and (2) measurement 
and monitoring in biogas production. The results found that after learning by doing teaching 
activities, the learning achievement of the students improved significantly (p<0.05). The 
average improvement percentage of 14.29% and 17.76% for topic (1) and (2) respectively, 
evaluated by lecturers were observed. While the average improvement percentage of 
35.00% and 28.57% for topic (1) and (2) respectively, were achieved by the student’s self-
assessment. Furthermore, this study indicated that students could apply the knowledge 
from experiential learning activities to design, monitor, and measurements of biogas 
production projects. Therefore, learning by doing activities can obviously enhance students 
learning efficiency. 

Keywords: Learning Achievement; Learning by doing; Biogas technology 

บทน า 

การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย เป็นหนึ่งในนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 
การเรียนรู้ในปัจจุบันโดยรวมไปถึงกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ หากใช้กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน
และ/หรือผ่านแหล่งเรียนรู้ในโลกของอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถพัฒนากรอบแนวคิดได้
เท่าที่ควร การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ หรือ learning by doing ซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดย
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้รับ” มาเป็น “ผู้เรียน” และ บทบาทของ “ครู” เป็น ผู้
ถ่ายทอดข้อมูล มาเป็น “ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้” ให้ผู้เรียนได้รับบทบาทนี้ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนจุดการ
เรียนรู้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ต้องศึกษา ถ่ายทอดความรู้ออกมาด้วยตนเอง และได้ยินได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง 
จะก่อให้เกิดความเข้าใจและจดจ าสิ่งที่ได้พบเห็นได้ดีและยาวนานมากขึ้นส่งผลให้มีการเพ่ิมขึ้นของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซ่ึงถือได้ว่าเป็น Authentic learning รูปแบบหนึ่ง  

Salam and Ahmad (2015) พบว่าการใช้การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติโดยการท าโครงงานอย่าง
ง่าย การสร้างผลิตภัณฑ์และการน าเสนอผลงานช่วยเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรูปแบบคะแนนของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เพ่ิมขึ้นจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทั้งด้านคะแนนสอบ ทักษะการคิด การกล้าตัดสินใจ และความมั่นใจ
ในการแสดงออกรวมถึงการท างานร่วมกันเป็นทีม  Tong, Loc, Uyen, and Cuong (2020) รายงานการใช้
การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ โดยให้นักเรียนได้ลงมือท ากิจกรรม เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในระดับประถมศึกษาเกรด 10 ในการเรียนเรื่อง การสอนสมการของวงกลม จากผลการศึกษาพบว่า
ชั้นเรียนที่มีการท ากิจกรรมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีกว่าชั้นเรียนกลุ่มควบคุม และมี
ทัศนคติในการเรียนรู้ในเชิงบวก โดยแสดงความสนใจในหัวข้อการเรียนรู้  นอกจากนี้ Battjes-Fries et al. 
(2016) รายงานว่าจากการใช้การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ โดยให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม เพ่ือช่วยเพ่ิม
พฤติกรรมการกินเพ่ือสุขภาพในเด็กอายุ 8-11 ปี ในบทเรียนโปรแกรมภาษาดัตช์ เรื่อง การรับรสชาติ  จากผล
การศึกษาพบว่า เด็กกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือท ากิจกรรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น (p < 0.10) บรรทัด
ฐานส่วนตัวเพ่ิมขึ้น (p < 0.10) และการรับรู้ความสามารถในการปรุงอาหารเพ่ิมขึ้น (p < 0.05) ซึ่งสูงกว่าใน
กลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้ท ากิจกรรม ดังนั้นการเรียนรู้โดยการท ากิจกรรมส่งผลให้เด็กมีทักษะและเกิดการเรียนรู้
เพ่ิมขึ้น  และ George, Lim, Lucas, and Meadows (2015) พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ 
โดยให้นักศึกษาได้ลงมือท ากิจกรรมแก่นักศึกษาสาขาความยุติธรรมทางอาญา ท าให้เกิดการเรียนรู้จากการลง
มือท าและเกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญส าหรับนักศึกษา  นอกจากนี้จากรายงานผลการศึกษาของ 
Hanphichai (2019) พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาท้องถิ่นศึกษาโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ลงมือท าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนในรายวิชาท้องถิ่นศึกษาโดยใช้การเรียนรู้แบบลงมือท าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่ามากที่สุดคือความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ รองลงมาคือด้านบรรยากาศการ
เรียน ด้านกิจกรรมการเรียน และด้านเนื้อหา 

รายวิชาเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพเป็นรายวิชาเลือกเอกส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและสาขาเคมี-ชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เนื่องจากเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุที่หลากหลาย ดังนั้นเพ่ือการน าเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึง
ต้องศึกกระบวนการต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ หลักการเบื้องต้นของการย่อยสลายไร้อากาศ
รวมถึงจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ การย่อยสลายไร้อากาศสองขั้นตอนและการย่อยสลายร่วม ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพ สมดุลมวลในการผลิตแก๊สชีวภาพ เครื่อง
ปฏิกรณ์ส าหรับผลิตแก๊สชีวภาพ และการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพ เป็นต้น อีกทั้งการบ าบัดน้ าทิ้งขาออก
และกากตะกอนน้ าเสีย การน าแก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน์ส าหรับพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้าและ
ยานพาหนะ สถานการณ์การผลิตแก๊สชีวภาพและตัวอย่างระบบการผลิตแก๊สชีวภาพ เยี่ยมชมระบบผลิตแก๊ส
ชีวภาพ ดังนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นของ
การย่อยสลายไร้อากาศเพ่ือผลิตแก๊สชีวภาพ อธิบายกลไกการเกิดและปัจจัยที่ส่ งผลการผลิตแก๊สชีวภาพ และ
สามารถฝึกปฏิบัติการผลิตแก๊สชีวภาพ 

765



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

ผู้สอนเพ่ิงเปิดการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพเป็นปีแรก จึงมีการจัดการเรียนแบบการ
เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) เพ่ือต้องการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น
จากการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีการจัด
การศึกษาในรูปแบบนี้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาน้ าเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ ตาม
การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education, OBE) จึงมีการออกแบบการใช้การจัดการ
เรียนแบบการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกล
ยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ Course Learning Outcomes (CLOs) ด้าน
ความรู้และปัญญาของรายวิชา คือ CLO1 อธิบายหลักการและขั้นตอนการผลิตแก๊สชีวภาพและการน าไปใช้
ประโยชน์ได้ CLO2 ค านวณวิเคราะห์ผล BMP CLO3 อธิบายหลักการและวิธีการตรวจติดตามกระบวนการ
ผลิตแก๊สชีวภาพได้ และ CLO4สามารถสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการจัดการความรู้และน าเสนอข้อมูล
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพได้ 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพโดยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 

(Learning by doing) 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ ปี
การศึกษา 2/2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่ง
ประกอบไปด้วยนักศึกษาสาขาเคมีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จ านวน 6 คน  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย

1) แบบทดสอบก่อนเรียน
2) แบบทดสอบหลังเรียน
3) เอกสารประกอบการบรรยาย (ใบความรู้)
4) แบบการประเมินตนเองของผู้เรียน
5) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลา 11 สัปดาห์ ที่มีการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1) จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 2-8  และจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
(Learning by doing) ในสัปดาห์ที่ 10-13 

2) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและวิธีการของการผลิต
แก๊สชีวภาพ โดยเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ก่อนลงมือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) ก่อนการเรียนการสอน ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.2) ระหว่างเรียนจะมีเอกสารประกอบการบรรยาย (ใบความรู้) ให้แก่นักศึกษา มีการท า

แบบฝึกหัด และมีการท าแบบทดสอบย่อยในบางหัวข้อที่เรียน 
3) จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยแบบลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) ในสัปดาห์

ที่ 10 – 13 โดยนักศึกษาจะลงมือปฏิบัติในหัวข้อการประเมินศักยภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพ การวัดและ
การติดตามการผลิตแก๊สชีวภาพ และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการผลิตแก๊สชีวภาพ ในระหว่างการลง
มือปฏิบัตินักศึกษาสามารถถาม-ตอบ เพ่ือความเข้าใจและเพ่ิมเติมความรู้ และเก็บข้อมูลเพ่ือตอบค าถามในใบ
งานที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อ เช่น กระบวนการผลิต สารเคมี/อุปกรณ์ที่ใช้ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
ความรู้/ประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับ จากผู้สอนได้อีกด้วย   

4) นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท างานกลุ่มในโครงงาน เรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพ ในสัปดาห์ที่
15-16 และให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน

5) การเก็บข้อมูลการประเมินผล
5.1) นักศึกษาท าแบบประเมินระดับความรู้ของตนเองในขณะก่อนเรียน หลังเรียน และหลัง

ฝึกปฏิบัติ 
5.2) อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้จากใบงานที่มอบหมายก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติ และ

ประเมินจากข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค 
5.3) ประเมินจาการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในโครงงานการผลิตแก๊สชีวภาพ 
5.4) อาจารย์สังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักศึกษาในรายวิชาตลอดภาค

การศึกษา 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์คะแนนจากการเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ที่ประเมินโดยนักศึกษาและผู้สอนโดยใช้ paired
sample t-test และวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนาจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักศึกษาโดย
ผู้สอนและการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 

ผลการศึกษา  
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยวัดจากแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 

และหลังฝึกปฏิบัติ ซึ่งการประเมินโดยผู้สอนแสดงในตารางที่ 1 จากตารางแสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนสูง
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กว่าคะแนนก่อนเรียนในทั้ง 2 หัวข้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 คิดเป็นร้อยละ 110.00 และ 
58.33 จากการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อการประเมินศักยภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพ และการวิเคราะห์
เพ่ือติดตามการผลิตแก๊สชีวภาพ ตามล าดับ นอกจากนั้นแล้วคะแนนหลังการฝึกปฏิบัติสูงกว่าคะแนนหลังเรียน
ในทั้ง 2 หัว ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 อีกด้วย คิดเป็นร้อยละ 14.29 จากการจัดการเรียนการ
สอนในหัวข้อการประเมินศักยภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพ และร้อยละ 17.76 จากหัวข้อการวิเคราะห์เพ่ือ
ติดตามการผลิตแก๊สชีวภาพ  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หลังเรียน และหลังฝึกปฏิบัติโดยการเรียนรู้โดยการ

ลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) จากการประเมินโดยผู้สอน (จากคะแนนเต็ม 10) (n=6) 

หัวข้อการ
จัดการเรียน

การสอน 

ก่อนเรียน หลังเรียน หลังฝึกปฏิบตั ิ ก่อนเรียน/หลังเรยีน หลังเรียน/หลังฝึกปฏิบตั ิ

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

ร้อยละ
การ

เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 

t-
value* 

Sig. (2-
tailed)* 

ร้อยละ
การ

เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 

t-
value* 

Sig. (2-
tailed)* 

การประเมิน
ศักยภาพของ
การผลิตแกส๊
ชีวภาพ 

3.33 0.17 7.00 1.60 8.00 1.60 110.00 9.14 0.00 14.29 7.00 0.00 

การวิเคราะห์
เพื่อติดตามการ
ผลิตแกส๊
ชีวภาพ 

4.00 3.20 6.33 0.27 7.46 0.86 58.33 4.18 0.00 17.76 5.08 0.00 

*p < 0.05

จากการให้นักศึกษาท าแบบประเมินระดับความรู้ของตนเอง (ตารางที่ 2) พบว่า นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในหัวข้อต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นหลังจากการเรียน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 คิดเป็นร้อยละ 
300.00 และ 320.00 จากหัวข้อการประเมินศักยภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพและการวิเคราะห์เพ่ือติดตาม
การผลิตแก๊สชีวภาพ ตามล าดับ นอกจากนี้จากการประเมินระดับความรู้ของตนเองโดยนักศึกษาหลังเรียน
เทียบกับหลังฝึกปฏิบัติคิดเป็นร้อยละการเพ่ิมขึ้นของคะแนนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 35.00 และ 28.57 จากหัวข้อ
การประเมินศักยภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพและการวิเคราะห์เพ่ือติดตามการผลิตแก๊สชีวภาพ ตามล าดับ  
ซึ่งมีแนวโน้มสอดคล้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้สอนตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ จากผล
การประเมินคะแนนของงานที่มอบหมายและการประเมินความรู้ของตนเองโดยนักศึกษา แสดงให้เห็นชัดเจน
ว่า การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
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จากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ภาพรวมโดยนักศึกษาดังแสดงในตารางที่ 3 
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58±0.46 และ 3.48±0.49 (จาก
คะแนนเต็ม 4) จากการจัดการเรียนการสอนโดย อาจารย์ท่านที่ 1 และ อาจารย์ท่านที่ 2 ตามล าดับ 

 นักศึกษามีความประทับใจในการลงมือปฏิบัติโดยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) 
ในรายวิชานี้ ซึ่งมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

“เรียนแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง”   “เรียนแล้วได้ความรู้จริง ๆ เห็นภาพ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้”  “พ่ีเลี้ยงใจดีอธิบายได้ดีมาก ให้ค าปรึกษาต่าง ๆ ได้ดี”   “การท าการทดลองมีความน่าสนใจ
และสนุก แต่บางครั้งก็ต้องใช้เวลานานที่จะติดตามผล” 

นอกจากนั้นแล้วจากผลการท าแบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีการฝึก
ประสบการณ์นอกห้องเรียนโดยนักศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าได้เรียนรู้จาก
ผู้ปฏิบัติงานจริงท าให้น่าเชื่อถือซึ่งได้คะแนนเต็ม 5.0 ส าหรับในข้อคิดเห็น ได้เสริมทักษะการปฏิบัติงานด้วย
ตนเอง เสริมทักษะการคิด การอ่าน และการค านวณ สามารถเชื่อมโยงความรู้กับการน าไปใช้ประโยชน์ เป็น
การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น ท าให้เข้าใจทฤษฎีมากขึ้น ในส่วนนี้ได้คะแนนค่อนข้างสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.5 ในขณะที่นักศึกษามีความเห็นด้วยปานกลางถึงระดับมากว่าเป็นสร้างความกดดันให้กับผู้เรียน แต่ไม่ได้ท า
ให้เสียเวลา อย่างไรก็ตามผู้สอนพบว่ามีความแตกต่างกันด้านพ้ืนฐานความรู้ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ
ของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนต้องให้ความส าคัญและต้องมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตารางที่ 2 การประเมินระดับความรู้ ก่อนเรียน หลังเรียน และหลังฝึกปฏิบัติโดยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
(Learning by doing) ด้วยตนเองโดยนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) (n=6)  

หัวข้อการ
จัดการเรียน

การสอน 

ก่อนเรียน หลังเรียน หลังฝึกปฏิบตั ิ ก่อนเรียน/หลังเรยีน หลังเรียน/หลังฝึกปฏิบตั ิ

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

ร้อยละ
การ

เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 

t-
value* 

Sig. (2-
tailed)* 

ร้อยละ
การ

เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 

t-
value* 

Sig. (2-
tailed)* 

การประเมิน
ศักยภาพของ
การผลิตแกส๊
ชีวภาพ 

0.83 0.17 3.33 0.27 4.50 0.30 300.00 11.18 0.00 35.00 7.00 0.00 

การวิเคราะห์
เพื่อติดตามการ
ผลิตแกส๊
ชีวภาพ 

0.83 0.17 3.50 0.70 4.50 0.30 320.00 12.65 0.00 28.57 3.87 0.00 

*p < 0.05
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ตารางที่ 3   ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

รายการ 
อาจารย์ท่านท่ี 1 อาจารย์ท่านท่ี 2 

Mean SD Mean SD 

1. การส่งเสริมให้เกดิสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ที่ดี

1.1 ปฏิสมัพันธ์ระหว่างอาจารย์และผูเ้รียน 3.33 0.47 3.33 0.47 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.1 การจดักระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 3.50 0.50 3.17 0.69 

2.2 การใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู ้ 3.33 0.47 3.17 0.37 

2.3 การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ามารถน าไปประยุกต์ได ้ 3.67 0.47 3.67 0.47 

3. การประเมินผล

3.1 การประเมินผลระหวา่งการสอน 3.67 0.47 3.50 0.50 

4. ความเป็นครู

4.1 การน าเสนอและบุคลิกภาพ 3.67 0.47 3.67 0.47 

4.2 การตรงต่อเวลา 3.67 0.47 3.67 0.47 

4.3 การส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการให้เกียรติผู้เรียน 3.83 0.37 3.67 0.47 

รวม 3.58 0.46 3.48 0.49 

4=ดีมาก 3= ดี 2= พอใช้ 1= ต้องปรับปรุง 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน
โดยนักศึกษา 

รายการ Mean SD 
กิจกรรมการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียนของรายวิชาท าให้... 
1. เข้าใจทฤษฎีมากขึ้น 4.17 0.75 
2. การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น 4.50 0.84 
3. สามารถเชื่อมโยงความรู้กับการน าไปใช้ประโยชน์ 4.67 0.82 
4. เสริมทักษะการคิด การอ่าน และการค านวณ 4.67 0.82 
5. เสริมทักษะการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 4.83 0.41 
6. ได้เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริงท าให้น่าเชื่อถือ 5.00 0.00 
7. สร้างความกดดันให้ผู้เรียน 3.83 1.33 
8. เสียเวลา 1.83 0.75 

1=ไม่เห็นด้วย 2=เห็นด้วยน้อย  3=เห็นด้วยปานกลาง  4=เห็นด้วยค่อนข้างมาก  5=เห็นด้วยมาก 
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อภิปรายผลและสรุป 
อภิปรายผล 
เนื่องจากเนื้อหาในหัวข้อการประเมินศักยภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างมีวิธีการใน

การปฏิบัติที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอนท าให้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนค่อนข้างแตกต่างกัน จึงส่งให้
หลังจากเรียนแล้วมีเฉลี่ย 7.00 ซึ่งสูงกว่าหัวข้อการวิเคราะห์เพ่ือติดตามการผลิตแก๊สชีวภาพซึ่งมีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียน 6.33 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน  หลังจากนั้นเมื่อนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติโดยการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by doing) ท าให้นักศึกษามีคะแนนหลังฝึกปฏิบัติเฉลี่ยสูงสุด 8.00 ในหัวข้อ การประเมิน
ศักยภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพ เนื่องมาจากนักเรียนมีความเข้าใจในกระบวนการในการผลิตแก๊สชีวภาพ
มากขึ้นและสามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นแล้วเมื่อได้ลงมือปฏิบัติแล้วสามารถเชื่อมโยงไปสูง
หัวข้อ การวิเคราะห์เพ่ือติดตามการผลิตแก๊สชีวภาพ ซึ่งส่งผลให้คะนนหลังฝึกปฏิบัติในหัวข้อดังกล่าวมีค่า 
7.46 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนหลังเรียนในหัวข้อเดียวกัน สาเหตุที่คะแนนเฉลี่ยหลังฝึกปฏิบัติของหัวข้อการ
วิเคราะห์เพ่ือติดตามการผลิตแก๊สชีวภาพน้อยกว่าหัวข้อการประเมินศักยภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพ อาจ
เนื่องมาจากในหัวข้อการวิเคราะห์เพ่ือติดตามการผลิตแก๊สชีวภาพ ต้องใช้หลักการค านวณเพ่ือหาผลผลิตของ
แก๊สชีวภาพเข้ามาเกี่ยวข้องท าให้มีความซับซ้อนในเรื่องของการค านวณเกิดขึ้นจึงส่งผลต่อคะแนนหลังฝึก
ปฏิบัติในหัวข้อใน ในขณะที่หัวข้อการประเมินศักยภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพ สามารถด าเนินการทดลอง
ตามข้ันตอนวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้เลย 

สรุปผล 
จากการศึกษาพบว่าการลงมือปฏิบัติโดยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) ท าให้

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพมีผลลัพธ์การเรียนรู้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในรูปแบบ
ความรู้ที่ได้รับ ทักษะในการคิด พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปในทางที่พัฒนาขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
แบบการลงมือปฏิบัติโดยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)  ในครั้งนี้นอกจากเป็นการจัดการ
เรียนแบบ Authentic learning รูปแบบหนึ่งแล้ว ยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Work Integrated 
Learning (WIL) อีกรูปแบบหนึ่งด้วย 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1) หากสามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ให้เป็นแบบโมดูลจะท าให้สามารถจัดการให้มีโอกาสได้

ฝึกปฏิบัติงานจริง (WIL) ได้มากขึ้น 
2) สร้างแบบประเมินสถานที่ที่ ให้นักศึกษาฝึกลงมือลงมือปฏิบัติโดยการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ

(Learning by doing) เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3) สร้างแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่มีรายละเอียดในการประเมินการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของรายวิชาเอง 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบลงมือปฏิบัติในรายวิชาอ่ืน ๆ 
2) การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติสามารถน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งควรจัดกิจกรรมที่มี

ความหลากหลาย ท้าทายผู้เรียน และค านึงถึงระดับความยากง่ายของเนื้อหา ความสนใจของผู้เรียนเกี่ยวข้อง
ในสถานการณ์จริง เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้เรียน  

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้เขียน ขอขอบคุณหน่วยวิจัยการแปรรูปชีวมวลเพ่ือพลังงานและเคมีภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

แผนกเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ที่ให้ความ

อนุเคราะห์เพ่ือจัดการเรียนการสอน และขอขอบคุณนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพปี

การศึกษา 2/2563 ที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลในแบบประเมินต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ 

การเรียนผ่านระบบสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามพบว่าการเรียนบรรยายผ่านระบบสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเทียบเท่ากับการเรียนภายในชั้นเรียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพสัตวแพทย์ เนื่องจากการเรียน
ผ่านสื่อออนไลน์ท าให้การสื่อสารสองทางระหว่างอาจารย์และนักศึกษาลดลง การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้จึงมี
สมมุติฐานในการใช้เครื่องมือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้และส่งเสริมความคิดรวบยอดในรายวิชาบรรยายของนักศึกษาสัตวแพทย์ โดยนักศึกษาสัตวแพทยช์ั้นปี 
4 ได้รับการเรียนบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ตามก าหนดของผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาแล้วเสริมกิจกรรม
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในช่วงท้ายชั่วโมงการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ ท าการประเมินการน าเสนอและ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาผ่านนักศึกษาร่วมชั้นเรียนและคณาจารย์ด้วยเกณฑ์การประเมินจ านวนสี่ด้าน 
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ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  (8.9±1.0) เปรียบเทียบกับก่อนการใช้ PBL 
(8.4±0.8) นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ได้แก่ 
ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ และสามารถสรุปความคิดรวบยอดในแต่ละหัวข้อได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จต้องค านึงถึงคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา และจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มในการ
ร่วมกิจกรรม PBL   
ค าส าคัญ: ระบบสื่อออนไลน์; การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน; ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา; 
นักศึกษาสัตวแพทย ์

Abstract 
Implementation of online learning is a necessity in the current COVID-19  pandemic 

situation. However, understanding the lecture through online platform alone is not sufficient 
for students' learning outcome and student satisfaction as compared to learning in class or 
face to face interaction, especially in the veterinary profession. Since online learning has 
reduced the two-way communication between teachers and students, this study thus 
hypothesized the possibility of problem-based learning tools on the ability to increase learning 
efficiency as well as to promote key concepts in the lecture courses of veterinary students. In 
the present study, fourth year veterinary students were given online lectures as scheduled in 
the course specification and then supplemented with problem-based learning activities at the 
end of the lesson hours for each topic. Each of the students' presentations and participation 
in the discussions were evaluated to four assessment criteria by their classmates and teachers 
using a grading rubric. The results revealed that the students had a higher learning 
achievement average score than those before problem-based learning was implemented 
(8.9±1.0vs8.4±0.8) .  Moreover, the students were also positive towards the problem-based 
learning tool, which can be stated that they were achieve expected learning outcomes, more 
interested in learning, having communication and presentation skills, and being able to 
summarize key concepts in each topic. However, the factors affecting success of problem-
based learning that must be considered were the suitability of time and the number of 
students per group.  
Keywords: Online Learning; Problem-Based Learning; Learning Outcome; Veterinary Student 
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บทน า 
เริ ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2020 ที่เกิดสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 หรือ 

COVID-19 ทั่วโลกท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและกิจกรรมที่ด าเนินตามปกติของมนุษย์ในทุกวงการ รวม
ไปทั้งในสถาบันการศึกษา องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประมาณการ
ว่ามีโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาถูกปิดท าการมากกว่า 107 ประเทศจากสถานการณ์โรค
ระบาดนี้ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของจ านวนประชากรเด็กนักเรียนและนักศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ
ประชากรเด็กทั่วโลก ประมาณ 862 ล้านคน (Viner et al., 2020) ส าหรับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ถูกประกาศให้ปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน 
(Onsite learning) ในช่วงการระบาดที่รุนแรงของโรคในระยะเกือบสองปี ท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องปรับมาใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) 
แม้ว่าตั้งแต่ต้นปี ค.ศ.2022 สถานการณ์ความรุนแรงและความหวั่นวิตกต่อโรคระบาด COVID-19 ในประเทศ
ไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ท าให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยไทยเริ่มกลับมาจัดการเรียนการสอนแบบปกติในชั้น
เรียนเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็ยังมีความจ าเป็นต้องถูกน ามาใช้ผสมผสานร่วม
ด้วยในบางกรณี เช่น จ านวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนหรือบางชั้นเรียน การเกิดคลัสเตอร์การ
ระบาดใหม่ภายในโรงเรียน เป็นต้น 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็น
วิชาชีพหนึ่งที่ส าคัญในด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Lincoln, 2010) และมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนา
สุขภาพหนึ่งเดียว (One health) วิชาชีพสัตวแพทย์นี้จ าเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทักษะความช านาญในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านสูง ทั้งทักษะความรู้ที่เกี ่ยวข้องกับการท างานในวิชาชีพ (Hard skill) และทักษะทาง
สังคมท่ีใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่น ๆ (Soft skill) (McDermott, Tischler, Cobb, Robbé, & Dean, 2015) 
ดังนั้นทักษะเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดและส่งเสริมพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ในหลักสูตร
ให้ได้รับเพียงพอและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา อย่างไรก็ตามรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ เพียง
อย่างเดียวนี้พบว่าการถ่ายทอดและการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ยังไม่เพียงพอต่อการ
เสริมสร้างทักษะในวิชาชีพสัตวแพทย์ และน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติใน
ชั้นเรียนได้ (Panyaboriban, Kupthammasan, & Wittayarat, 2021) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาในกลุ่ม
รายวิชาคลินิกที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษา บ าบัด และป้องกันโรคที่นักศึกษาสัตวแพทย์มีความจ าเป็นในการน า
องค์ความรู ้ที ่ได้จากภาคบรรยายเพื ่อน าไปใช้ (Application) เกิดคิดวิเคราะห์ต่อยอด (Analysis) การ
สังเคราะห์ (Synthesis) และหรือจนกระทั่งสามารถเกิดการประเมินผล (Evaluation) ได้ตามหลักการของ
ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s taxonomy) (Koskinen, 2007) 
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การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกน าไปใช้
ในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา
ส าหรับการบรรลุผลเรียนรู้ที่คาดหวังของการเรียนในชั้นเรียน (Learning outcome) การใช้เครื่องมือ PBL ใน
ชั้นเรียนนี้ถูกเริ ่มต้นในการจัดการเรียนการศึกษาของหลักสูตรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ ที่ 1950 ถึง 1960 โดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์การป่วยจริงของผู้ป่วยมาเป็นส่วนส าคัญในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ การออกแบบการเรียนรู้แบบ PBL นี้ถูกออกแบบและก าหนดให้นักศึกษาต้อง
แสดงออกถึงองค์ความรู ้ทางการแพทย์ และยังต้องบูรณาการร่วมกันกับองค์ความรู ้แบบสหสาขาวิชา 
(Multidisciplinary knowledge) มากกว่าการเรียนศาสตร์การแพทย์แบบดั้งเดิมที่ผ่านการบรรยายในชั้น
เรียนเพียงอย่างเดียว (Allen, Donham, & Bernhardt, 2011) ดังนั้นการน าเครื่องมือ PBL นี้มาใช้ร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาบรรยายทางคลินิกของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตอาจ
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้นักศึกษาสัตวแพทย์ได้เรียนรู้ และสามารถน าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังไว้ของรายวิชาเหล่านี้ได้ดีขึ ้น ผลงานวิจัยในชั ้นเรียนฉบับนี ้จึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อท าการวัดผล
ประสิทธิภาพการเรียนรู้เปรียบเทียบระหว่างการเรียนบรรยายผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียวกับการเรียนรู้
ร่วมกับเครื่องมือ PBL ในรายวิชาคลินิกของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้เครื่องมือ PBL ต่อการเพิ่มผลส าเร็จในการบรรลุผลเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของนักศึกษาสัตวแพทย์

2. เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือ PBL ในการเรียนรู้ของนักศึกษาสัตวแพทย์

วิธีการวิจัย 
กลุ่มนักศึกษาที่วัดผล 

คัดเลือกรายวิชาที่ใช้ทดสอบจากหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในชั้นปีการศึกษาปีที่ 4 โดยเลือกวิชา 145-461 เวชศาสตร์
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ และ 145-462 เวชศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ที่เป็นรายวิชาต่อเนื่องกัน โดย
เลือกทดสอบจากนักศึกษาทั้งชั้นปีจ านวน 20 คน ในปีการศึกษา 2564 

การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้ PBL ในรายวิชา 
นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 จ านวน 20 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโดยจัดการ

เรียนการสอนใน 2 สัปดาห์แรกด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียว และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย
ร่วมกับการใช้ PBL ในช่วงเวลา 8 สัปดาห์ถัดมา ทั้งนี้มีรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย PBL 
ดังต่อไปนี้ ท าการสอนบรรยายในระยะเวลา 60 % แรกของชั่วโมงเรียน และตามด้วยการใช้กรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียนในการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การช่วยน าของอาจารย์ผู้สอนอีกจ านวน 
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40% หลังของชั่วโมงเรียน ท าการประเมินด้วยการน าเสนอสรุปหัวข้อที่นักศึกษาได้เรียนรู้ตามแต่ละหัวข้อ แล้ว
ให้อาจารย์ผู้สอนจ านวน 6 ท่าน ท าการประเมินนักศึกษาด้วยแบบประเมินในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อหาสาระท่ีน าเสนอ คะแนนเต็ม 4 คะแนน
1.1. ใช้เงื่อนไขในการพิจารณาด้วยเงื่อนไข 4 ด้านดังนี้

1.1.1. เนื้อหาสาระมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดในหัวข้อที่นำเสนอ 
1.1.2. เนื้อหาสาระมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
1.1.3. เนื้อหาสาระถูกนำเสนออย่างต่อเนื่องและลื่นไหล 
1.1.4. เนื้อหาสาระถูกนำเสนออย่างมีความน่าสนใจ 

1.2. ส าหรับเกณฑ์พิจารณาระดับคะแนน เป็นไปดังต่อไปนี้ 
1.2.1. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขครบทุกด้าน (4 ด้าน) จะให้ 4 คะแนน 
1.2.2. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 3 ด้าน จะให้ 3 คะแนน 
1.2.3. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 2 ด้าน จะให้ 2 คะแนน 
1.2.4. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 1 ด้าน จะให้ 1 คะแนน 
1.2.5. เมื่อนักศึกษาไม่มีเงื่อนไขเลย จะให้ 0 คะแนน 

2. กระบวนการท างาน การแสดงความคิดเห็นในระหว่างที่น าเสนอ คะแนนเต็ม 2 คะแนน
2.1. ใช้เงื่อนไขในการพิจารณาด้วยเงื่อนไข 4 ด้านดังนี้

2.1.1. การวางแผนการนำเสนออย่างเป็นระบบ 
2.1.2. กระบวนการทำงานเพ่ือนำเสนอเป็นตามแผนที่วางไว้ 
2.1.3. ความร่วมมือในระหว่างชั้นเรียน 
2.1.4. การแสดงความคิดเห็นร่วมในระหว่างชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 

2.2. ส าหรับเกณฑ์พิจารณาระดับคะแนน เป็นไปดังต่อไปนี้ 
2.2.1. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขครบทุกด้าน (4 ด้าน) จะให้ 2 คะแนน 
2.2.2. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 3 ด้าน จะให้ 1.5 คะแนน 
2.2.3. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 2 ด้าน จะให้ 1 คะแนน 
2.2.4. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 1 ด้าน จะให้ 0.5 คะแนน 
2.2.5. เมื่อนักศึกษาไม่มีเงื่อนไขเลย จะให้ 0 คะแนน 

3. การน าเสนอผลงาน คะแนนเต็ม 2 คะแนน
3.1. ใช้เงื่อนไขในการพิจารณาด้วยเงื่อนไข 4 ด้านดังนี้

3.1.1. รูปแบบการนำเสนอมีความน่าสนใจ 
3.1.2. นำเสนอเนื้อหาที่มีการวิเคราะห์ด้วยพื้นฐานวิชาการ 
3.1.3. การใช้สำนวนภาษาท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
3.1.4. บุคลิกภาพและการสื่อสารที่เหมาะสมกับวิชาชีพสัตวแพทย์ 

3.2. ส าหรับเกณฑ์พิจารณาระดับคะแนน เป็นไปดังต่อไปนี้ 
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3.2.1. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขครบทุกด้าน (4 ด้าน) จะให้ 2 คะแนน 
3.2.2. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 3 ด้าน จะให้ 1.5 คะแนน 
3.2.3. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 2 ด้าน จะให้ 1 คะแนน 
3.2.4. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 1 ด้าน จะให้ 0.5 คะแนน 
3.2.5. เมื่อนักศึกษาไม่มีเงื่อนไขเลย จะให้ 0 คะแนน 

4. การแสดงความคิดเห็น อภิปรายและตอบค าถาม คะแนนเต็ม 2 คะแนน
4.1. ใช้เงื่อนไขในการพิจารณาด้วยเงื่อนไข 4 ด้านดังนี้

4.1.1. แสดงความคิดวิเคราะห์อภิปรายคำถามอย่างเป็นระบบ 
4.1.2. ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4.1.3. ตอบข้อซักถามได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพสัตวแพทย์ 
4.1.4. มีปฏิภาณ ไหวพริบ และแสดงออกอย่างฉับไหวตามสถานการณ์ 

4.2. ส าหรับเกณฑ์พิจารณาระดับคะแนน เป็นไปดังต่อไปนี้ 
4.2.1. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขครบทุกด้าน (4 ด้าน) จะให้ 2 คะแนน 
4.2.2. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 3 ด้าน จะให้ 1.5 คะแนน 
4.2.3. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 2 ด้าน จะให้ 1 คะแนน 
4.2.4. เมื่อนักศึกษามีเงื่อนไขเพียง 1 ด้าน จะให้ 0.5 คะแนน 
4.2.5. เมื่อนักศึกษาไม่มีเงื่อนไขเลย จะให้ 0 คะแนน 

เมื่อได้คะแนนประเมินจากอาจารย์แต่ละท่านจะน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ แล้วท าการ
ทดสอบเปรียบเทียบกันระหว่างคะแนนของนักศึกษาในช่วงการเรียนบรรยายเพียงอย่างเดียว และช่วงที่เรียน
ด้วยการบรรยายร่วมกับ PBL  

การประเมินระดับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
ภายหลังการสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนทั้งสองแบบในสัปดาห์ที่ 2 และ 10 ตามล าดับให้นักศึกษา

ท าการประเมินระดับการผ่านผลเรียนรู้ที ่คาดหวังของรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) ใน
หัวข้อเดียวกัน โดยมีเกณฑ์ระดับตั้งแต่ 0 – 100 % ทั้งนี้ให้นักศึกษาเปรียบเทียบ ส าหรับผลเรียนรู้ที่คาดหวังที่
ท าการประเมิน มีดังต่อไปนี้ 

1. CLO1: สามารถอธิบายการจัดการฝูง การจัดการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง หลักเวชศาสตร์และการ
ตรวจวินิจฉัยในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้

2. CLO2: สามารถอธิบายโรค สาเหตุของโรค พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ อาการทางคลินิกที่ส าคัญ
ของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้

3. CLO3: สามารถบอกความแตกต่างของโรค และบ่งชี้แนวทางการวินิจฉัยการวินิจฉัย วินิจฉัย
แยกแยะ ของแต่ละโรคที่ส าคัญของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
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4. CLO4: สามารถวางแผนการรักษา ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
5. CLO5: สามารถวิเคราะห์ปัญหาและน าใช้องค์ความรู้เวชศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อประยุกต์ ใน

การจัดการและป้องกันระดับฝูงในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
เมื ่อได้คะแนนประเมินจากนักศึกษาแต่ละคนจะน ามาคิดคะแนนเฉลี ่ย แล้วท าการทดสอบ

เปรียบเทียบกันระหว่างคะแนนประเมินในช่วงการเรียนบรรยายเพียงอย่างเดียว และช่วงที่เรียนด้วยการ
บรรยายร่วมกับ PBL 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 
ข้อมูลการประเมินแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย (Mean) ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: 

S.D.) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R (R programming language) เวอร์ชัน 3.6.1 และโปรแกรม R
studio เวอร์ชัน 1.2.1335 ข้อมูลถูกทดสอบกระจายตัวแบบปกติของข้อมูลด้วย Shapiro–Wilk test ข้อมูล
ถูกเปรียบเทียบระหว่างสองรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนด้วย t-test ข้อมูลวิเคราะห์ที่มีค่า P-values
ต ่ากว่า 0.05 แสดงถึงระดับมีนัยส าคัญทางสถิติ

ผลการวิจัย  
ผลทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้ PBL ในรายวิชา 

ผลการทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาจากอาจารย์จ านวน 6 รายพบว่าระดับคะแนนรวมเฉลี่ยของ
นักศึกษาในช่วงของการจัดการเรียนการสอนด้วยการบรรยายร่วมกับการใช้เครื่อง PBL ให้ระดับศักยภาพ
คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา (8.88 ± 1.03 คะแนน) แนวโน้มสูงกว่าช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยการ
บรรยายเพียงอย่างเดียว (8.43 ± 0.79 คะแนน) ทั้งนี้รายละเอียดคะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อดังตารางที่ 1  

ตารางที ่1 เปรียบเทียบคะแนนการประเมินเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ ระหว่างช่วงการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เพียงอย่างเดียว (A) และช่วงการเรียนการสอนแบบบรรยายร่วมกับ PBL (B) 

หัวข้อประเมิน A B 

1. เนื้อหาสาระที่น าเสนอ 3.14 ± 0.38 3.75 ± 0.50 
2. กระบวนการท างาน การแสดงความคิดเห็นในระหว่างที่น าเสนอ 2.00 ± 0.00 2.00 ± 0.00
3. การน าเสนอผลงาน 1.79 ± 0.27 1.63 ± 0.25 
4. การแสดงความคิดเห็น อภิปรายและตอบค าถาม 1.50 ± 0.29 1.50 ± 0.41 

คะแนนรวม 8.43 ± 0.79 8.88 ± 1.03 

ผลการประเมินระดับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา 
จากแบบประเมินของนักศึกษาต่อระดับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  (ELO) ในช่วง 2 สัปดาห์

แรก (ช่วงเรียนบรรยายเพียงอย่างเดียว) และในระยะ 8 สัปดาห์ท้าย (ช่วงเรียนบรรยายร่วมกับการใช้ PBL) 
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พบว่านักศึกษาประเมินพบว่าตนเองสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยในช่วงการเรียนบรรยายร่วมกับการ
ใช้ PBL (91.63 ± 7.94%) สูงกว่าการเรียนด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียว (81.83 ± 15.45%) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ทั้งนี้มรีายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบระดับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉลี่ยในแต่ละ CLO ระหว่างช่วงการเรียนการ
สอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว (A) และช่วงการเรียนการสอนแบบบรรยายร่วมกับ PBL (B) 

CLO ที่ประเมิน A 
(พิสัย) 

B 
(พิสัย) 

P-Value

CLO1 81.11 ± 16.05% 91.67 ± 9.24% 0.02 
CLO2 81.94 ± 15.65% 91.94 ± 8.46% <0.01 
CLO3 81.11 ± 17.20% 90.28 ± 10.82% <0.01 
CLO4 81.39 ± 16.59% 91.67 ± 10.82% <0.01 
CLO5 81.67 ± 17.24% 91.67 ± 12.00% 0.05 

เฉลี่ยทุก CLO 81.83 ± 15.90% 91.63 ± 8.17% <0.01 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการประเมินระดับคะแนนการเรียนรู้และระดับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา

พบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นในช่วงของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยายร่วมกับการใช้เครื่องมือ PBL 
ทั้งนี้เนื่องจากว่านักศึกษาได้ท าการฝึกการทบทวนเนื้อหาที่ได้รับจากช่วงของการบรรยายเพื่อการคิดวิเคราะห์
ในกรณีศึกษาที่นักศึกษาได้รับมอบหมายในระหว่างการร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ส่งเสริมความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในช่วง
ระยะเวลาร่วมกิจกรรมผ่านการสื่อสารร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และระหว่างนักศึกษาร่วมกัน 
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Prince, Van Eijs, Boshuizen, Van Der Vleuten, and Scherpbier (2005) 
ที่ศึกษาเปรียบเทียบพบว่านักศึกษาที่ผ่านการด้วยเครื่องมือ PBL ท าให้ไดเ้พ่ิมการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและ
กระบวนการท างานร่วมกันซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มากขึ้น  
นอกจากนี้ในระหว่างช่วงด าเนินกิจกรรม PBL อาจารย์ผู้ประเมินยังสังเกตพบว่านักศึกษามีการตอบสนองรว่ม
ในชั้นเรียนที่เพิ่มขึ้น และพบว่านักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น โดยสังเกตจากความคิดเห็นและ
ค าตอบที่นักศึกษาได้กล่าวออกมาในระหว่างการร่วมกิจกรรมที่พบว่ามีความสมเหตุสมผล และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้เหมาะสมกว่าค าตอบที่ได้รับในช่วงของการเรียนบรรยายเพียง
อย่างเดียว ผลลัพธ์ที่พบมานี้ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกับการศึกษาของ Preeti, Ashish, and Shriram (2013) ที่
พบว่าเครื่องมือ PBL ช่วยให้เกิดการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และท าให้นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
หัวข้อที่ให้ศึกษาได้มากขึ้น นอกจากนี้จากศึกษาดังกล่าวยังพบว่าคะแนนการสอบของนักศึกษาในระหว่างก่อน
และหลังการร่วมกิจกรรม PBL ให้ค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงขึ้นหลังจากร่วมกิจกรรม PBL อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

780



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

เมื่อลองทดสอบถามให้นักศึกษาประเมินเปรียบเทียบระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive 
Domain) ตามทฤษฎีของบลูม 6 ขั้นระหว่างการเรียนรู้ในช่วงที่บรรยายอย่างเดียวกับช่วงที่เรียนแบบบรรยาย
ร่วมกับการใช้ PBL พบว่านักศึกษาประเมินให้การเรียนที่มี PBL ร่วมด้วยมีระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยที่
เพ่ิมข้ึนทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเรียนบรรยายเพียงอย่างเดียว ผลที่ได้คือ ด้านความรู้ความจ าในเนื้อหาที่
ศึกษา (เพ่ิมข้ึน 88.89%) ความเข้าใจ (เพ่ิมข้ึน 100%) การน าเนื้อหาที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ (เพ่ิมข้ึน 94.44%) 
การคิดวิเคราะห์ (เพิ่มขึ้น 94.44%) การสร้างสรรค์หรือสังเคราะห์ (เพิ่มขึ้น 94.44%) และการประเมินผลใน
เนื้อหาที่ศึกษา (เพิ่มขึ้น 88.88%) อย่างไรก็ตามผลที่ได้นี้มาจากเพียงการประเมินตนเองของนักศึกษาจึง
จ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากการสอบวัดเนื้อหารายวิชาจากนักศึกษาเพื่อจะได้ผลระดับการ
ประเมินระดับการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักศึกษา อย่างไรก็ตามผลที่ศึกษาได้ข้างต้นนี้ก็เป็นไปตามผลการศึกษาที่
ได้จากรายงานก่อนหน้านี้ (Kizilkaya & Seven, 2016) ที่พบว่ากลุ่มนักเรียนที่ได้รับการศึกษาแบบ PBL มี
คะแนนในระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามทฤษฎีของบลูมที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

นอกจากนีจ้ากข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม PBL ในห้องเรียน นักศึกษาเสนอว่าปัจจัย
ที่จะท าให้การเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ PBL ในช่วงของการเรียนออนไลน์ให้ประสบความส าเร็จต้องประกอบด้วย 
ระยะเวลาที ่เหมาะสมในการร่วมกิจกรรม PBL หากให้เวลาน้อยเกินไปอาจท าให้เกิดการเร ียนรู้ ท ี ่มี
ประสิทธิภาพอย่างไม่เต็มที่ การแบ่งจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มในการร่วมกิจกรรม PBL หากให้จ านวนนักศึกษา
ต่อกลุ่มท่ีมากเกินไป อาจท าให้เกิดความไม่ทั่วถึงในการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นต้น โดยสรุปจากการศึกษาครั้ง
นี้จะเห็นได้ว่าเครื่องมือ PBL เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้ร่วมกับการเรียนบรรยาย
ในช่วงของการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้และความสนใจในการเรียนของนักศึกษา
สัตวแพทย์ อย่างไรก็ตามรูปแบบของกิจกรรม ระยะเวลา และจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มควรได้รับการวางแผน
มาอย่างเหมาะสมจึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ PBL ได้อย่างสูงสุด 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือ PBL ในการเรียนรู้ของนักศึกษาควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใน

เงื่อนไขหรือรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มรายวิชาอื่น ๆ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างในด้านผลคาดหวัง
ในการเรียนรู้ เพ่ือเห็นประสิทธิภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

วิชาสุขศาสตร์อาหารและอาหารฮาลาล ได้ถูกจัดท าในระบบออนไลน์ ของโครงการ PSU MOOC 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจทั่วไป และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนเรียนก่อนการเรียนในห้องเรียนจริง
ในภาคการศีกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 ต่อมาได้ท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรในการ
เตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้าจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 40 คน ผู้เรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าภาษาที่ใช้
ในการจ้ดท าสื่อง่ายต่อการท าความเข้าใจและเหมาะแก่ผู้เรียนทุกระดับ (62.50%) เนื้อหามีความกะทัดรัด 
ชัดเจน เป็นล าดับขั้น ง่ายต่อการท าความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ดี (50%) ผู้เรียนเห็นด้วย
อย่างยิ่งว่าสื่อชุดนี้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา (87.50%) และคุณภาพของสื่อ
โดยรวมถือว่าดี การจัดองค์ประกอบทางศิลปะในบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา น่าสนใจ น่าติดตาม 
(75%) นอกจากนี้ร้อยละ 62 ของผู้เรียนพอใจกับการออกแบบเนื้อหา บทน า ความยืดหยุ่น ข้อมูลที่เพียงพอ 
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับ และกระตุ้นการเรียนรู้ในอนาคตในชั้นเรียน 
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการเตรียมการเรียนการสอนผ่านสือเรียนรู้ออนไลน์ก่อนเรียนในชั้นเรียนจริงจะ
ช่วยในการพัฒนาความรู้ ลดชั่วโมงการบรรยาย เพ่ิมเวลาส าหรับการเรียนรู้เชิงรุกและการอภิปราย ผล 
นอกจากนี้สื่อออนไลน์นี้ยังสามารถใช้ส าหรับการบรรยายย่อก่อนการเข้าห้องปฏิบัติการ แทนที่การท าในเรียน 
สรุปได้ว่าการใช้สื่อการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพต่อการสอนจริงในชั้นเรียน 
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ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ ออนไลน์; สุขอนามัยอาหารและอาหารฮาลาล; PSU MOOC 
Abstract  

The subject of food hygiene and halal food was established on PSU MOOC since 
2020. This online course was set for 3 rd and 4th year veterinary student to register before 
the onsite class in 2 nd semester of 4 th year grade. Totally, forty veterinary students 
registered in this online course. Then in 2021 , the questionnaire was used to evaluated the 
effectiveness on the preparation. The learners were mostly agreed that the language in the 
media was easy to understand and suitable for people of all levels (62.50% ), the content 
was concise, clear, hierarchical, easy to understand and connecting between previous 
knowledge with new knowledge (50%). However, most of the students (87.50%) very agreed 
that this set of media was easily to understand the contents, the quiz is consistent with the 
content and the quality of overall media was good. The arrangement of the artistic 
elements in the lesson is appropriate and interesting (7 5 % ).  In additional, 6 2 %  of the 
learners satisfied on the design of contents, introduction, flexibility, sufficient data, relation 
with the objective, suitability to the learners at all level and stimulate the next future 
learning in the onsite class. For this results indicated that online learning preparation before 
onsite class would helped to improve knowledge, reduced the lecture hour, increase time 
for active learning and discussion. Moreover, this online course was used for laboratory 
briefing instead of doing in the class. In conclusion, preparation by using online cause was 
effectiveness. 
Keywords: efficiency; food hygiene and halal food; PSU MOOC; preparation for studying; 
online course 

บทน า 
เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์โรคอุบัติใหม่โควิด 19 ระบาดทั่วโลก ท าให้การจัดการเรียนการสอน

ในทุกระดับต้องเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student-
centered learning) รวมทั้งเกิดความสะดวกสะบายต่อการจัดการเวลาเรียนโดยนักศึกษาเอง (Mukhtar, 
Javed, Arooj, & Sethi, 2020) เนื่องจากวิชาชีพสัตวแพทย์จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติการจริง ท าให้ต้องมีการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนร่วมด้วย ผู้สอนจึงได้จัดท าสื่อออนไลน์ (eLearning)ในหัวข้อสุขศาสตร์การ
อาหารและอาหารฮาลาล เพ่ือให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าก่อนการเรียน
จริงในห้องเรียนตอนชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนจริง และหวังผลใน
การช่วยลดเวลาในการอธิบายปฏิบัติการในแต่ละครั้งลงที่ต้องเข้าห้องเรียนลง  
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วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรออนไลน์ในการเตรียมการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด 

การเตรียมการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เป็นการง่ายต่อการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษาสัตว
แพทย์ ท าให้ใช้เวลาในการกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเตรียมแนะน าการปฏิบัติลง นักศึกษาเข้าใจแผนการสอน
ที่จัดท าไว้ผ่านสื่อ อีกทั้งเป็นการยืดหยุ่นในเรื่องเวลาในการเรียนของนักศึกษา กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และสามารถปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและลดเวลาในการท าปฏิบัติการจริง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
สื่อออนไลน์ เป็นการน าเนื้อหาวิชาที่สอนจริง ไปจัดการเรียนการสอนผ่านทางสื่อที่เป็นเทคโนโลยี

ออนไลน์ ซึ่งช่วยลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในทุกที่ ทุกเวลา 
และทุกสถานการณ์ที่สะดวก การจัดท าสื่อออนไลน์มีการแบ่งเนื้อหาตามบทเรียนให้ชัดเจน ท าให้ผู้เรียน
สามารถเลือกกลับมาเรียนซ ้าได้หากไม่เข้าใจ หรือเพ่ือต้องการทบทวนบทเรียนหากเรียนรอบแรกแล้วไม่เข้าใจ 
หรือหาบางบทที่เข้าใจแล้วสามารถข้ามไปเรียนบทอ่ืนๆ ได้เลย ท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
เป็นการละทิ้งการเรียนภายในกรอบดั้งเดิมที่ต้องเข้าห้องเรียนเท่านั้น อีกทั้งสื่อออนไลน์สามารถเพ่ิมช่อง
ทางการเสวนาระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่เป็นการลดประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นผลให้นักเรียนทั่วโลกต้องห่างไกลห้องเรียน 
การเรียนการสอนถูกเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบทางไกล ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการเรียนออนไลน์ในช่วงของการระบาดผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีปฏิกิริยาต่อการศึกษาออนไลน์ต่างกัน 
และปฏิกิริยาของพวกเขาขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้เครื่องมือออนไลน์ ความสามารถทางเทคนิคในการ
เข้าถึงสื่อออนไลน์ และทักษะของอาจารย์น าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ (Butnaru, Nita, Anichiti, & Brînz, 2021)  

 กรอบแนวคิด 
สื่อออนไลน์จะช่วยในการเตรียมการส าหรับการอธิบายปฏิบัติการล่วงหน้า ลดเวลาในการอยู่ร่วมกัน

ในห้องปฏิบัติการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนจริง 
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วิธีการวิจัย 
1. จัดท าสื่อออนไลน์และน าเข้าระบบ PSU-MOOC
2. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนในระบบ PSU-MOOC ในรายวิชา 145-475

สุขศาสตร์อาหารและอาหารฮาลาล
3. นักศึกษาใช้เวลาเรียนได้ตลอดระยะเวลาของคอร์สในระบบ
4. เมื่อนักศึกษาชุดเดิมผ่านเข้าสู่ปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา รายวิชา 145-475 สุขศาสตร์

อาหารและอาหารฮาลาล ตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ 
5. ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนจริง เพื่อวัดประสิทธิภาพของนักศึกษาท่ีได้จากการเรียนในระบบ

PSU-MOOC
6. ประเมินความเห็ฯของนักเรียนต่อประสิทธิภาพของการลงเรียนในระบบ PSU-MOOC เพ่ือการ

เตรียมตัวเรียนในรายงวิชาหลัก
7. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ในระบบ PSU-MOOC โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่า

ร้อยละ

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียน เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ภาษาท่ีใช้ในสื่อเข้าใจง่ายเหมาะกับคนทุกระดับ (62.5%) 

เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เป็นล าดับขั้น ง่ายต่อการท าความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ ความรู้ใหม่  
(50%) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสมเข้าใจง่าย ภาพที่ใช้ในบทเรียนมีความน่าสนใจ 
สอดคล้องกับเนื้อหาและส่งเสริมการเรียนรู้  ข้อมูลมีความครบถ้วน สามารถน าไปต่อยอดการเรียนจริงได้  
บทเรียนมีความยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถควบคุมล าดับเนื้อหา ล าดับการ
เรียนได้ มีเนื้อหาและสารสนเทศที่พอเพียงส าหรับการท าความเข้าใจและการค้นหาค าตอบ เนื้อหาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ สื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับต่อไป ผู้เรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งเพียงร้อยละ 37  

อย่างไรก็ตามพบว่าผู้เรียนเห็นด้วยมากว่าเนื้อหาเข้าใจง่ายเหมาะสมต่อการเรียนรู้ แบบทดสอบ
สอดคล้องกับเนื้อหา คุณภาพโดยรวมของสื่อดี ถึงร้อยละ 87.5 และร้อยละ 75 เห็นด้วยมากว่าลักษณะ ขนาด
และสีตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย และการจัดองค์ประกอบทางศิลปะในบทเรียนมี
ความเหมาะสม สะดุดตา น่าสนใจ น่าติดตาม และร้อยละ 62 เห็นด้วยมากว่า บทเรียนได้รับการออกแบบให้
ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาได้ง่ายและตรงตามความต้องการ ค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสมเข้าใจง่าย บทเรียนมี
ความยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถควบคุมล าดับเนื้อหาล าดับการเรียนได้  มี
เนื้อหาและสารสนเทศที่พอเพียงส าหรับการท าความเข้าใจและการค้นหาค าตอบ เนื้อหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีความยากง่ายเหมาะกับผู้เรียน สื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปในชั้นเรียนจริง และสื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับต่อไป ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1  ความเห็นของผู้เรียนต่อสื่อออนไลน์ 
ความเห็นของผู้เรียน ร้อยละ (%) (95% CI ) 

เห็นด้วยมากที่สุด 

ภาษาท่ีใช้ในสื่อ เข้าใจง่าย เหมาะกับคนทุกระดับ 62.50 (45.8-77.27) 
เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เป็นล าดับขั้น ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ ความรู้ใหม่ 

50.00 (33.80-66.20) 

เห็นด้วยมาก 
เนื้อหาเข้าใจง่าย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 87.50 (73.20-95.80) 
แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา  87.50 (73.20-95.80) 
คุณภาพโดยรวมของสื่อ 87.50 (73.20-95.80) 
ลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย 75.00 (58.80-87.31) 
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะในบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา น่าสนใจ 
น่าติดตาม 

75.00 (58.80-87.31) 

บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาได้ง่ายและตรงตามความ
ต้องการ 

62.50 (45.8-77.27) 

ค าแนะน าในการเรียนรู้เหมาะสม เข้าใจง่าย 62.50 (45.8-77.27) 
บทเรียนมีความยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมล าดับเนื้อหา ล าดับการเรียนได้ 

62.50 (45.8-77.27) 

มีเนื้อหาและสารสนเทศที่พอเพียงส าหรับการท าความเข้าใจและการค้นหา
ค าตอบ 

62.50 (45.8-77.27) 

เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 62.50 (45.8-77.27) 
เนื้อหามีความยากง่าย เหมาะกับผู้เรียน 62.50 (45.8-77.27) 
สื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปในชั้นเรียนจริง 62.50 (45.8-77.27) 
สื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับต่อไป 62.50 (45.8-77.27) 

สรุปและอภิปรายผล 
จากแบบสอบถามพบว่าสื่อการสอนออนไลน์เรื่อง สุขอนามัยอาหารและอาหารฮาลาล ในระบบ PSU-

MOOC มีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนการสอนในส่วนของปฏิบัติการเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน
สถานการณ์ที่ต้องลดเวลาในการเรียนในห้องเรียนลง พร้อมทั้งต้องมีการกระชับเนื้อหา นักศึกษาเห็นด้วยว่าสื่อ
ช่วยสร้างความเชื่อมโยงความรู้ระหว่างการเรียนออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียนจริง อีกทั้งสื่อชุดนี้มีความ
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และรูปแบบสื่อเหมาะกับการเรียน ปัญหาที่พบจากการเรียนผ่านสื่อชุดนี้ คือเทคนิค
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ของผู้สอนไม่เพียงพอต่อการผลิตสื่อที่ทันสมัยผ่านระบบดิจิทัล อีกทั้งนักศึกษายังขาดเทคนิคทางด้านดิจิทัล
เช่นเดียวกัน ซึ่งการผลิตสื่อออนไลน์ชุดนี้พบปัญหาว่าการออกข้อสอบก่อนและหลังท าได้จ านวนน้อยข้อ ส่งผล
ให้การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อาจไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องท าการประเมินผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอีกรอบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่าการเรียนและการใช้สื่อออนไลน์ส่ง
ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของนักเรียน แต่ยังพบปัญหาเรื่องของการประเมินผลของงานที่รับมอบหมายผ่านระบบ
ออนไลน์ (Mahyoob, 2021) อีกรายงานหนึ่งพบว่านักศึกษามักมีปัญหาด้านเทคนิคเป็นหลัก เช่น ไม่มี
อินเตอร์เน็ต ไม่มีอุปกรณ์ส าหรับเรียนออนไลน์ และนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการเรียนผ่านระบบ Microsoft 
team บนสมาร์ทโฟนเป็นหลัก (Obeidat, Obeidat, & Al-Shalabi, 2020) อย่างไรก็ตามพบว่าการเรียน
ออนไลน์ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อดีหลักๆ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ
สามารถจัดการได้ง่ายในช่วงสถานการณ์ล็อกดาวน์จากโรคระบาด ความยืดหยุ่นและความสะดวกของชั้นเรียน
ออนไลน์ท าให้เป็นที่น่าสนใจ ในขณะที่ปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ชนบทท าให้นักเรียนไม่
สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างราบรื่น (Muthuprasad, Aiswarya, Aditya, , & Jha, 2021) 

ในอนาคตผู้จัดท าสื่อต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้นจนเกิดความ
เชี่ยวชาญ จะท าให้การผลิตสื่อการสอนเกิดความสมบูรณ์แบบ รวมถึงระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ใช้ได้อย่าง
ครบถ้วน ท าให้สามารถใช้สื่อทดแทนวิชาที่ต้องเรียนจริงได้เลย โดยไม่ต้องเข้าชั้ นเรียนและท าการประเมินอีก
รอบ จะเป็นการเพ่ิมความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และความสะดวกในการเรียนของ
นักศึกษาต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมกับผู้ลงทะเบียนเรียนทุกกลุ่ม และปรับปรุงสื่อให้มีความ

น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ท าให้สื่อทดแทนวิชาที่ต้องเรียนจริงในห้องเรียน 
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การประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้การตรวจตะกอนปัสสาวะผ่านเกมในนักศึกษาแพทย์ 
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บทคัดย่อ 

ตะกอนปัสสาวะสามารถพบได้หลากหลายชนิดและมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน จึงยากในการจดจ า
รายละเอียดจากการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนรู้ผ่านเกมบิงโกภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ 
และท าการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้ผ่านเกมในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 จ านวน 130 คน ผล
การศึกษาพบค่ามัธยฐานของคะแนนหลังการเรียนรู้ผ่านเกมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
(Wilcoxon signed ranks test) เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการเรียนรู้ผ่านเกม จาก 11 เป็น 16 คะแนน 
การประเมินผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น (normalized gain) พบว่า ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นสูงร้อยละ 
17.69 ผลการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นปานกลางร้อยละ 50 และผลการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นต ่าร้อยละ 32.31 การประเมินผล
การเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนจากแบบทดสอบแต่ละข้อ พบว่าแบบทดสอบที่ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนสูง ปานกลาง 
และต ่า มีจ านวน 6 ข้อ (ร้อยละ 30), 10 ข้อ (ร้อยละ 50) และ 4 ข้อ (ร้อยละ 20) ตามล าดับ  ผลประเมิน
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านเกมโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.7/5 และควรจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ในปีต่อไปคิดเป็น
ร้อยละ 100 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเรียนรู้ตะกอนปัสสาวะผ่านเกมบิงโก เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ผ่านเกม; บิงโก; ตะกอนปัสสาวะ; นักศึกษาแพทย์ 

Abstract 
There are many types of urine sediments, making it hard to remember for some 

students using knowledge obtained from only one lecture classroom. Thus, this study aimed 
to apply game-based learning "Bingo: urine sediments" and investigate the effectiveness of 
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game-based learning in the 2nd year medical students (n=130). The results showed that the 
median post-test scores were significantly increased (p <.001, Wilcoxon signed ranks test) 
compared to the median pre-test scores, from 11 to 16. The normalized gain results of each 
individual's score showed that the students had high, medium, and low gains with 17.69% , 
50% , and 32.31% , respectively. The normalized gain results of each multiple choices test 
showed that the number of questions with high, medium, and low gain were 6 (30% ) , 10 
(50% ) , and 4 (20% ) , respectively. The average satisfaction score was 4.7/5 for the game-
based implement.  Students' opinions showed more motivation to study this game and 
recommended applying this activity in the next year (100% ) .  In conclusion, game-based 
learning " Bingo:  urine sediments"  obviously improve the learning achievement of the 2nd 
medical student in the urine sediments study. 
Keywords: Game-based learning; Bingo; Urine sediments; Medical students 

บทน า 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอนรายวิชาระบบทางเดินปัสสาวะและระบบ

สืบพันธุ์ให้กับนักศึกษาแพทย์ (นศพ.) ชั้นปีที่ 2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของระบบไตและทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ท าให้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่อการสอนออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เช่น e-learning lecture โดยอาจารย์ผู้สอนจัดท าคลิปการสอน
บรรยายให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และจัดให้มีการสรุปความรู้หลังการฟังสื่อการเรียนการสอน ผู้วิจัยจัดการ
เรียนการสอนในหัวข้อการตรวจปัสสาวะ โดยจัดท า e-leaning lecture ซึ่งบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบในปัสสาวะของคนปกติ การเก็บปัสสาวะเพ่ือส่งตรวจรูปแบบต่าง  ๆ ขั้นตอนการตรวจปัสสาวะ
ทางกายภาพ ทางเคมี และการตรวจตะกอนปัสสาวะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงการแปลผลความสัมพันธ์
ของผลการตรวจปัสสาวะกับความผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งหากร่างกายมีความผิดปกติในระบบ
ทางเดินปัสสาวะจะท าให้พบตะกอนปัสสาวะ ชนิดต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ เช่น เซลล์เม็ดเลือด เซลล์เยื่อบุผิว
ไต เซลล์เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะ หรือเซลล์เยื่อบุทางเดินปัสสาวะ แท่งโปรตีนชนิดต่าง ๆ ผลึกต่าง ๆ ทั้งที่พบ
ในภาวะปกติและจากความผิดปกติบางโรค เยื่อเมือก และยีสต์ เป็นต้น เนื่องจากตะกอนปัสสาวะสามารถพบ
ได้หลากหลายและมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน จึงมีความยากในการจดจ ารายละเอียดจากการฟังบรรยาย
เพียงอย่างเดียว  

การเรียนรู้ผ่านเกม หรือ game-based learning (GBL) เป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ซึ่งมี
การน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของ นศพ. มากขึ้น โดยการออกแบบและสอดแทรกเนื้อหา
บทเรียนลงไปในเกมรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
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และมีความสนุกสนาน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีทั้งระดับความจ าและความเข้าใจใน เนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ 
(Boeker, Andel, Vach, & Frankenschmidt, 2013; Roubidoux, Chapman, & Piontek, 2002) ผู้วิจัย
จึงคิดวิธีการเพ่ิมประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมบิงโกภาพถ่ายตะกอน
ปัสสาวะ ซึ่งได้แทรกสรุปเนื้อหาที่ควรรู้และประเด็นส าคัญของการตรวจปัสสาวะและตะกอนปัสสาวะแต่ละ
ชนิดในขณะเล่นเกม วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีส่วนร่วมและได้รับ
ประสบการณ์ตรง ซึ่งคาดว่าจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยผู้วิจัยจะประเมินประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยเปรียบเทียบผลประเมินความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่าน
เกม ประเมินผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น (normalized gain) รวมถึงประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านเกม 
และรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนเพ่ือน ามาปรับปรุงรูปแบบเกมให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะผ่านเกมบิงโก โดยเปรียบเทียบผล 

คะแนนการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านเกม ประเมินผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น (normalized 
gain) และวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านเกมของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมบิงโกภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ มาเป็นวิธีการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตรวจตะกอนปัสสาวะเพ่ิมยิ่งขึ้น และท าการประเมินประสิทธิผล
ทางการเรียนรู้โดยเปรียบเทียบผลคะแนนความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านเกม ผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น 
รวมถึงประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้เกม  

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบทางเดิน

ปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ในปีการศึกษา 2564 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบ

ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 130 คน ที่มีทั้งคะแนนก่อนและหลังการ
เรียนรู้ผ่านเกม  

โดยการศึกษาวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (REC. 65-048-5-2) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. สื่อการสอนบรรยายและเอกสารประกอบการสอนบรรยายหัวข้อ “การตรวจตะกอนปัสสาวะ”
2. เกมบิงโกภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ

คณะผู้วิจัยประชุมวางแผน ออกแบบ และพัฒนาเกมบิงโกภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ โดยถ่ายภาพ
ตะกอนปัสสาวะชนิดต่าง ๆ ทั้งที่พบในภาวะปกติ และพบความผิดปกติในโรคต่าง ๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ จ านวน 30 รูป น ามาจัดเรียงในโปรแกรม power point presentation และตั้งค่าให้แสดงผลการ
น าเสนอแบบสุ่มและหยุดที่ภาพที่ต้องการ ก าหนดตารางบิงโกเป็นตาราง 6x6 และก าหนดข้อความตะกอน
ปัสสาวะชนิดต่าง ๆ ทั้งที่พบในภาวะปกติและภาวะที่มีความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย จ านวน 30 
ข้อความ และข้อความตะกอนที่ไม่มีความส าคัญทางคลินิกที่อาจปนเปื้อนมาในปัสสาวะได้จ านวน 6 ชนิด เช่น 
เศษแก้ว เม็ดแป้ง เส้นใย เม็ดไขมัน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปสุ่มวางในตารางบิงโกให้ครบทุกช่อง 

3. แบบทดสอบในรูปแบบ 4 ตัวเลือกตอบ ส าหรับประเมินความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านเกม
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยรูปภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ซ ้ากับรูปภาพที่ใช้ในเกมบิงโก และ
ค าถามเกี่ยวกับลักษณะส าคัญ การแปลผล ความสัมพันธ์ของตะกอนปัสสาวะที่พบกับความผิดปกติในระบบ
ต่าง ๆ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านเกม คิดค่าเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน มีค่าคะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 1-5 หมายถึง น้อยที่สุด จนถึง มากที่สุด 

การเรียนรู้การตรวจตะกอนปัสสาวะผ่านเกมและการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ 
ผู้เรียนฟังบรรยายจากสื่อการสอนออนไลน์หัวข้อ “การตรวจปัสสาวะ” ก่อนวันเล่นเกม 1 วัน ผู้สอน

ท าการจัดการเรียนการสอนผ่านเกมบิงโกภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะในชั่วโมงสรุปการเรียนรู้ โดยก่อนเล่นเกมให้ 
ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนผ่าน google form ก าหนดเวลา 10 นาที โดยไม่บอกคะแนนและไม่เฉลย
ค าตอบ จากนั้นให้ผู้เรียนเล่นเกมบิงโกภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาที่ควรรู้จนกระทั่งครบ 
30 ภาพถ่าย ใช้เวลา 40 นาที หลังการเล่นเกมให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ผ่านเกม และท า
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านเกมผ่าน google form โดยก าหนดเวลา 10 นาท ี

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เนื่องจากคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านเกมมีการกระจายตัวแบบไม่

ปกติ จึงท าการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของคะแนนก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านเกมด้วยสถิติ Wilcoxon 
signed ranks test โดยใช้โปรแกรม Statistical package for the Social Sciences (SPSS) version 13 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ซ่ึงจะมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. การประเมินผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นรายบุคคล และแบบทดสอบท่ีใช้รายข้อ โดยการค านวณ
normalized gain (g) ซึ่ง g = (%posttest - %pretest)/ (100-%pretest)
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โดย  high gain  คือ ค่า g ≥ 0.7 
medium gain คือ ค่า 0.3 ≤ g < 0.7 
low gain  คือ ค่า g < 0.3   

3. การประเมินผลความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านเกม แสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบค่ามัธยฐานของคะแนนหลังการเรียนรู้ผ่านเกมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 (Wilcoxon signed ranks test) เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการเรียนรู้ผ่านเกม จาก 11 เป็น 
16 คะแนน ดังแสดงในภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 แสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านเกมบิงโกภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ 

การประเมินผลการเรียนรู้ที่ เพ่ิมขึ้น (normalized gain) พบว่า ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ เพ่ิมขึ้น
ระดับสูงร้อยละ 17.69 ผลการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนระดับปานกลางร้อยละ 50 และผลการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนระดับต ่าร้อย
ละ 32.31 การประเมินผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นจากแบบทดสอบแต่ละข้อ พบว่าแบบทดสอบที่ผู้เรียนมีผลการ
เรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นระดับสูง ปานกลาง และต ่า มีจ านวน 6 ข้อ (ร้อยละ 30), 10 ข้อ (ร้อยละ 50) และ 4 ข้อ (ร้อย
ละ 20) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน (normalized gain; g) ของผู้เรียนและแบบทดสอบ 
ผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น (g) 

High 
n (%) 

Medium 
n (%) 

Low 
n (%) 

ผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นของผู้เรียนรายบุคคล 23 (17.69) 65 (50) 42 (32.31) 

ผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นจากแบบทดสอบแต่ละข้อ 6 (30) 10 (50) 4 (20) 
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ผลประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านเกมพบว่าผู้เรียนชอบและสนุกกับการเรียนรู้ผ่านเกมมาก 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.7/5 ดังแสดงในตารางที่ 2 และควรจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ในปีต่อไปคิดเป็น
ร้อยละ 100 

ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านเกมบิงโกภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ 
รายการ X̅ S.D.

1. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
   1.1 ส่งเสริมให้เข้าใจและเชื่อมโยงเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 4.6 0.5 

   1.2 ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน 4.5 0.6 

   1.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 4.6 0.6 
2. รูปแบบของกิจกรรม

    2.1 ภาพประกอบชัดเจนและมีขนาดเหมาะสม 4.6 0.6 

    2.2 ภาษาและกติกาที่ใช้ กระชับ เข้าใจง่าย 4.7 0.5 

    2.3 เวลาในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.6 0.6 
    2.4 กิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.7 0.5 

    2.5 ส่งเสริมความสนุกสนานในการเรียนรู้ 4.7 0.5 
ความพึงพอใจโดยรวมในการเรียนรู้ผ่านเกม 4.7 0.5 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้การตรวจตะกอนปัสสาวะผ่าน

เกมบิงโก ซึ่งผลการท าแบบทดสอบหลังการเรียนรู้มีค่ามัธยฐานของคะแนนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการเรียนรู้ผ่านเกม แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนผ่านเกมมีประสิทธิผลช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการตรวจตะกอนปัสสาวะได้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากการประเมินประสิทธิผลจากความแตกต่างกันของการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้
ผ่านเกมแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น เรียกว่า normalized gain (g) (Hake, 1998) 
การประเมินผลวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องคะแนนต ่าสุด คะแนนสูงสุดได้เนื่องจากเป็นการปรับค่าผลการเรียนรู้
ให้เป็นมาตรฐาน วิธี normalized gain นี้ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ได้
หลายวิชา (Bao, 2006; Nissen, Talbot, Thompson, & Dusen, 2018) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 50 ผู้เรียนร้อยละ 17.69 มีผลการ
เรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเกมช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และเพ่ิม
ประสิทธิผลของการเรียนในผู้เรียนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่กลุ่มผู้เรียนที่มีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นในระดับ
ต ่าร้อยละ 32.31 พบว่าร้อยละ 36 (15 คน) ของผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ได้
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มากกว่า 16 คะแนน และท าคะแนนหลังการเรียนรู้ไม่เพ่ิมข้ึนหรือเพ่ิมขึ้นน้อย ส่งผลให้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีผล
การเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นในระดับต ่า แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความรู้เดิมค่อนข้างดีจึงท าคะแนนได้ดี
ตั้งแต่การท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ส่งผลให้คะแนนหลังการเรียนรู้ผ่านเกมเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก และมีกลุ่ม
ผู้เรียนอีกร้อยละ 64 (27 คน) ของกลุ่มที่มีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นในระดับต ่า แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียน
การสอนผ่านเกมอาจจะไม่มีประสิทธิผล ผู้สอนควรพิจารณาเลือกรูปแบบการเรียนการสอนอ่ืนมาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว ผู้วิจัยได้ประเมินผลการเรียนรู้ที่ เพ่ิมขึ้นของการท า
แบบทดสอบแต่ละข้อด้วย ซึ่งพบว่ามีจ านวนข้อสอบ 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20 ของข้อสอบทั้งหมดที่ผู้เรียนมีผล
การเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นในระดับต ่า ซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนยังไม่สามารถจ าแนกชนิดของ fatty cast, 
white blood cells cast, renal hematuria และ pheudohyphae ได้ ซึ่งผู้สอนจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไป
เน้นย ้าให้แก่ผู้เรียนอีกครั้งในชั่วโมงการเรียนปฏิบัติการตรวจตะกอนปัสสาวะต่อไป ผลประเมินความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้ผ่านเกม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.7 คะแนน แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ตะกอน
ปัสสาวะผ่านเกมบิงโก มีประสิทธิผลด้านพฤติกรรมของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องการส่งเสริมความเข้าใจ
และการเชื่อมโยงความรู้กับเนื้อหาที่ได้เรียนบรรยายมาก่อน ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเกิดความสนุกสนานระหว่าง
การเรียนรู้ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปด้วย ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเกมในครั้งนี้ ให้ผลสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 
รายวิชาเภสัชวิทยา เพ่ือประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้เรื่องการท าหน้าที่ของยาต่อระบบประสาทอัตโนมัติ 
โดยพบว่ากลุ่มผู้เรียนที่จัดการเรียนรู้ผ่านเกมมีประสิทธิผลทางการเรียนเพ่ิมขึ้นมากกว่ากลุ่มผู้เรียนที่จัดการ
เรียนรู้แบบการสอนบรรยาย และผลประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมพบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน มี
ความสนุกสนาน และเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีกว่าการเรียนบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 (Gudadappanavar, Benni, & Javali, 2021) นอกจากนี้ มีการพัฒนาเกม “InsuOnline” เพ่ือใช้ใน
การเรียนรู้เรื่องการรักษาผู้ป่วยเบาหวานด้วยอินซูลินในนักศึกษาแพทย์ พบว่าหลังการเรียนรู้ และหลังการ
เรียนรู้ผ่านไปแล้ว 3 เดือน ผู้เรียนกลุ่มที่มีการเรียนรู้ผ่านเกมมีประสิทธิผลทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้นแตกต่างจาก
กลุ่มผู้เรียนที่เรียนบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Diehl, Souza, Gordan, Esteves, & 
Coelho, 2017) แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านเกมยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในระยาวได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ท าการประเมินผลการเรียนรู้ในระยาวของผู้เรียน ผู้วิจัยวางแผนท าการศึกษาเพ่ิมเติมกับ
กลุ่มผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเรียนรู้ตะกอนปัสสาวะผ่านเกมบิงโกเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนได้เป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ผ่านเกมบิงโกภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ พบว่าการเรียนรู้ผ่านเกม

ท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม และท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน
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ในการเรียน การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมบิงโกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนสามารถน าไปปรับใช้กับรายวิชา
อ่ืนๆ ที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างหรือสิ่งที่มลีักษณะเฉพาะซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และจดจ าได้ดียิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมและ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่อหัวข้อ ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์จ านวน 5 ระบบ ใน
รายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์ การวิจัยเป็นเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 37 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงเฉพาะผู้ลงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้คือ แอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริม และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความพึงพอใจ และ 2) แบบประเมินข้อเสนอแนะ
จากการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านระบบมือถือ คอมพิวเตอร์ และคู่มือส าหรับการใช้งาน โดยเก็บข้อมูลในภาค
เรียนที่ 1/2564  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อน ามาใช้ในการเรียนออนไลน์สามารถช่วยท าให้นักศึกษาเข้าถึงเนื้อหาที่เรียน
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ไดม้าก อย่างไรก็ตามนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแอปพลิเคชันเพ่ิมเติมเพ่ือให้สื่อมีความสมบูรณ์
พร้อมใช้งานมากขึ้น ส่วนระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าอยู่ในระดับมาก (4.23) ทั้งนี้ใน
อนาคตหากมีการน าเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาพัฒนาร่วมด้วยอาจช่วยให้สื่อนี้มีประสิทธิภาพเหมาะสม
สอดคล้องกับรายวิชาและความต้องการของผู้เรียนในยุคดิจิทัลมากข้ึน  
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริม; สรีรวิทยาของสัตว์; การเรียนรู้แบบออนไลน์ 

Abstract 
The purposes of this research were to develop online learning media using augmented 

reality technology and to study students' satisfaction with using this media on the topic of 5 
human organ systems in animal physiology course. This research was conducted using a 
descriptive research. The random sample of 37 students from 3-4th year student in the Faculty 
of Education and Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, using 
purposive sampling. The research instruments consisted of 1)  Feedback assessment form for 
using AR via mobile phone, computer, and manual 2) Satisfaction questionnaire of students in 
AR. The data was collected in semester 1/2564 and analyzed by arithmetic means and 
standard deviation. The research findings were summarized as follows: 1 )  The development 
of this teacher's augmented reality technology media can help the students more accessible 
to the content than traditional learning.  However, according to the recommendation of 
students, they suggested that the application should be improved to make media complete 
and more readily available. The student’s satisfaction towards AR application was high level 
4.23.  In the future, if virtual reality technology would be developed together, it may help the 
media more effective in accordance with the course and more demands of learners in the 
digital age. 
Keywords: Augmented reality (AR); Animal physiology; Online learning 

บทน า 
จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ได้เริ่มเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

จนกระทั่งถึงปัจจุบันส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่แต่ละสถาบันต้องพยายามปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และตัวของผู้เรียนมากที่สุด  ในปัจจุบันได้มีการน าการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้าใช้อาทิการใช้โปรแกรม Microsoft Teams โปรแกรม Google Classroom โปรแกรม Zoom หรือ
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อาจอยู่ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการจัดการเรียนการสอนที่
ไม่สามารถให้ผู้เรียนได้เรียนในรูปแบบออนไซต์ได้  รวมถึงช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ไดอี้กทางหนึ่ง  

ส าหรับแนวโน้มของสถานการณ์การศึกษาของไทยในอนาคต การเรียนออนไลน์สามารถผลักดันให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแต่ผู้สอนจะต้องหาเทคนิค วิธีการสอน รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับชั้นเรียนแบบออนไลน์และมีความทันสมัยกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในต่างประเทศได้
น ารูปแบบการสอนแบบ active learning หรือการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสร้างความตื่นเต้นและเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เรียน (Fayombo, 2012)  ทั้งนี้หากมีการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับยุคดิจิทัลอาจจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงตัวเนื้อหาที่เรียนได้อย่างลึกซึ้ง
มากขึ้นอาทิเช่น การน าเทคโนโลยีความจริงเสริมเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเรียนใน
รูปแบบออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที ่ช่วยกระตุ ้นให้ผู ้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ ้น ปัจจุบัน
เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR-Augmented Reality) นับว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ทีท่ันสมัยหลายคนให้ความสนใจ
ที่จะเลือกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงตัวผู้สอนด้วย  อนึ่งแอปพลิเคชัน AR ได้มีการรายงานครั้ง
แรกโดย Azuma (1977) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นและให้นิยาม AR ขึ้นมา โดยแอปพลิเคชัน AR ได้ถูกน ามาพัฒนาเพ่ือ
ใช้ในหลายด้าน อาทิด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่มีการน าแอปพลิเคชัน AR เข้ามาใช้ 
(Yilmaz, 2021) 

ปัจจุบันการศึกษาทางด้านชีววิทยา ครูผู้สอนได้มีการน าแอปพลิเคชัน AR เข้ามาปรับใช้ทั้งการสอน
ทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยาและการทดลองเกี่ยวกับสัตว์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน (Arslan, 
Kofoğlu, & Dargut, 2020) ส าหรับในรายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์นั้นได้มีการรายงานการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรการสอนทางวิทยาศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมู ลา ประเทศตุรกี โดยใช้
แผนผังรูปตัววี (Vee Diagrams) ผลการศึกษาพบว่า ให้ผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวิชาทางปฏิบัติการ 
(Evren & Sülün, 2010) ขณะที่การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์ ในมหาวิทยาลัยควีนส์-
แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นได้มีการน าเทคนิคท่ีเรียกว่า blend learning หรือการ
สอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในรูปแบบออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียนเข้ามาปรับใช้กับผู้เรียนซึ่ง
ให้ผลในทางที่ด ีผู้เรียนชื่นชอบการเรียนรู้รูปแบบนี้ (Narayan & Krishnasamy, 2021) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ผู้เรียนต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์นั้น 
หากผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อและเลือกสื่อที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้ อาจจะเป็นอีกทาง
หนึ่งที่สามารถผลักดันให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามที่ได้ตั้งไว้ ผนวกกับจากปัญหาการเรียนการ
สอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนรายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์ที่ผ่านมาพบว่านักศึกษายังขาดการเชื่อมโยงในเนื้อหาสาระ
ความรู้ของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ขาดการเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง เรียนโดยการ
ท่องจ าเท่านั้น ผู้สอนจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาสื่อและน าสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเข้ามา
ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยได้สร้างแอปพลิเคชัน AR เพื่อน ามาทดลองปรับใช้กับนักศึกษาในช่วง
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ที่ต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาและช่วยให้นักศึกษาเกิดความกระหายใครรู่้
พร้อมที่จะเรียน เรียนโดยความเข้าใจจริง ๆ และเข้าถึงแก่นแท้ของเนื้อหาได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องอาศัยวิธีการ
ท่องจ าเพื่อที่จะน ามาใช้ในการวัดผลการสอบเท่านั้น รวมถึงแอปพลิเคชัน AR น่าจะสามารถช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัยกับโลกในยุคปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ในรายวิชาสรีรวิทยา

ของสัตว์
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เรื่องระบบ

ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ (สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง)

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมมาช่วยในการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผู้สอนจะยึดตามแนวคิดทฤษฎีของมาสโลว์หรือทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1943) ที่
สามารถวัดความพึงพอใจของผู ้เรียนได้ โดยทฤษฎีนี ้จะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการมนุษย์ใน 5 ขั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นที่ 5 ที่กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะท าให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ ประสบความส าเร็จ
บรรลุตามสิ่งที่ตนเองต้องการและคาดหวัง  ดังนั้นการพัฒนาสื่อที่ดีที่จะน ามาใช้ช่วยเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในยุคดิจิทัลอาจจะสามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังที่ผู้เรียนอยากให้ครูผู้สอนได้น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถผลักดันให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดด้ีขึ้น 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality)  เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการแสดงให้เห็นรูปแบบ

ของสภาพแวดล้อมเสมือนจริงหรือความจริงเสมือน ซึ่งช่วยเพิ่มการรับรู้และปฏิสัมพันธ์ของผู้น าไปใช้กับโลก
แห่งความเป็นจริง (Azuma, 1997) 

AR (Augmented Reality) มีศักยภาพในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบโน้มน้าวใจผู้เรียนใน
รูปแบบการสอนแบบทางการ (เช่น ในห้องเรียน) และแบบไม่เป็นทางการซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่อยู่
ภายนอกห้องเรียน (อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์) (Sommerauer & Müller, 2018) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Eldokhny and Drwish (2021) ได้ท าการวิจัยโดยการน าเทคโนโลยีความจริงเสริมมาทดลองใช้กับ

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการสอน ผ่านการเรียนทางไกลออนไลน์ จากจ านวนผู้เรียน 40 คน ที่ได้รับเลือก
ให้เข้าร่วมโดยการสุ่มตัวอย่างแบบมีเป้าหมาย ผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีความจริงเสริมมีประสิทธิภาพใน
การสนับสนุนการเรียนส่งผลที่ดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถใช้รูปแบบนี้ในการเรียนรู้แบบทางไกล
ในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ได้ 

Yilmaz (2021) ได้ท าการวิจัยเกี ่ยวกับการน าเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) มาใช้กับทางด้าน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในทางบวกเกี่ยวกับการ
น าเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ โดยผู้เรียนเสนอว่า สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบนี้มีความเหมาะสมต่อการน ามาเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

Arslan et al. (2020) ได้มีการพัฒนาประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ส าหรับ
การศึกษาทางชีววิทยา ผลการศึกษาพบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนทางด้านชีววิทยา 
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การทดลองเกี่ยวกับสัตว์ 

Shiue, Hsu, Sheng, and Lan (2019) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาถึงผลของการน าระบบเทคโนโลยี
ความจริงเสริมมาใช้ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาทางสุขภาพ ผลการศึกษา
พบว่าการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี 

Boonsomthop (2018) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างความสนใจในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสริมในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบ 1 กับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร-
บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จ านวน 16 คน ผลการวิจัยพบว่าในด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

ความจริงเสริมมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ((�̅�) = 4.32, S.D. = 0.623) 
Ditcharoen, Polyiam, Vangkahad, and Jarujamrus (2014) ได้ท าการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาสื่อ

การเรียนรู ้เรื ่อง โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมี ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี ้ที ่สามารถใช้ผ่าน
คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยด์ โดยสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และ
นักศึกษาจ านวน 60 คน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการวิจัยในด้านความพึงพอใจต่อการใช้สื่อพบว่าอยู่
ในระดับมาก (4.36 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

สมมติฐานของการวิจัย 
นักศึกษาท่ีได้น าแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR)  เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย ์

จ านวน 5 ระบบ มาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้แบบออนไลน์มีความพึงพอใจในระดับมาก 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ในรายวิชา

สรีรวิทยาของสัตว์ เรื ่องระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ จ านวน 5 ระบบ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบ
กล้ามเนื ้อ ระบบขับถ่าย ระบบไหลเวียนเลือด และระบบทางเดินอาหาร โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นเชิง
พรรณนา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 37 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจงผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้  ตัวแปรที่ศึกษา คือ (1) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนา
สื่อและการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน AR เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์จ านวน 5 ระบบ (2) 
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน AR ที่ถูกพัฒนาขึ ้นมา เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย (1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ คือแอปพลิเคชัน AR ของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ ซึ่งผู้สอนได้ด าเนินการจัดท าสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับทีมนักวิจัยกลุ่มงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและมัลติมีเดีย ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในตัวสื่อแอปพลิเคชัน AR ที่สร้าง
ขึ้นมานี้จะมีการบรรยายเนื้อหารายละเอียดด้วยการใช้เสียงของผู้สอน ภายหลังจากการจัดท าแอปพลิเคชัน AR 
เสร็จสิ้น ผู้สอนจะด าเนินการจัดส่งลิงก์การเข้าใช้งานไปให้นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ 2 
ช่องทาง คือผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ Android และผ่านระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีลิงก์ที ่ให้
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานได้ด้วย โดยในการส่งลิงก์นั้นผู้สอนจะส่งไปยังเฟซบุ๊กกลุ่ม
รายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์ ซ่ึงนักศึกษาจะสามารถดาวน์โหลดน าไปใช้งานได้ และ (2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย (1) ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน AR (2) ข้อเสนอแนะจากการ
ทดลองเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ Android ระบบคอมพิวเตอร์และคู ่มือ
ประกอบการใช้งาน ทั้งนี้แบบประเมินที่ให้นักศึกษาตอบภายหลังจากการใช้งานแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความ
จริงเสริมจะถูกสร้างผ่านทาง google form ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษาจะถูกน าไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงตัวแอปพลิเคชัน AR ให้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งานต่อไป ส าหรับการวิจัยนี้ได้ท า

การเก็บข้อมูลในภาคการศึกษาที่ 1/2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ผลการวิจัย 
1. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์

จากบันทึกการเรียนรู้ 3 ประเด็นที่ได้จากการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้งาน
แอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ Android และผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงคู่มือการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน AR ท าให้ผู้สอนสามารถประเมินคุณภาพของสื่อแอปพลิเคชัน AR ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสื่อต่อไป นอกจากนี้ยัง
ท าให้ทราบแนวโน้มความต้องการสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมจากนักศึกษาในการน าไปใช้เพื่อการเรียน
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รายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์ ซึ่งปรากฏดังตารางที่ 1 โดยผู้สอนได้สร้างแบบประเมินการใช้งานแอปพลิเคชัน
เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านทาง google form ดังภาพที่ 1 

ตารางที่ 1  บันทึกการเรียนรู้ 3 ประเด็นจากการส ารวจความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนักศึกษาต่อการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ Android และผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงคู่มือการใช้งาน
แอปพลิเคชัน AR 

ประเด็นการเรียนรู้ ข้อคิดเห็นจากการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 
1) การใช้งาน
แอปพลิเคชัน AR
ผ่านระบบมือถือ
ปฏิบัติการ Android

(1) การใช้งานแอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ Android มีความสะดวก
เข้าใจง่าย แตค่วรเพิ่มการใช้งานผ่านมือถือระบบปฏิบัติการ ios ด้วย
(2) อยากให้มีการพัฒนาฟังก์ชันของการท างานที่เพิ่มขึ้น ปรับไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง
เข้าถึงง่าย เพิ ่มค าศัพท์และค าอธิบายในรูปภาพ และสามารถขยายเข้าไปศึกษา
รายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะได้มากกว่านี้ เพื่อให้เห็นภาพระบบการท างาน
ของอวัยวะนั้น ๆ ได้มากข้ึน รวมถึงจัดท าวิดีโอเพ่ืออธิบายขั้นตอนการใช้งาน ทั้งนี้การ
ใช้งานแอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบมือถือมีความเหมาะสมกับการเรียนด้วยตัวเองใน
ยุคปัจจุบัน อยากให้น าไปพัฒนาปรับใช้กับรุ่นน้องต่อไป

2) การใช้งานแอป-
พลิเคชัน AR ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์

(1) การใช้งานแอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีความสะดวกกว่าการใช้งาน
ผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ Android  ส่วนการเข้าถึงไฟล์อาจมีความสับสนบ้าง แต่
เมื่อเข้ามาแล้ว ในส่วนของเนื้อหาจะมีภาพประกอบท าให้เข้าใจมากขึ้น อยากให้มี
ฟังก์ชันการท างานที่เพ่ิมขึ้น ควรเปลี่ยนสีพ้ืนหลังเพ่ือให้รูปอวัยวะตัวอย่างมีความโดด
เด่น รวมถึงมีค าอธิบายเป็นตัวอักษรขณะที่นักศึกษาฟังการบรรยาย ถ้าสามารถท าให้
อวัยวะภายในที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน AR ขยายไปที่อวัยวะที่ผู้สอนก าลังพูดอธิบาย
อยู่โดยที่ไม่ต้องหมุนเองจะดีมาก ด้านการใช้งานมีความเสถียร เนื้อหาและเสียงชัดเจน
(2) ตัวเเอปพลิเคชัน AR ที่ได้ใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์สามารถเห็นเเบบจ าลอง
สามมิติ ซึ ่งช่วยในการเรียนรู ้ รวมถึงมีค าอธิบายประกอบใช้แล้วสนุก จัดว่าเป็น
เเอปพลิเคชันที่ดีมีคุณภาพระดับหนึ่ง ท าให้นักศึกษาได้มีการเรียนแบบใหม่ที่ท้าทาย
รวมถึงช่วยในการเรียนและทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา แต่ถ้ามีแอนนิเมชันเสริมที่
สามารถอธิบายถึงกลไกลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบก็จะเพิ่มความน่าสนใจและความรู้
ให้กับนักศึกษาได้มากขึ้น

3) ค ู ่ม ือการใช ้งาน
แอปพลิเคชัน AR

(1) ตัวอักษรที่ใช้ระบุต าแหน่งต่าง ๆ ควรมีขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อที่จะสามารถศึกษา
เนื้อหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มค าแนะน าการใช้งานแอปพลิเคชัน AR ในรูปแบบ
ของวิดีโอจะได้เข้าใจง่าย เหมาะส าหรับใช้ประกอบการอธิบายระหว่างการสอน ท าให้
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ประเด็นการเรียนรู้ ข้อคิดเห็นจากการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 

เห็นภาพและจดจ าต าแหน่งของอวัยวะต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากเป็นภาพ 3 มิติ สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานได้ง่ายและครบถ้วน 
(2) คู่มือมีสีสันสวยงามชวนให้น่าอ่าน เหมาะส าหรับน ามาใช้สอนในยุคดิจิทัล เป็น
ความคิดท่ีดีที่หาสิ่งแปลกใหม่มาให้นักศึกษาได้ใช้เรียน

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาได้เสนอความคิดเห็นที ่มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันคือ ชอบสื่อ

เทคโนโลยีความจริงเสริมหรือ AR ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เพราะท า

ให้ผู ้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื ้อหาที ่เร ียนได้มากขึ ้น ได้ทบทวนความรู ้ ช่วยพัฒนาทักษะความรู ้ เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในเนื้อหาด้วยตนเองมากขึ้น สร้างบรรยากาศในการเรียนรูปแบบออนไลน์ที่ต้อง

เรียนที่บ้านได้มาก (ภาพที่ 2) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแยกตามแต่ละประเด็นการเรียนรู้ที่ได้สอบถามไปพบว่า ในส่วน

ของการใช้งานแอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ Android นั้น นักศึกษาเสนอให้มีการพัฒนาเพ่ิม

ฟังก์ชันของการใช้งาน เพิ่มค าศัพท์และค าอธิบายรูปภาพ รวมถึงท าวิดีโอเพื่ออธิบายขั้นตอนของการใช้งาน

ขณะที่ในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ นักศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็นโดย

เสนอแนะว่า การใช้งานในรูปแบบนี้มีความสะดวกกว่าการใช้งานผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ Android เนื้อหา

มีภาพประกอบท าให้นักศึกษาเข้าใจดีขึ้น อย่างไรก็ตามควรเพิ่มฟังก์ชันการท างานและเปลี่ยนสีพื้นหลังเพื่อให้

รูปของอวัยวะตัวอย่างมีความโดดเด่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังเสนอให้มีค าอธิบายเป็นตัวอักษรขณะนักศึกษาฟัง

การบรรยาย และถ้าสามารถขยายไปที่อวัยวะนั้น ๆ ขณะที่ผู้สอนก าลังอธิบายอยู่โดยที่ไม่ต้องหมุนเองจะดีมาก 

ส่วนความเสถียรของการใช้งานและเสียงมีความชัดเจนดี ส าหรับคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน AR นักศึกษาให้

ความเห็นว่าควรเพิ่มคู่มือการแนะน าการใช้งานแอปพลิเคชัน AR ในรูปแบบของวิดีโอ อย่างไรก็ตามคู่มือการใช้

งานที่จัดท าขึ้นมานี้มีสีสันสวยงามชวนให้น่าอ่าน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานได้ง่าย สะดวกและมี

ข้อมูลครบถ้วน 
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ภาพที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจผ่าน google form 

ภาพที่ 2 บรรยากาศการเรียนในรูปแบบออนไลน์จากท่ีบ้านด้วยการใช้งานแอปพลิเคชัน AR เรื่องระบบใน
ร่างกายของมนุษย์ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่มา: ผู้วิจัย (2021) 

2. ความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ (สัตว์ที่มี
กระดูกสันหลัง) ของการเรียนรายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน AR เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย

มนุษยจ์ านวน 5 ระบบ ปรากฏดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน AR ใน 5 
ระบบของร่างกายมนุษย์ ในรายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

รายการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน AR �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ความสามารถของแอปพลิเคชันในการเข้าถึงเนื้อหาที่เรียน 4.15 0.64 มาก 8 

2. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามโครงการสอน 4.32 0.70 มาก 3 

3. แอปพลิเคชันมีการใช้งานง่ายสามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง
ความคิดของผู้เรียน

4.08 0.71 มาก 10 

4. แอปพลิเคชันมีความเหมาะสมสามารถช่วยอธิบายข้อมูลของ
ระบบ  ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

4.34 0.67 มาก 2 

5. กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้จาก
แอพพลิเคชั่นนี้

4.29 0.77 มาก 5 

6. การใช้แอปพลิเคชันนี้ท าให้ผู้เรียนได้มองเห็นศักยภาพของ
ตนเองและจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข

4.31 0.77 มาก 4 

7. แอปพลิเคชันนี้อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เพิ่มความรู้ ความ
เข้าใจ และการจดจ าเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

4.18 0.73 มาก 6 

8. ความรู้ที่ได้จากแอปพลิเคชันนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (life long learning)

4.16 0.75 มาก 7 

9. ผู้เรียนสามารถน าแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในการทบทวนเนื้อหาที่
เรียนได้

4.39 0.72 มาก 1 

10. ระบบที่น ามาติดตั้งมีความเหมาะสมสามารถเลือกใช้งานได้ท้ัง
ผ่านมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์

4.11 0.80 มาก 9 

4.23 0.11 มาก 

ก าหนดช่วงระดับคะแนน  1.00-1.50 น้อยที่สุด 1.51-2.50 น้อย 2.51-3.50 ปานกลาง 3.51-4.50 มาก 

4.51-5.00 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 2 ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน AR จ านวน 

10 ข้อ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ((�̅�) 4.23, SD.=0.11) ทั้งนี้นักศึกษามีความพึง

พอใจต่อการใช้งาน AR เฉลี่ยในระดับเดียว คือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นหัวข้อที่มีคะแนน

เฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 9 ผู้เรียนสามารถน าแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในการทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ โดยมีคะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 4.39±0.72 ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวอาจช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษาได้อีกทาง

หนึ่ง 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผล 
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในรายวิชา

สรีรวิทยาของสัตว์ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือที่เรียกว่า Augmented
Reality เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนนั้น เมื่อผู้สอนประเมินจากข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่ได้เสนอความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ Android และผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันพบว่า การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนสามารถช่วย
พัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษา สร้างความกระหายใคร่รู้ เพิ่มแรงดึงดูดของนักศึกษาให้สนใจที่จะเรียนใน
รายวิชานี้มากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาที่อยากให้ผู้สอนน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและสอดรับกับตัวนักศึกษาที่อยู่ในโลกยุคดิจิทัล รวมถึงชอบความท้าทายในสิ่งใหม่ ๆ 
อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สอนประเมินคุณภาพของสื่อแอปพลิเคชัน AR โดยภาพรวมจากข้อมูลทั้ง 3 ประเด็นการ
เรียนรู้ที่ได้สอบถามนักศึกษาไปแล้วนั้น พบว่านักศึกษาอยากให้ผู้สอนปรับรายละเอียดของตัวแอปพลิเคชัน AR 
เพิ่มเติมเพ่ือให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม พร้อมใช้งาน และตอบสนองกับการน ามาใช้ในการเรียน รวมถึงควร
เพ่ิมค าแนะน าการใช้งานแอปพลิเคชันในรูปแบบของวิดีโอ เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจในการเข้าใช้งาน 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความจริง เสริม (AR) เรื่อง
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ (สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง) จ านวน 5 ระบบ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ว่า ความพึงพอใจทั้ง 10 ข้อ ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา

ภายหลังที่ได้เข้าไปทดลองใช้งานแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริมนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ((�̅�) 
4.23, SD.=0.11) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้สอนได้ตั้งไว้ว่า นักศึกษาที่ได้น าแอปพลิเคชัน AR ของระบบต่าง 
ๆ ในร่างกายมนุษย์ จ านวน 5 ระบบ ไปใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้แบบออนไลน์จะมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

ข 
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อภิปรายผล 
จากการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เข้ามาช่วยในการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ของรายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ จ านวน 5 
ระบบ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบขับถ่าย ระบบไหลเวียนเลือด และระบบทางเดินอาหาร 
พบว่า 

1. จากบันทึกข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน AR ผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ
Android และผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงคู่มือประกอบการใช้งาน ท าให้ทราบว่านักศึกษามีความเห็นใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ชอบสื่อที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นมาเพื่อน ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้นักศึกษา
อยากให้มีการปรับปรุงพัฒนาสื่อเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ครบถ้วนเหมาะสมสอดรับกับการใช้งาน 
และน าสื่อที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วน าไปให้นักศึกษาในรุ่นต่อไปได้ใช้เรียน จากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
การรายงานของ Arslan et al. (2020) ซึ่งได้กล่าวว่า สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนทางด้านชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การทดลองเกี่ยวกับสัตว์  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ Shiue et al. (2019) ที่ได้รายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลของการน าระบบเทคโนโลยีความจริง
เสริมมาใช้ต่อประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาทางสุขภาพ ซ่ึงสามารถกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ดี และ Yilmaz (2021) ได้รายงานการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ทางด้านวิทยาศาสตร์ใน
ระดับอุดมศึกษาพบว่าจากข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้เรียนมีทิศทางในด้านบวก โดยผู้เรียนเสนอว่า แอป
พลิเคชันนี้เหมาะสมส าหรับการน ามาใช้ในการเรียน และเป็นเครื่องมือสื่อการสอนที่ดีส าหรับครูผู้สอนในการ
น ามาใช้ 

2. ในด้านความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ

ใช้งานแอปพลิเคชันที่ผู ้สอนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์อยู่ในระดับมาก ((�̅�) 4.23, 
SD.=0.11)  ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ที่ให้ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากได้สอดคล้องคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ
ท่านอื่นอีกหลายท่านที่ได้น าแอปพลิเคชัน AR เข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิ  Ditcharoen et al. (2014) ได้พัฒนา
สื่อการเรียนรู้เรื่อง โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมี ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี ้ที่สามารถใช้ผ่าน
คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยด์ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (4.36 จากคะแนนเต็ม 5.00) ขณะที่ Boonsomthop (2018) ได้น าเทคโนโลยีความจริงเสริมมาใช้ในการ
สร้างความสนใจในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ซึ่งให้ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.32) 

ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้สอนจะน าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้จากนักศึกษาซึ่งได้ผ่านการใช้งาน
แอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริมมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาสื่อแอปพลิเคชัน AR นี้ให้พร้อมใช้งานและสอด
รับกับการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยาของสัตว์ นอกจากนี้ผู้สอนจะน าแอปพลิเคชัน 
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AR ที่ได้ผ่านการปรับปรุงแล้วไปให้นักศึกษาในรุ่นต่อไปได้ใช้ในการทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง ซึ่งจุดนี้จะช่วย
ผลักดันให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการท าวิจัย

1.1 ควรพัฒนาแอปพลิเคชัน AR ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้น
1.2 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการน าเทคโนโลยีความจริงเสริมมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและน ามาเปรียบเทียบกับการเรียนในรูปแบบเดิม 
1.3 ควรน าข้อมูลที ่ได้จากการวิจัยนี ้ไปปรับตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพื ่อพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีความจริงเสริมและน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีต่อไป รวมถึง
จะได้หาแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุดในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรน าเทคโนโลยีความจริงเสริมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ควรพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้มีความล ้าสมัยในทางการศึกษาสอดคล้องกับยุค

ดิจิทัลมากขึ้นซึ่งอาจจะน าเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) มาผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) เพ่ือพัฒนาต่อเป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม (MR-Mixed Reality) และ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้รวมถึงประยุกต์ปรับใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์  
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย กลุ่มตัวอย่ าง 
คือนั กศึ กษาระดับปริญ ญ าตรี  ส าขาเทคโน โลยี การประมง คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 
2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X=4.35±0.54) แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้รับความพึง
พอใจในการสร้างชุดกิจกรรม เรื่อง โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรียได้ตามจุดประสงค์
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ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้; จุลชวีวิทยาทางเทคโนโลยีประมง; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; นักศึกษาสาขา

    เทคโนโลยีการประมง 

Abstract 

The purposes of this research were to compare the learning achievement between 
pre-test and post-test average scores and to assess students' satisfaction using bacteria cell 
structure learning packages. The target group was 24 undergraduate students with a major of 
Fishery Technology, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani 
Campus.  The instruments used in this research were 1)  learning package of bacteria cell 
structure, 2) the learning achievement test and 3) the questionnaire for learning activity. Data 
were analyzed by using mean, standard deviation and t-test.  The results of this research 
were 1)  the learning achievement of the students after applied bacteria cell structure 
learning packages to the course was significantly higher than that before using learning 
packages ( p< 0. 05)  and 2)  the evaluation of students’  satisfaction toward the learning 
packages was in a good level.  The results of these study showed that the bacteria cell 
structure learning packages improves learning achievement and meets the research 
objectives.  

Keywords:  Learning Package; Microbiology in Fishery Technology; Learning achievement; 
Fishery Technology students  

บทน า 

การจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ โดยผู้เรียนมีความสุขควบคู่ไปกับการเรียนรู้ สามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีอิสระ เพ่ือพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Thitithananan, 2019) การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะ

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการสอนแบบเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในสิ่ง

ที่ตนเองสนใจ อันก่อให้เกิดความกระตือรือร้น การตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ การวิเคราะห์ทดลอง การน า

ความรู้และหลักการไปใช้ในการแก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Bangyeekhun, 2016) การเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การค้นคว้า การอภิปราย การท าใบงานกลุ่ม การ

เรียนรู้ภาคปฏิบัติ การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ าลอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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การเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น (Kanjanawasri, 2009) ซึ่ง

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้นการ

จัดการศึกษาที่ยึดหลัก ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด บนพ้ืนฐานการคิด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และจัดกิจกรรมที่

เหมาะสม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้อย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ 

(Ministry of Education, 2008, p.1) จึงตรงกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งควรเป็น

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา 

(Constructive) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือ

สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น มีความพึงพอใจต่อการเรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล นักศึกษาได้เรียนรู้ตาม

ความสามารถ ความสนใจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตน 

ไม่เกิดความเบื่อหน่าย สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเอง การสอนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์เรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองมี

ความเข้าใจถ่องแท้และจดจ าการเรียนรู้ได้ดีเป็นไปตามทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  นักศึกษามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมมากขึ้น ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยมีอาจารย์คอยให้ค าแนะน า

ส่งผลให้นักศึกษามีก าลังใจที่จะเรียนรู้ (Suvarnaphaet & Satiman, 2015) โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี

เนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนและมีกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม เวลา และสื่อ

การสอนไว้อย่างชัดเจน โดยพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

ของการเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงรุก

มากขึ้น (active learning) ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (constructivism) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองจากการได้ ลงมือปฏิบัติจริ งผ่านสื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ 

และแบบฝึกต่างๆ การจัดเรียนการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนจากการได้ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จากรายงานการวิจัย

การใช้ชุดกิจกรรมในรายวิชารายวิชาโภชนบ าบัดทางการแพทย์ 2 ส าหรับนักศึกษาสาขาโภชนศาสตร์และการ
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ก าหนดอาหาร พบว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อาหารทางการแพทย์หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ร้อยละ 70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนสะท้อนว่าชุดกิจกรรมช่วยให้เข้าใจมากขึ้น ไ ด้

ลงมือท า ช่วยให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นในการน าไปใช้ และมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมในระดับมาก 

(Matsathit et al., 2021) เช่นเดียวกับรายงานการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ใช้

กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการ

แก้ปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา พบว่าการใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก (Jitwarin, 2017)  

รายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง เป็นรายวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ

ประมง เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านจุลินทรีย์ เป็นการศึกษารูปร่าง โครงสร้าง การสืบพันธุ์ การจัด

จ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ

แพร่กระจายของจุลินทรีย์ในน้ า และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เคยเรียนในรายวิชานี้แบบไม่เป็นทางการ พบว่านักศึกษามองว่าเป็นรายวิชาที่มี

เนื้อหาค่อนข้างมาก การเรียนในรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง จึงเป็นเรื่องยากส าหรับนักศึกษา 

โดยเฉพาะหัวข้อโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาจุลชีววิทยาทาง

เทคโนโลยีประมง อยู่ในระดับคุณภาพที่ควรปรับปรุง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาจุลชีววิทยา

ทางเทคโนโลยีประมงและจากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงน าการเรียนรู้แบบใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียน

ในรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง โดยชุดกิจกรรมแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย ใบความรู้ ใบกิจกรรม 

และแบบฝึกหัด ซึ่งถูกพัฒนามาจากแนวคิดทางการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) โดยผู้เรียนจะได้มี

ทักษะในการแสวงหาข้อมูลการค้นคว้าศึกษาทฤษฎีจากใบความรู้ ฝึกประสบการณ์จากใบกิจกรรม และ

สามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการในเนื้อหาที่เรียนด้วยแบบทดสอบท้าย

ชุดกิจกรรม เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย รายวิชาจุลชีววิทยาทาง

เทคโนโลยีประมงด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่เรียน

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

สมมติฐานการวิจัย 
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือท าการทดสอบด้วยสถิติเชิงสรุปอ้างอิงโดย

มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมงหัวข้อโครงสร้างของเซลล์

แบคทีเรียหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.รูปแบบการท าวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลองตาม

แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง (One group pretest – posttest design) 

2. กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ที่ลงทะเบียนรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง ปีการศึกษา 2562 และ 2564 

จ านวน 24 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง ของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี หัวข้อโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย  

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.1. ชุดกิจกรรมโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย จ านวน 3 ชุด ประกอบไปด้วย ใบความรู้ ใบกิจกรรม

และแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย ได้แก่ 
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4.1.1 ชนิดและองค์ประกอบของเซลล์แบคทีเรีย 

4.1.2 หน้าที่และความส าคัญขององค์ประกอบของเซลล์แบคทีเรีย 

4.1.3 ความแตกต่างของผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ 

4.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย แบบ

ปรนัย จ านวน 20 ข้อ รวม 20 คะแนน ในการทดสอบก่อนและหลังเรียนใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน 

4.3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดกิจกรรมโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย โดยมี

ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ค าถาม ครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ 

(1) ด้านบรรยากาศ (2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (3) ด้านการวัดและประเมินผล และ (4) ด้านประโยชน์

ที่ได้รับ

4.4 การเขียนบันทึกการสะท้อนคิดความรู้สึกของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุด

กิจกรรม โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแบบบันทึกออนไลน์ (Google form) 

โดยชุดกิจกรรมโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย และแบบทดสอบต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จ านวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาศึกษาศาสตร์ จ านวน 1 

ท่าน 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้

5.1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างของเซลล์

แบคทีเรียไปทดสอบกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงสร้างของ

เซลล์แบคทีเรียและบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

5.2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย โดยการให้นักศึกษา

ศึกษาใบความรู้เป็นรายบุคคลในแต่ละชุดกิจกรรมและท ากิจกรรมในใบกิจกรรมพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลที่ได้ลงใน

ใบกิจกรรม จากนั้นจะให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนค าตอบของตนเอง โดยการพูดคุยกับเพ่ือนในชั้นเรียน และให้

นักศึกษาแต่ละคนน าเสนอค าตอบของตนเองให้เพ่ือนๆ ในชั้นฟัง ผู้สอนมีหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการแสดงความ

คิดเห็นและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด จากนั้นนักศึกษาบันทึกความรู้ที่ได้ลงในใบกิจกรรมอย่างถูกต้อง 

5.3. หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม ท าการทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียน

ด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียนและบันทึกเป็นการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
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5.4. ให้นักศึกษาท าแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมโครงสร้างของ

เซลล์แบคทีเรียเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 

คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และ น้อยท่ีสุด (1 คะแนน) 

5.5. ให้นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุด

กิจกรรมโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

6.1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการ

จัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย ในรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง 

โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Student’s t-test 

6.2. ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย หลังจากจัดการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท า

การหาคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น ามาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ของ (อุดมลักษณ์, 2564) 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง ปี

การศึกษา 2562 ถึง 2564 โดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ดังตารางที่ 1  

ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีประมง เป็นเพศหญิงคิดเป็น

ร้อยละ 79.17 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 20.83  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง

การวัดผลก่อนเรียนด้วยข้อสอบ 20 ข้อ (20 คะแนน) เรื่อง โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย พบว่า

ผู้เรียนได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ได้คะแนนต่ าสุด 5 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.16 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
ชาย 5 20.83 
หญิง 19 79.17 
รวม 24 100 
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คิดเป็นร้อยละ 40 ขณะที่ผลการทดสอบหลังเรียนด้วยชุดข้อสอบเดียวกัน (20 คะแนน) ภายหลังการจัดการ

เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย พบว่าผู้เรียนได้คะแนนสูงสุด 18 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 90 คะแนนต่ าสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.00 คิดเป็นร้อยละ 

80 

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยทดสอบหาความแตกต่างของคะแนน

เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนมี

ค่าน้อยกว่าคะแนนหลังเรียน โดยมีค่า t = 22.084 แสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลต่อผลให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่  2 

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมโครงสร้าง
ของเซลล์แบคทีเรีย รายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ

โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย ในรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 

(X= 4.26 ±0.53) พบว่าชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนและ

บรรยากาศห้องเรียนเป็นกันเอง ไม่เครียด เรียนสนุก  ด้านสื่อ/ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (X= 

4.32±0.53) พบว่าใบกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใบกิจกรรมช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาได้มากข้ึน 

ชุดกิจกรรมท าให้การเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน ด้านการประเมินผลพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก (X = 

4.43±0.54) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน (X = 4.37±0.58) ดังแสดง

ในตารางที่ 3 

การทดสอบ คะแนนเต็ม Mean S.D. t p-value

ก่อนเรียน 20 7.16 1.61 22.084 0.000 
หลังเรียน 20 16.00 1.80 
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้หัวข้อโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย ในรายวิชา

จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

หัวข้อ Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการเรียนการสอน
1.1 ผู้สอนสอนจากง่ายไปยาก ช่วยให้เข้าใจง่าย 4.27 0.50 มาก 
1.2 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

4.39 0.63 มาก 

1.3 บรรยากาศห้องเรียนเป็นกันเอง ไม่เครียด เรียนสนุก 4.10 0.49 มาก 
1.4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท ากิจกรรมได้
อย่างอิสระ

4.29 0.50 มาก 

2. ด้านสื่อ/ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ชวนให้คิด 4.41 0.20 มาก 
2.2 ชุดกิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคี 4.22 0.80 มาก 
2.3 ชุดกิจกรรมท าให้การเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน 4.24 0.60 มาก 
2.4 ชุดกิจกรรมท าให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 4.50 0.50 มาก 
3. ด้านการวัดและประเมินผล
3.1 รายวิชามีการก าหนดวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย 4.22 0.45 มาก 
3.2 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติเหมาะสม 4.38 0.60 มาก 
3.3 ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4.62 0.70 มาก 
3.4 ความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลกับวัตถุประสงค์
และเนื้อหาสาระ

4.51 0.40 มาก 

4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้วยตนเองได้

4.45 0.30 มาก 

4.2 การจัดการเรียนรู้ท าให้พัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 4.55 0.80 มาก 
4.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เอื้อต่อการใช้วิถีชีวิตในปัจจุบัน 4.25 0.78 มาก 
4.4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถในการ
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน

4.22 0.42 มาก 

รวม 4.35 0.54 มาก 
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4. ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหารายวิชาเรื่อง โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประกอบไปด้วย ใบความรู้ และใบกิจกรรม โดยให้นักศึกษาแต่ละคนอ่านใบความรู้ และใบกิจกรรม จากนั้นจะ

แบ่งเนื้อหาให้นักศึกษาแต่ละคนออกไปน าเสนอให้เพ่ือนในชั้นเรียนฟัง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันละกัน  

ภาพที่ 1 นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหารายวิชาเรื่อง โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่วาง

ไว้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง หัวข้อโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย

หลังจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อ

โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย รายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง จากผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.35±0.54 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า

นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมงโดยการ

ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ .05 โดยผู้เรียนมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งอาจเกิดจากชุดกิจกรรมเรื่องโครงสร้างของ
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เซลล์แบคทีเรียที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาที่กระชับ ตรงประเด็นใกล้ตัว มีกิจกรรมในใบกิจกรรมและสื่อการ

สอนที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้น ตื่นเต้น ที่ได้ลงมือปฏิบัติการค้นหาความรู้อย่าง

เป็นล าดับขั้นตอน และสามารถตรวจสอบความรู้ในประเด็นต่างๆ ของโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรียที่ก าหนด

ไว้ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่านค าถามในใบกิจกรรมและแบบฝึกท้ายบท ส่งผลให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่

ได้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่จ าลองสภาพจริงได้ สอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดที่เรียกว่า Learning by doing คือ

การเรียนรู้ที่มีการลงมือ ปฏิบัติจริง ท าให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Kanjanawasri (2009) ที่กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความสามารถ หรือ ผลส าเร็จที่ได้รับ

จากกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิพิสัย 

จิตพิสัย และทักษะพิสัย เช่นเดียวกับการศึกษาของ Jitwarin (2017) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้

กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการ

แก้ปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา ผลการศึกษาพบว่า

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผู้เรียนมีพัฒนาการและทักษะในการใช้จัดท า

โครงงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะนี้มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงหรือได้ลงมือ

ปฏิบัติจริง ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เข้าใจกระบวนการ เกิดองค์ ความรู้ในตนเองและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดี (Ministry of Education, 2008) นอกจากนี้การสอนด้วยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ช่วยให้นักเรียนกับผู้สอนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนตามความสามารถความ

สนใจ โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือ ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากใบความรู้ที่ผู้วิจัยได้เรียบเรียงเนื้อหาให้มี

ความกระชับ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และตอบค าถามในใบกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง กระบวนการที่

จัดขึ้นมีลักษณะเป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียด ไม่ต้องท่องจ า จึงท าให้นักศึกษามีความเอาใจใส่ต่อการเรียนและให้

ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนในระดับมาก และมักพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

มักจะเป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน (Matsathit et al., 2021) จากการส ารวจความพึงพอใจของของนักศึกษาต่อ

การจัดการเรียนรู้หัวข้อโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย รายวิชาจุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(4.35±0.54) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ เป็นผู้แก้ไขปัญหา นักศึกษาได้อภิปราย ซักถาม และร่วมกันหาค าตอบ ท าให้นักศึกษา
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สนใจในการเรียนรู้และรู้ถึงความหมายของบทเรียนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Talsandekar and  

Zagade (2012) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประเมินประสิทธิภาพของการระบบ

ทางเดินหายใจของผู้ป่วยของต่อความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความพึง

พอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก  

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าการใช้ชุดกิจกรรมท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้ใช้

ความสามารถในการเรียนด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ การอ่านและการสรุปความอย่าง

เป็นระบบ การท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะในการเรียนรู้ท้ายชุดกิจกรรมท าให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น 

สอดคล้องทักษะในศตวรรษที่ 21 ในแง่ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  เพ่ือให้สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรตระหนักถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้กิจกรรมเสร็จภายในชั่วโมงเรียนที่ก าหนด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

ควรศึกษาความคงทนของความรู้ที่ ได้จากจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และควร

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะอ่ืน

เพ่ือหากระบวนการที่ดีท่ีสุดส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

เอกสารอ้างอิง 

Bangyeekhun, E.  (2016) .  Development of achievements on the topic of fungal diversity in 

mycology subjectby using problem-based learning.  Veridian E-Journal, Science and 

Technology Silpakorn University, 3(6), 197-204. [in Thai] 

Bloom, B.S. (1976). Human characteristics and school learning. McGraw-Hill Book.  

Songseang, Y.  (2 0 1 4 ) .  The development of a set of learning activities that promote the 

learning achievement and science process skills about thermal energy for students 

at high school education grade 7 (Unpublished master's thesis). Thailand: Naresuan 

University. [in Thai] 

823



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

Jitwarin, T. (2017). The development of the instructional package of science for life subject 
with emphasis the processing of local agricultural production learning unit 2: 
scientific method and problem solving for Phang-nga Community College’s Diploma 
Students. PRCJ. Supplement, 1-8. [in Thai] 

Kanjanawasri, S. (2009). Traditional test theory. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai] 

Matsathit, U. , Chaimongkol, L. , Kepan, A. , & Sriya, P.  ( 2021) .  Effect of medical food 
instructional packages on knowledge understanding and application regarding 
medical food of Nutrition and Dietetic students.  Royal Thai Army Medical Journal, 
74(2), 85-95. [in Thai] 

Ministry of Education.  (2 0 0 8 ) .Metric and core topic material to learn the science of the 
course  core basic education B.E. 2 5 5 1 . Bangkok: The Teacher Council of Thailand 
Ladprao. [in Thai] 

Suvarnaphaet, P. , & Satiman, A.  (2015) .  The development of the blended learning model 
using problem-based learning and inquiry-based learning to enhance physics 
expectation of undergraduate students. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 8(2), 
207-221. [in Thai]

Talsandekar, A.  and Zagade, T.   (2 0 1 2 ) . Effectiveness of Learning Package on Knowledge 
about Cardio-Respiratory Assessment among Under Graduate Student Nurses. 
International Journal of Science and Research. 3(5), 548-553. 

Thitithananan, M.  ( 2019) .  The development of 5  steps learning activities with the local 

resources and the school botanical garden ( local plants)  to enhance the ability in 

analytical thinking ability for grade 7 students. Ratchaphruek Journal, 17 (3 ), 63 -74. 

[in Thai] 

824



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

กลวิธีการพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมในช้ันเรียนวิชาทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Strategies to develop English speaking proficiency skills through classroom 
activities in Interactive English Skills Course for first year students, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Division of English for International 
Communication Rajamangala University of Technology Tawan-ok 

ปวีณา เมธีวรกิจ1*, ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ2, และ ปวริศา อาบู รามีละห์3 
Paveena Meteevorakij1*, Piyatida T.Chaisuwan2, and Pawarisa Abu Rmelah3

1,3 อาจารย์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 

1,3 Lecturer, Department of English for International Communication, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Rajamangala University of Technology Tawan ok 

2 อาจารย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก 

2 Lecturer, Department of Statistics and Mathematics, Faculty of Science and Technology, Rajamangala 
University of Technology Tawan ok 

* Corresponding author E-mail: paveenameteevorakij@hotmail.com

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และ 2) 

เพ่ือเปรียบเทียบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี ได้แก่ การกระตุ้นการมีส่วน
ร่วม การเสริมแรงจากผู้สอน และสื่อการเรียนรู้ที ่น่าสนใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
เรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ ประชากรคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 70 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกบทสนทนา
ความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถิติที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (T-Test) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี โดยภาพรวมมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.95 คะแนน และ 12.60 คะแนน ตามลำดับ ผลการ
เปรียบเทียบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า หลังเรียน
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นักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังการทดลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
คำสำคัญ: การพูดภาษาอังกฤษ; กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ; ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ 

Abstract 
The objectives of this research are 1) to develop English speaking proficiency skills and 

2) to compare English speaking proficiency skills before and after with a learning management
plans along with the use of 3  strategies for improving English speaking skills: encouraging
participation, teacher reinforcement and interesting learning materials for first year students in
Faculty of Humanities and Social Sciences, division of English for International Communication
Rajamangala University of Technology Tawan-ok in Interactive English Skills course, 7 0
participants who have enrolled in Interactive English Skills course. The material used in this
study was the conversation practice of the ability of speaking English for communication. The
statistics used in this research were Percentage, Mean, Standard Deviation and T-Test. The
research found that students who participated in English speaking skill development activities
in all 3 strategies, overall a pre- and post-study test of first year students in Faculty of
Humanities and Social Sciences, division of English for International Communication
Rajamangala University of Technology Tawan-ok were conducted and the average scores were
7.95 points and 12.60 points, respectively. The comparison of the English speaking proficiency
skills of the students before and after the experiment showed that students were able to
speak English for communication after the experiment was significantly higher than before the
experiment at the .05 level.
Keywords: English speaking; English learning strategies; Interactive English Skills

บทนำ 
ในยุคที่โลกปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้บุคคลในสังคมมีการติดต่อสื่อสารเพ่ือดำเนิน
กิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ต้องมีทักษะการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร มีความรู้ ความเข้าใจในบุคคลต่างวัฒนธรรมกัน และสามารถปฏิบัติ งานหรือ
ร่วมงานกับบุคคลต่าง ๆ ได้ บทบาทของภาษาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทักษะความเป็นนานาชาติในฐานะ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความสำคัญ และจำเป็น
อย่างยิ่งสำหรับยุคนี้ ซึ ่งภาษาต่างประเทศที่ใช้ในทุกวันนี้ส่วนใหญ่คือภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาสากลที่
ติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญต่อผู้คนอย่างแพร่หลาย เช่น การติดต่อซื้อขาย การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเดินทางไปต่างประเทศ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น และการประกอบธุ รกิจ
หลากหลายประเภท การรู้ภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งภาษาจะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนบนโลกนี้ได้
กว่าพันล้านคน (Rujichom, 2018) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีจะมีโอกาส
ในการจ้างงาน และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในงานในหน้าที่ให้ยิ่งขึ้นไป มากกว่าผู้ที่ไม่มีทักษะทางภาษาเลย 
ดังตัวอย่างที่หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท ที่ประกาศรับสมัครพนักงานมีการแนบท้ายด้วยคำว่า ผู้สมัครมี
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ความสามารถทางด้านภาษาที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ซึ่งหมายถึงต้องมีทักษะการฟัง และการพูดเป็นอย่าง
น้อย (Sitthirak, 2009) ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ทุกภาค
ส่วนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ การจัดการศึกษา
ของชาติกำหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายขับเคลื่อนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้ระดับมาตรฐานในการแข่งขันระดับชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญ
ในการสร้างสมรรถภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคนไทย ให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง และเกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ เช่นเดียวกับการแข่งขันระหว่างประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
มีการส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที ่จะสื ่อสารได้ การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด 
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ซึ่งทักษะทั้ง 4 ที่กล่าวมานั้นทักษะการพูดเป็นทักษะที่สำคัญที ่สุด 
เนื่องจากเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่า ผู้พูดมีความรู้ทางภาษาอย่างชัดเจน และทักษะการพูดเป็นการถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Ur (1998) กล่าวว่าทักษะ
การพูดเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในบรรดาทักษะทั้งหมด เพราะทักษะการพูดเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมี
ความรู้ทางภาษา และช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะอ่ืน ๆ ตามมาได้ง่ายขึ้น 

การเรียนรู้ภาษาที่ดีที่สุดและเป็นไปตามธรรมชาติสำหรับมนุษย์ทุกคน คือเริ่มเรียนรู้จากการฟัง และ
พูด โดยได้ยินเสียงจากต้นเสียงต่าง ๆ โดยเฉพาะจากพ่อ แม่หรือผู้ใหญ่ในครอบครัว แล้วพยายามออกเสียงให้
คล้ายเสียงนั้น ๆ พร้อมกับเรียนรู้ความหมายของเสียงที่ได้ยิน นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กทุกชาติทุกภาษา ฟัง 
และพูดได้ก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อเรียนอ่าน และเขียนในลำดับต่อมา ทักษะการพูดจึงเป็นทักษะที่นักเรียนต้อง
ได้รับการพัฒนามากที่สุด Shumin (1997) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอนการพูดว่า การพูดภาษาอังกฤษ
เป็นสิ่งที่ยากยิ่งสำหรับผู้เรียน ผู้เรียนมักพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดี ขาดความคล่องแคล่วในการใช้โครงสร้างภาษา
และสำนวนต่าง ๆ เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการ
ขาดความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา Johnson and Johnson (1999) 
กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ ฝึกให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การพูดในสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ทั้งนี้กิจกรรมที่เป็นขั้นตอนจะช่วยทำ
ให้การฝึกการพูดมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามควรจะดำเนินภายใต้เงื่อนไข ได้แก่ การร่วมมือกัน ไม่มี
การแบ่งแยกกัน งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ไม่ยากจนเกินไป ต้องมีการกำหนดคำสั่งให้ชัดเจนและเข้าใจ 
โดยมีการบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นสิ่งสำคัญ และผู้เรียนมีความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จ  

ดังนั้นการศึกษาในปัจจุบันจึงเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ดี พูดได้ถูกต้อง อ่านได้คล่องแคล่ว และเขียน
ได้อย่างชัดเจน กลวิธีเพ่ือการสื่อสารจึงเป็นกระบวนหนึ่งที่ใช้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง โดยใช้การ
สร้างรูปแบบการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งใช้เทคนิคกลวิธีพ้ืนฐานการแก้ปัญหาเพ่ือนำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวสามารถนำไปสู่การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน และ
ผู้สอนอันเป็นต้นแบบจะต้องพัฒนาความรู้ทางภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากที่สุด เพื่อพัฒนา
ความสามารถทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ให้เกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ฝึกให้ผู ้เรียนมีความมั่นใจในการแสดงออกและใช้ภาษาที่สองมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะสัมพันธ์
ทางภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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ตลอดจนสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ ใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการศึกษาหลายๆงานวิจัยยังพบว่า มีผู้เรียนจำนวนมากที่แม้มีพ้ืนฐานการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลาหลายปี ก็ยังไม่สามารถพูดหรือสนทนากับครูผู้สอนหรือตอบคำถาม
เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ในผู้เรียนบางคนยังพบว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุงเพราะผู้เรียนยังขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้
ภาษาอังกฤษ ทัศนคติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การแนะนำและให้
โอกาสผู้เรียนในการฝึกฝนทักษะการพูดที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จะช่วย
ส่งเสริมการสนทนา ฝึกทักษะกระบวนการคิด และพัฒนาความรู้พื้นหลังให้ต่อยอดได้ในหมู่ผู้เรียนภาษา การ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอาจต้องใช้เวลา แต่ด้วยความช่วยเหลือจากครูผู้สอนอย่างเต็มความสามารถ 
ผู้เรียนภาษาก็จะเรียนรู้ภาษาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ที ่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธีเพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท่ีลงเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษาอังกฤษ โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่สำคัญคือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้สะดวกและทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและพัฒนากิจกรรมให้มี
ความน่าสนใจแก่ผู้เรียน โดยกระตุ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียน รวมถึงการเสริมแรงสนับสนุนจาก
ครูผู้สอนผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี ได้แก่ การ
กระตุ้นการมีส่วนร่วม การเสริมแรงจากผู้สอน และสื่อการเรียนรู้ที ่น่าสนใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในการเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ 

การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
การพูดเป็นทักษะที่จำเป็นเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าทักษะอื่น  ๆ การพูด

ได้และพูดเป็น ทำให้ทักษะอื่น ๆ ง่ายขึ้นและการพูดนำไปสู่ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันการสอนทักษะ
การพูดนั้นควรจัดกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนให้ทุกคนในประเทศ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการฝึกการ
พูดที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน การฝึกพูดควรเริ่มจากง่ายไปหายากและให้โอกาสทุกคนได้ฝึก หากภาครัฐ
มีการสนับสนุนในเรื่องของการพูด สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างจริงจังโดยเน้นตั้งแต่วัยเด็กอนุบาล ส่งเสริมให้ทุก
ครอบครัว ทุกสังคมและทุกคนในประเทศเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ และมีการส่งเสริมในด้านนี้อย่าง
ต่อเนื่องจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษของทุกคนเป็นอย่างดี 
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Widdowson (1989) กล่าวว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหมายถึง กิจกรรมการสื่อสารโดย
การพูดแบบเผชิญหน้าผ่านทางคำพูด และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยการรับสาร และการส่งสาร นอกจากนั้น
ความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษยังเกี่ยวข้องกับน้ำเสียง ท่าทาง และกายภาพทั้งหมดของร่างกาย 

Littlewood (1995) นักการศึกษาที ่สนใจเกี ่ยวกับการสอนภาษาเพื ่อการสื ่อสารกล่าวเกี ่ยวกับ
ความหมายความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษว่า เป็นกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคล
สองคนขึ ้นไป ได้แก่ผู ้พูดและผู้ฟัง โดยที ่ผู้พูดคาดคะเนความรู ้และความรู้สึกของผู้ฟังเพ่ือที ่จะเลือกใช้
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบทของการใช้ภาษาอังกฤษ 

Rujichom (2018) กล่าวว่าการพูดเป็นสิ่งที่สอนยากและทักษะการพูดมักจะสอนควบคู่ไปกับทักษะ
การฟัง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในส่วนต่าง ๆ ของภาษาที่สนใจเป็นอย่างดี เพราะจะทำให้สามารถ
กล้าพูด กล้าสื่อสารในสิ่งที่ต้องการสื่อได้ หากเรามีความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษที่ดีก็จะส่งผลดีต่อ
ตนเองในด้านการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตในต่างประเทศ  

ในด้านองค์ประกอบของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ องค์ประกอบที ่จะทำให้การพูดประสบ
ความสำเร็จไดน้ั้นประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่สำคัญ (Canale & Swain, 1980) อธิบายได้ดังนี้ 

1. ความรู้ด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (Grammatical competence) คือการมีความรู้ด้านภาษา
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างของคำ ประโยค ตลอดจนการสะกดและการออกเสียง นอกจากนั้น
แล้วความรู้ด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้างยังมีความสำคัญกับผู้เรียนที่ต้องการที่จะเรียนรู้การใช้โครงสร้างและ
การออกเสียงที่ถูกต้อง 

2. ความรู้ด้านสังคม (Sociolinguistic competence) คือการใช้คำ และโครงสร้างทางภาษา โดยเน้น
ความสำคัญไปที่สถานภาพทางสังคม หัวข้อการพูด เพื่อให้เกิด เหมาะสมตามบริบทของสังคม และมีการใช้
โครงสร้างทางภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ตลอดจนความสามารถเชื่อมระหว่างโครงสร้างทาง
ภาษากับความหมายสำหรับการพูดในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น บริกรในร้านอาหารควรพูดจาสุภาพ และ
ไม่ออกคำสั่งกับลูกค้า  

3. ความรู้ในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic competence) คือกลวิธีการสื่อสารด้วย
วัจนภาษา การสื่อสารโดยใช้คำพูด และอวัจนภาษา การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด (Verbal and non-verbal) 
เป็นเทคนิคท่ีทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จด้วยคำพูด และท่าทาง และกลวิธีนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่
เริ่มเรียนรู้ภาษาท่ีสอง  

2. กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Ellis (1994) อ้างถึงใน Chooma (2016) กล่าวว่าผู้พูดสามารถใช้ภาษาพูดติดต่อสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ถ้าผู้พูดมีความสามารถด้านการใช้กลวิธีทางการสื่อสาร (Communication strategies) ทั้งแบบ
ใช้คำพูดและแบบไม่ใช้คำพูดมาชดเชยความล้มเหลวในการสื่อสารซึ่งมีผลมาจากตัวแปรต่าง ๆ ในการใช้ภาษา 
ได้แก่ ความขาดทักษะด้านภาษา ความไม่แน่ใจของผู้พูด การไม่รู้คำศัพท์ที่จะใช้เรียก ขาดความรู้ไวยากรณ์ 
เป็นต้น ความหมายของกลวิธีเพ่ือการสื่อสารสามารถจำแนกออกเป็นสองแนวคิดหลักที่สำคัญได้ ดังนี้ 

แนวคิดแรก เน้นการแก้ไขปัญหาในการสื่อสารเป็นหลัก หมายถึงการที่ผู้ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความยากลำบากในการพูด
ภาษาเป้าหมาย เนื่องจากขาดความรู้ทางด้านคำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หรือวัฒนธรรมของผู้พูดเอง จึง
จำเป็นต้องใช้กลวิธีทางการสื่อสารเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับพลัน นอกจากนั้นนักภาษาศาสตร์เชิง
จิตวิทยา (Psycholinguistics) ได้พูดถึง กลวิธีเพื่อการสื่อสารเป็นการวางแผนของผู้พูดเพื่อแก้ปัญหาการไม่รู้
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คำศัพท์ รู ้โครงสร้างไวยากรณ์ และวัฒนธรรมทางภาษา โดยผู้พูดอาจทำไปโดยไม่รู ้สึกตัว ปัญหาของการ
สื่อสารอาจจะเป็นปัญหาของผู้พูดฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเกิดข้ึนระหว่างการสนทนากับคู่สนทนา 

แนวคิดท่ีสอง เน้นการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป โดยไม่ได้คำนึงว่าจะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขอุปสรรค
ทางการศึกษาหรือไม่ กลวิธีเพ่ือการสื่อสารในแนวคิดนี้ หมายถึงการที่ผู้พูดพยายามใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ 
ในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการต่อรองความหมาย ให้เข้าใจตรงกัน 

ในปัจจุบันนี้ผู้เรียนและนักวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาที่สองกำลังให้ความสนใจกับกระบวนการ
เรียน (Learning process) มากกว่าผลของการเรียน (Learning product) และให้ความสำคัญที่พฤติกรรม
ของผู้เรียนมากกว่าพฤติกรรมของครู ให้ความสนใจทักษะการสื่อสารทางภาษามากกว่าความสามารถทาง
ไวยากรณ ์

กรอบแนวคิด 
จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านกลวิธี

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ (Independent)        ตวัแปรตาม (Dependent) 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท่ีลงเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรและขอบข่ายเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
2.2 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสาร และเลือกแบบฝึกบทสนทนาเพ่ือการสื่อสาร

ที ่เหมาะสมและสามารถนำมาดัดแปลงใช้ในชีวิตจริ งได้ ซึ ่งในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยเลือกใช้บทสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจำนวน 5 บท ได้แก่ What’s going on?, What do you think?, How was 
your weekend?, Would you like something to eat? และ When can we meet? 

2.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
จำนวน 3 กลวิธี และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อ What’s 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับ
การใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี คือ 
1. การกระตุ้นการมีส่วนร่วม
2. การเสริมแรงจากผู้สอน
3. สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
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going on?, What do you think?, How was your weekend?, Would you like something to eat? 
และ When can we meet? โดยสื่อการสอนที่ใช้เป็นสื่อผสม เช่น Powerpoint, Youtube, เกมส์ เป็นต้น 

2.4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพด้านความถูกต้องและดูความ
เหมาะสมเพื่อนำมาแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุง ก่อนนำไปปรับใช้จริง 

2.5 ก่อนเรียน ผู้วิจัยทดสอบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 

3 กลวิธี และให้ฝึกการพูดโดยให้นักศึกษาฝึกจากแบบฝึกการสนทนาเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
2.7 ทำการทดสอบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาหลังการ

ฝึกจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 
กลวิธี ด้วยแบบฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประเมินการพูดจากการสังเกต โดยประเมินจากทักษะการพูดทางด้านการออกเสียง 
ความคล่องแคล่วในการพูด และความถูกต้องของการพูด โดยมีหลักเกณฑ์ให้คะแนนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
(Likert Scale) ดังนี้คือ  

4.01 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมในการปฏิบัติดีมาก 
3.01 – 4.00 หมายถึง มีพฤตกิรรมในการปฏิบัติดี  
2.01 – 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมในการปฏิบัติพอใช้ 
1.00 – 2.00 หมายถึง มีพฤติกรรมในการปฏิบัติน้อย 

2.8 วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนเพ่ือเปรียบเทียบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ก่อนและหลังเรียน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ครบถ้วนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว

จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ คือ 
3.1 วิเคราะห์สถิติพื ้นฐานผลคะแนนการเรียนรู ้ของนักศึกษาชั ้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
จำนวน 3 กลวิธี โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.2 เปรียบเทียบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารสากล มหาวิทย าลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ โดยใช้การทดสอบค่าที  
(T-Test) 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของประชากรในการศึกษากลวิธีการพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 
70 คน พบว่าเป็นผู้หญิงจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 67.14 เป็นผู้ชายจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86 
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2. นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษด้วย 3 กลวิธี
ในชั้นเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยภาพรวมมีทักษะความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก่อนเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.58 โดยไม่มีนักศึกษาคนใดเลยมี
ทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีที่สุด สำหรับหลังเรียนปรากฏว่า ทักษะ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.20 โดยพบว่านักศึกษาที่มี
คะแนนในเกณฑ์ดีมาก มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57 ส่วนนักศึกษาท่ีมีคะแนนรองลงมาอยู่ในเกณฑ์ดี 
มีจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.57 และนักศึกษาที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีจำนวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.86 และไม่มีนักศึกษาคนใดเลยที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์น้อย 

3. ด้านทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
เรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษหลังจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี อยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.95 คะแนน และ 12.60 คะแนน ตามลำดับ และเม่ือเปรียบเทียบทักษะ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าที ปรากฏว่า
ทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหลังเรียนมีทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียน  

ดังนั้นสรุปได้ว่า นักศึกษามีทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี คือ 1. การกระตุ้นการมี
ส่วนร่วม 2. การเสริมแรงจากผู้สอน และ 3. สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลวิธีการพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

ในชั้นเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พบว่านักศึกษาที่
เรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้
กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี คือ 1. การกระตุ้นการมีส่วนร่วม 2. การเสริมแรง
จากผู้สอน 3. สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 7.95 คะแนน และ 12.60 คะแนน ตามลำดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู ้ที ่ควบคู ่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี พบว่า ทักษะ
ความสามารถในการพูดหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Siriprichayakorn, Lungka, Nopakhun, and Yakaew 
(2016) ที่ศึกษาเรื่องกลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั ้งนครนายก จำนวน 31 คน โดยพบว่า นักศึกษาที ่เข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูด
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ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding มีความสามารถในการพูดเพ่ือการ
สื่อสารหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การที่นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี มีความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้นหลังเรียน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 7.95 คะแนน และ 12.60 คะแนน ตามลำดับ อาจเนื่องจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์  
ต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน เป็นกิจกรรมที่ให้ฝึกปฏิบัติจริง เน้นให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรมมากที่สุด เป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม มีความสนุกสนานทำให้บรรยากาศในชั้นเรียน
เป็นไปด้วยดี ช่วยให้ผู ้เรียนมีจิตใจและอารมณ์ที่พร้อมในการเรียนรู้ เนื้อหาที่เรียนเหมาะสมกับวัย โดย
นักศึกษาได้รับการชี้แนะและการสนับสนุนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเสริมแรงจากผู้สอนเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของภาษาที่
เรียน และท่ีสำคัญสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่นำมาใช้กับแผนการเรียนการสอนดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการ
ช่วยให้นักศึกษามีความสนใจ ชื่นชอบและรู้สึกสนุกสนานที่จะเรียนรู้ ประกอบกับการวัดผลประเมินมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา ทำให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจอยากเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Ur (1998) ที่กล่าวว่า 
ครูควรคัดเลือกกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของผู ้เรียน โดยคำนึงถึงพื ้นฐาน ประสบการณ์ ความสนใจ 
ความสามารถของผู้เรียนเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษา และมีส่วนร่วมในบทบาทจะทำให้มีการพัฒนา
ได้มากที่สุด Wolpe (1958) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่า ครูสามารถป้องกันความรู้สึกล้มเหลว ผิดหวัง 
และวิตกกังวลของผู้เรียนได้โดยการส่งเสริมให้กำลังใจในการเรียน และการทำกิจกรรมไม่คาดหวังผลเลิศจาก
ผู้เรียน หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือลงโทษผู้เรียนอย่างรุนแรงจนเกิดการวางเงื่อนไขขึ้น กรณีที่ผู้เรียนเกิด
ความเครียด และวิตกกังวลมาก ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายความรู้สึกได้บ้างตามขอบเขตที่
เหมาะสม และ Kemp and Smellie (1989) ที่กล่าวว่า นอกจากงานการเรียนรู้หรือสถานการณ์การเรียนรู้  
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดถึงสื่อที่จะเลือกใช้แล้ว คุณลักษณะของสื่อก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โดยจะแสดงถึง
ศักยภาพของสื่อในการแสดงออกซึ่งลักษณะต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว สี และเสียง เป็นต้น ดังนั้นผู้สอนควร
ศึกษาคุณลักษณะของสื่อแต่ละชนิด เพ่ือประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อการสอนด้วย 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1.1 การสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ควบคู ่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษจำนวน 3 กลวิธี ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนนั้นสามารถช่วยพัฒนาทักษะความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และยังพบว่ามีส่วนช่วยให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  มีความ
สนุกสนาน และมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากข้ึน 

1.2 ควรทำสื่อการเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอื้อต่อการใช้กิจกรรม
ทางการพูดภาษาอังกฤษ 

1.3 เนื่องจากในการทำกิจกรรมต้องใช้พื้นที่ ประกอบกับจำนวนผู้เรียนที่มีมาก จึงอาจทำให้เกิดเสียง
ดังและอาจรบกวนชั้นเรียนอื่น การเปลี่ยนบรรยากาศโดยจัดให้มีการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อาจช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย รวมทั้งไม่รบกวนชั้นเรียนอื่น 
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการทดสอบการพูดควรมีอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอย่างน้อย 2 ท่าน ช่วยประเมินเพ่ือ

สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่จำลองสถานการณ์จริง ทำให้นักศึกษาที่ไม่กล้าแสดงออก จะได้รู้สึกผ่อนคลาย
และม่ันใจ 

2.2 ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกหัวข้อการเรียนการสอนที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษา 
2.3 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิชาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการ

พูดภาษาอังกฤษ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจ และ (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจที่
มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้วิจัยท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในตารางของเครจซี่และมอร์แกน(1970) จ านวน 142 คน ซึ่งได้จากการเลือกสุ่มวิธีแบบเจาะจง และ
ใช้ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 
(t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษามี
ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน (2) ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนและความสุขการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ระดับความพึงพอใจ; ปัจจัยสนับสนุนและความสุข; การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
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Abstract 
This research aims to (1) level of satisfaction and (2) comparative satisfaction in terms 

of supporting factors and happiness of learning of Bachelor’s degree students at Prince of 
Songkla University, Pattani Campus. The researcher therefore conducted a survey of 142 
students who were a sample group. From the method of random sampling, convenience 
sampling in the nature of research in each field. The Sample size was calculated according to 
the purposive sampling; Krejcie and Morgan (1970).  The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t–test and analysis of variance (One-Way ANOVA) The 
results of the research were as follows: (1) The students had the highest level of satisfaction 
with online teaching in terms of supporting factors and happiness that satisfaction with the 
instruction and management overall with high scores for both issues. (2) Comparison analysis 
performed among groups of the satisfaction level Classified by personal basic factors, both in 
terms of supporting factors and happiness in teaching through online systems were no 
significant difference at .05 level. 
Keywords: Level of Satisfaction; Supporting Factors and Happiness; Online Teaching Learning 

บทน า 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้เล็งเห็นความส าคัญของการเรียนรู้อย่างมีความสุขและ

ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดี
และมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ซึ่ง
เป็นรากฐานส าคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคม
ได ้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในด้านของการพัฒนาในด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
เป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของผู้สอนระดับอุดมศึกษา คือ ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีจะขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดี มีความสุขที่ต้องการพัฒนาและควบคุมคุณภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น องค์ประกอบการเรียนรู้ให้มีความสุข เพ่ือ
การพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข จะต้องมีความสมดุลในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม โดยให้ผู้เรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ที่
สร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีความสุขตามสภาพจริง และกระบวนการประเมินตามสภาพจริง (Office of the Higher 
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Education Commission, 2009) สอดคล้องกับ คุณลักษณะทั้ง 3 ประการที่กล่าวไปแล้วนั้น ควรจะเกิดในตัว
ผู้เรียนพร้อม ๆ กัน เพราะต้องเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกัน มิได้เรียงล า ดับก่อนหลัง จะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Department of Mental Health, 2001) ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านเก่ง 
และดีของผู้เรียนนั้น มีผู้วิจัยได้ศึกษามากมายหลากหลายเรื่อง ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านปัจจัยสนับสนุน
และความสุขของผู้เรียนนั้น นักการศึกษาจ านวนไม่น้อยที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ อีกทั้งในแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวถึงการสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม
การศึกษา โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล  
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นในด้านการสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมในการพัฒนา
พื้นที่ภาคใต้ชายแดนบนฐานพหุวัฒนธรรม รวมถึงเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria Performance Excellence) 
และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การวัดของ Asean University Network 
Quality Assurance ซ ึ ่ ง ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง ค ณ ะ ศ ึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ เน้นมีการจัดการเรียนการสอนแบบให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่จริง  

ปัญหาความสุขในปัจจุบันสะท้อนถึงการรับรู้ที่ดีของคนในสังคม สะท้อนว่ามนุษย์มีปัญหาทางจิตใจ
มากขึ ้นในสังคมที ่ต ้องแข่งข ันแก่งแย่ง  (Bundasak, Chaowiang, & Jangasem, 2017) สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายองค์กรให้พนักงานท างานจากที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work 
from Home เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของบุคคลหรือพนักงานให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามการ
ท างานรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ และสามารถน าองค์กรไปสู่การมีสุขภาวะที่
ยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลส ารวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความ
ผูกพันองค์กรของคนท างาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ. 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ว่า จากการเก็บข้อมูล 436 องค์กรใน 17 ประเภทกิจการ พบว่า ภาพรวมความสุขในปี 2563 ในช่วงที่
หลายองค์กรให้พนักงานท างานที่บ้าน หรือ Work From Home พบว่า มีคะแนนความสุข 59.5 คะแนน 
พนักงานจิตใจยังดีแม้การเงินอาจติดขัดและมีความเครียดสูง ส่วนผลกระทบจากการระบาดของโควิดต่อ
คนท างาน มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ เครียดรู้สึกไม่ผ่อนคลาย และมีปัญหาการเงิน 
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้แบ่งมิติแห่ง
ความสุขออกเป็น 8 ด้าน หรือที่เรียกว่า Happy 8 ซึ่งหากสามารถน าแนวคิดนี้เข้าไปอยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจะท าให้เพ่ิมมิติของการมีความรักผูกพันกับองค์กร เป็นต้น  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ผ ่ านระบบออน ไลน ์ ในด ้ านป ั จจ ั ยสน ั บสน ุ นและความส ุ ขของน ั กศ ึ กษาระด ั บปร ิญญาตรี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา และเป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งใน
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การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนของในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้
นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความคาดหวังของหลักสูตรและเพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงภาพลักษณ์ขององค์กรของความส าคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและมีความสุขของนักศึกษาอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัยสนับสนุนและ

ความสุขด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2. เพื ่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัย

สนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

2. ปัจจัยด้านสถานศึกษา
2.1 คุณลักษณะอาจารย์ผู้สอน
2.2 คุณภาพการสอนในรายวิชา
2.3 ลักษณะของรูปแบบการสอน
2.4 บรรยากาศในการเรียนการสอน

1. ปัจจัยด้านส่วนตัว
1.1 เพศ
1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
1.3 ทัศนคติความชอบในการเรียน
1.4 การปรับตัวในการเข้าเรียน

ระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ ใน 2 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุข
2) ด้านการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งหมด

5 กลุ่มการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 288 
คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 2
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 02 และกลุ่ม 03 โดยมีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 142 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) จ านวน 142 คน จากการสุ่มตัวอย่างวิธีการแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเก็บแบบสอบถามท้ังหมดเต็มจ านวน  

3. ขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
3.1) เนื้อหาในการวิจัย

ผู้วิจัยด าเนินการบริหารจัดการของรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี  

3.2) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ผู้วิจัยใช้พ้ืนที่การศึกษา คือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 

2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
4. ขอบเขตด้านเวลา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 รวมเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา โดยด าเนินการ
สร้างข้อค าถามที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม น ามาปรับแก้
และน าแบบสอบถามไปใช้ โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐาน
ส่วนบุคคล ตอนที่ 2 การส ารวจความพึงพอใจปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert five rating scale) และตอนที ่ 3 
ข้อเสนอแนะ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยด าเนินการแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Google 

forms ให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 142 คน และได้รับแบบสอบถามกลับมาจ านวน 142 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
100 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู ้วิจัยด าเนินการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล น าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
1) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google classroom ในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีค่า

ความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความพึงพอใจ (IOC : Index of 
Item Objective Congruence) ซึ่งผลการตรวจสอบได้สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 – 
1.00 

2) น าแบบทดสอบความพึงพอใจ ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือกับนักศึกษา
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

3) น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-1.00 (Kanchanawasee, 2007) พบว่า ข้อสอบทุกข้อผ่านคุณภาพ โดยมีค่าความยาก
ง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.27 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.40 – 0.53  

4) ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยน าข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 20 ข้อ น ามา
หาค่าความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร KR 20 ของ Kuder Richardson (Kuder Richardson 
Method) ผลการตรวจสอบค่าความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบทั ้งฉบับ เท่ากับ 0.83 มีความเชื ่อมมั ่นสูง 
(Fongsri, 2010)  

5) จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจที่สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริงในรูปแบบ Google forms ในขั้นตอน 3
ล าดับ ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ จ านวนร้อยละ 
ตอนที่ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชาในด้านปัจจัยสนับสนุน และ

ความสุขด้านการเรียนการสอน ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่ามา
เทียบเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ด าเนินการวิเคราะห์ความพึงพอใจในปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอน 
จ าแนกตามตัวแปรปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล สถิติที ่ใช้ คือ ทดสอบค่าที (T-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Anova) โดยตั้งสมมติฐานการวิจัย คือ ระดับความพึงพอใจต่อรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาใน

840



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

ด้านปัจจัยสนับสนุน และความสุขด้านการเรียนการสอนที่มีค่าเฉลี่ย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึง
พอใจไม่แตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความ
เข้าใจ ตามล าดับ  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 142 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร ้อยละ 85.00  และเพศชาย ร้อยละ 15.00 ซึ ่งผ ู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู ่ในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 61.06 รองลงไปเป็นคณะศึกษาศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 53.38 
ส่วนคณะอ่ืนๆ ที่เหลือมีจ านวนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1.00-39.76 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาในด้านปัจจัยสนับสนุน และ
ความสุขด้านการเรียนการสอนในภาพรวมและรายด้าน ดังแสดงในตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาในด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน 

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน S.D. ระดับคุณภาพ
1.ในโปรแกรมการสอนออนไลน์ท ี ่จะสามารถสร้าง Group Meeting

ในทบทวนบทเรียนและสะดวกรวดเร็ว
4.29 .72 มาก 

2.รูปแบบของการสอนออนไลนแ์บบ Video Conference ทีท่นัสมัยท า
ให้นักศึกษามีแรงเสริมทางบวกกับความสุขในการเรียนอย่างเวลา

4.12 .77 มาก 

3.การเข้าถึงการสอนผ่าน Google classroom ที่ไม่ซับซ้อนท าให้การ
ปรับตัวในการเข้าเรียนในแต่ละคร้ังมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน

4.18 .56 มาก 

4.ระบบของฐานข้อมูล Google classroom สามารถการบันทึกภาพ
เหตุการณ์หรือการประชุมเอาไว้เป็นฐานข้อมูลการสอนที่เป็นปัจจุบัน

4.53 .64 มากที่สุด 

5.การเข้าถึงข้อมูลในการติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมต่างๆ ท าให้เกิด
แรงจูงใจของการเรียนมีการหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้

4.40 .63 มาก 

6.มีช่องทางที่หลากหลายของระบบออนไลน์ในการตอบข้อสงสัยต่างๆ
เช่น E-mail, Website, Line, Messenger ฯลฯ

4.29 .72 มาก 

7.ภาพรวมการสอนมีบรรยากาศวิชาการ การเข้าถึงเนื้อหาในเรียนรู้ผ่าน
ออนไลน์ท าให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองได้ง่ายมากข้ึน

4.63 .12 มากที่สุด 

8.มีการแลกเปลี่ยนวิทยากรภายนอกเข้ามาช่วยเพิ่มเติมเนื้อหาในการสอน
ออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารมากข้ึนและหลากหลาย

3.96 .79 มาก 

X
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ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน S.D. ระดับคุณภาพ
9.มีรูปแบบเทคนิคการสอนผ่านออนไลน์ มีเกมฝึกทักษะการคิดที่จะช่วยให้

นักศึกษาเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้น
4.32 .07 มาก 

10.มีเทคนิคให้ก าลังใจและสนับสนุนด้านการเรียนและกิจกรรมต่างๆ 4.82 .49 มากที่สุด 

รวม 4.35 .55 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความสุขด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.35, 
S.D.= .55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ
เมื่อเรียงล าดับเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อยทั้ง 3 อันดับ ได้ดังนี้ อันดับแรก คือ การ
สอนผ่านระบบออนไลน์นั้นมีเทคนิคให้ก าลังใจและสนับสนุนด้านการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.82, S.D.= .49) รองลงไป คือ ภาพรวมการสอนมีบรรยากาศวิชาการและการเข้าถึง
เนื้อหาในเรียนรู้ผ่านออนไลน์ท าให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองได้ง่ายมากขึ้น  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.63, S.D.= .12) และระบบของฐานข้อมูล Google classroom สามารถการบันทึกภาพเหตุการณ์
หรือการประชุมเอาไว้เป็นฐานข้อมูลการสอนที่เป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.53, S.D.=
.64) ตามล าดับ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาในด้านความสุขด้าน
การเรียนการสอน 

ด้านความสุขด้านการเรียนการสอน S.D. ระดับคุณภาพ

1. อาจารย์ผู้สอนการเปิดโอกาสในการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษาได้ทันต่อ
ความต้องการ

4.00 .50 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่พัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์

4.12 .77 มาก 

3.อาจารย์ผู้สอนมีหลักการสอนและเทคนิคการสอนที่ดี ท าให้ไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายในการเรียน

3.94 .73 มาก 

4. อาจารย์ผู้สอนมีการสรา้งบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการเรียนและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม ่าเสมอ

3.86 .75 มาก 

5.อาจารย์ผู้สอนจัดการสอนให้ได้บรรยากาศของความสุขในการเรียนผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย

4.40 .63 มาก 

6.อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถอธิบายข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่
เรียนได้อย่างชัดเจน

3.86 .72 มาก 

X

X
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ด้านความสุขด้านการเรียนการสอน S.D. ระดับคุณภาพ
7.อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
3.85 .78 มาก 

8.อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในค้นคว้าด้วยตนเอง 3.51 .70 มาก 

9. อาจารย์สร้างบรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และสนุกสนาน
และมีความสุขในการได้เข้าร่วมในชั้นเรียน

3.84 .73 มาก 

10. อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ความรู้ข้ามศาสตร์การสอนที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี

3.62 .84 มาก 

รวม 3.90 .71 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านความสุขด้านการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความสุขของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.90, S.D.= .71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เมื่อเรียงล าดับเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด
เรียงจากมากไปหาน้อยทั้ง 3 อันดับได้ดังนี้ อันดับแรก คือ  อาจารย์ผู้สอนจัดการสอนให้ได้บรรยากาศของ
ความสุขในการเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.40, S.D.= .63) รองลงมา 
คือ อาจารย์ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.12, S.D.= .77) และอาจารย์ผู้สอนการเปิดโอกาสในการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษาได้ทันต่อความ
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00, S.D.= .50) ตามล าดับ  

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ที่เกี ่ยวกับความผูกพันทั้งด้านปัจจัยสนับสนุนและ
ความสุขด้านการเรียนการสอนในที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

ระดับความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F 
P-

value 
ปัจจัยสนับสนุนด้านการเรียน
การสอนและความสุขด ้าน
การเรียนการสอน 

ระหว่างกลุ่ม 2 .814 .407 3.576 .029* 

ภายในกลุ่ม 3.97 45.195 .114 

รวม 3.99 46.009 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจทั้งด้านปัจจัยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและด้าน
ความสุขด้านการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา มีระดับความพึงพอใจทั้งปัจจัยสนับสนุนด้าน

X
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การเรียนการสอนและความสุขด้านการเรียนการสอนในที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัย

สนับสนุนและความสุขการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตาน ีสรุปประเด็นส าคัญท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต สามารถ
น ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัย
สนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อความสุขด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.35, 
S.D.= .55) สอดคล้องกับความสุขด้านการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของ
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X  =3.90, S.D.= .71)ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน ดังที่
Bloom (1976) ได้เสนอว่า องค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ที่กาหนดประสิทธิภาพการสอน คือ การชี้แนะ
(Cues) การเสริมแรง (Reinforcement) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน (Participation) ข้อมูลย้อนกลับ
และการแก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback and correlation) เช่นเดียวกับ Doll (1996) ที่กล่าวไว้ว่า หลักสูตร
คือผลรวมของประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะ นิสัยและมโนมติ ซึ่งผู้เรียนได้รับเป็นส่วนหนึ่งของตนเองและ
น าไปใช้ควบคุมพฤติกรรมการเรียน Saylor and Alexander (1974) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า
เป็นแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือจุดหมายที่วางไว้โดย
มีสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในสถานศึกษาก็จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ลักษณะของหลักสูตรไม่ส่งผลต่อให้ความสุขในการเรียนต ่า  ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs Theory) ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการ
ของมนุษย์ตามล าดับขั้นจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูงสุด ซึ่งการที่มนุษย์จะเกิดความต้องการในแต่ละระดับได้นั้น
จะต้องได้รับการตอบสนองในระดับนั้นๆ ก่อนที่จะเกิดความต้องการในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป และถ้ามนุษย์ได้รับ
การตอบสนองตามความต้องการแล้วก็จะเกิดความพึงพอใจซึ่งความพึงพอใจเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนด
พฤติกรรมในการแสดงออกของแต่ละบุคคลเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่มีทั้งด้านบวกและลบขึ้นอยู่กับการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนที่จริง

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  ในด้าน
ป ั จ จ ั ย ส น ั บ ส น ุ น แ ล ะค ว า ม ส ุ ข ด ้ า น ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ร ะ ด ั บ ป ร ิ ญ ญ า ต รี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า มีระดับความพึงพอใจทั้ง 2 ด้านในที่มีต่อการเรียนการ
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สอนผ่านระบบออนไลน์ไม ่แตกต ่างกัน อย ่างมีน ัยส  าค ัญทางสถิต ิท ี ่ระด ับ . 05 สอดคล้องก ับ  ผล 
Khomdomrongkeat and Bunnak (2018) ผลการศึกษาพบว่าบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากท้ัง 2 ด้าน การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยจ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
คือ เพศ ระบบการสอบคัดเลือก ประเภทของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนที่ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ Saylor and Alexander (1974) ได้กล่าวถึงการจัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือจุดหมายที่วางไว้โดยมีสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในสถานศึกษาก็
จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับผล
การศึกษาของ Mueller (1961) พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการเรียนให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของจัดการศึกษา ทั้งนี้การที่นิสิตจะมีความสุขในการเรียนที่ดีได้นั้น อาจจะขึ้นอยู่กับตัวของ
นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น พยายามศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการเข้าพบอาจารย์ผู้สอนซึ่งอาจจะท าให้เกิด
ความสุขในการเรียนที่ดีขึ้นได้  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในระดับเชิงบริหารการศึกษาควรมีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จในสถานการณ์โควิด – 19 โดยการจัดกิจกรรมช่วยให้เพ่ือนๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนอยู่ในระดับดีให้มาช่วยทบทวนความรู้และบทเรียนที่ได้ศึกษามากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในกรณีศึกษาที่เป็นการเรียนภาคปฏิบัติ 
นักศึกษาไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ครูผู้สอนอาจจะสอดแทรกหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาเป็น
ทักษะอื่นๆ เพื่อให้เหมาะกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งข้อจ ากัดส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัตินั้น  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด – 19 ของ
นักศึกษาโดยจัดแยกเป็นระดับชั้นปีการศึกษา เพื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกัน และสามารถ
น ามาเป็นข้อสรุปและน าไปเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้  และศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมที ่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาในกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural 
Society) 
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์สาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง ในข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่จบปีการศึกษา 
พ.ศ.2558-2562 ซึ่งจัดเก็บและเผยแพร่ในระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1,822 
รายการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) การปรับแต่งข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel 2) วิเคราะห์และน าเสนอผลในรูปแบบแผนภูมิและแผนภาพ WordCloud ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Power BI ผลการศึกษาพบว่า วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมมีปริมาณสูงสุดจ านวน 93 รายการ 
ประกอบด้วยการวิจัยในหัวข้อ การบ าบัดน ้าเสีย การมีส่วนร่วมของประชาชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เรียงตามล าดับ อันดับรองลงมาคือสาขาวิชาการบัญชีจ านวน 83 รายการ 
ประกอบด้วยการวิจัยในหัวข้อ การบัญชี นักบัญชี ผู้สอบบัญชี การบัญชีบริษัทมหาชน การบัญชีบริหาร และ
การก ากับดูแลกิจการ อันดับที่สามคือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจ านวน 61 รายการ 
ประกอบด้วยการวิจัยในหัวข้อ การพยาบาลผู้สูงอายุ การจัดการความเจ็บปวด และบริการพยาบาลฉุกเฉิ น 
ประโยชน์จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการท าวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา วาง
แผนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเรียนและการวิจัย อีกทั้งช่วยให้ผู้ตัดสินใจเชิง
นโยบายมีข้อมูลในการประเมินสถานภาพเก่ียวกับสาขาการวิจัย สถาบันวิจัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ค าส าคัญ: สาขาความเชี่ยวชาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์; การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา; การสกัดค า
ส าคัญ; คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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Abstract 
This study aims to analyze the field of expertise of the professors as thesis advisors 

for students by using a quantitative analysis method and topic analysis. The thesis data of 
students who completed the academic year 2015–2019 is stored and disseminated in the 
PSU Knowledge Bank, totaling 1 ,822 items. The tools used for data analysis consisted of 1) 
data manipulation with Microsoft Excel 2) Using Microsoft Power BI, analyzing and presenting 
results in charts and WordCloud. The study found that theses in Environmental Management 
have the highest volume of 93 items. The thesis subjects are Wastewater treatment, Public 
participation, Ecotourism, and Health risk assessment. The second rank was Accounting, with 
8 3  items consisting of research on Accounting, Accountants, Auditors, Public company 
accounting, Managerial accounting, and Corporate governance. The third is 61 items in Adult 
and Gerontological Nursing, including research on Elderly nursing, Pain management, and 
Emergency nursing services. The benefits of this study can be used as a guideline for 
planning research at the graduate level. Make a plan to provide information resources 
consistent with learning and research. It also provides policy-makers with information to 
assess the status of research fields, research institutes, and university researchers. 
Keywords: Thesis Advisor Expertise; Graduate Studies; Keyword Extraction; PSU Knowledge 
Bank; Institutional Repository 

บทน า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อจะน าไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยให้สอดคล้องทิศทางและนโยบายพัฒนาประเทศ โดยบัณฑิตศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท า
ให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการระบบบัณฑิตศึกษาจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในการน ามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งคุณภาพและเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ 
รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับ
ปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและ
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สังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ อีกท้ังเป็นเอกสารวิจัยที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
ในการศึกษาเพ่ือรับปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา (Sunthonsima, 1992) ด้วยเหตุ
นี้วิทยานิพนธ์จึงเป็นผลงานที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ท าการศึกษาวิจัย ค้นหาขั้นตอน วิธีการ และ
ผลการวิจัย ภายใต้การควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ 
แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนเองแก่
นักศึกษา โดยทั่วไปวิทยานิพนธ์จึงเป็นการวิจัยเพ่ือค้นพบความรู้หรือประเด็นใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากงานที่มี
การศึกษามาก่อนแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาของตนให้กับนักศึกษาสามารถค้นคว้าวิจัยและต่อยอดความรู้ได้ (Kounsamakom, 2017)  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอกจ านวน 52 สาขาวิชา 
ระดับปริญญาโทจ านวน 106 สาขาวิชา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจ านวน 2 สาขาวิชา รวม
แล้วทั้งสิ้นมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 160 สาขาวิชา  (Graduate School, Prince of 
Songkla University, 2006) และมี นั กศึ กษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ าจ าน วน  3 ,241  คน  (Registrar’s 
Division,Prince Of Songkla University, 2021) (ข้อมูล ณ วันที่  21 มีนาคม 2564) ซึ่ งนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยผลักดันเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก้าวสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จากการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมี
การวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เพ่ือประเมินความเข้มแข็งของแต่ละสาขาวิจัย โดยวัดจากจ านวน
ผลงานตีพิมพ์ สาขาความเชี่ยวชาญ จ านวนการอ้างอิง จ านวนบทความที่มีผู้เขียนร่วมกันมากขึ้น แต่ทั้งนี้พบว่า
มีการวิเคราะห์สาขาความเชี่ยวชาญจากข้อมูลวิทยานิพนธ์เป็นส่วนน้อย จึงยังขาดข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่ช่วย
สนับสนุนการวางแผนวิจัยของบัณฑิตศึกษา  

การสนับสนุนการวิจัยของบัณฑิตศึกษาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร ซึ่งเป็นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน้าที่หลักในการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร น าไปใช้ประกอบการค้นคว้าวิจัยได้ทุก
สาขาวิชา การวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัย มีการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิง สนับสนุนองค์ความรู้ที่ตนเองได้ศึกษาวิจั ย ดังนั้นการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก รวมถึงการใช้
งบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่คุ้มค่า โดยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ให้มากท่ีสุด การศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการประเมินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้เหมาะสมต่อความต้องการน าไปใช้ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิเคราะห์จ านวนวิทยานิพนธ์ หัวเรื่องหรือค าส าคัญ แสดงถึงสาขาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจท าวิทยานิพนธ์ได้ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาสภาพทิศทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

2. เพ่ือวิเคราะห์สาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในการเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา

วิธีการวิจัย 
การหาความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผ่านการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง น าเสนอกรอบแนวคิดโดย

ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หาหัวข้อ (Topic Modelling) เพ่ือวิเคราะห์หาหัวข้องานวิจัยที่ใช้ภายในงาน

วิทยานิพนธ์ของแต่ละสาขาวิชา ดังแสดงในภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการหาความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผ่านการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 

การศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้มีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่

ส าเร็จการศึกษาปี 2558-2562 โดยใช้ข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ในคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(PSU Knowledge Bank) จ านวน 1,822 รายการ ซึ่งระบบจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน Dublin Core โดยชุด
ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย 
ตารางที ่1 เขตข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่จัดเก็บในคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เขตข้อมูล ค าอธิบาย 
dc.contributor. author ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา 

dc.contributor. advisor ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

dc.title ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
dc.date.issued ปีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

dc.language.iso ภาษาของวิทยานิพนธ์ 

dc.subject ค าส าคัญ / หัวเรื่อง 
dc.description ระดับปริญญาและสาขาวิชา 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย 
 2.1 การเตรียมข้อมูล (Data Pre-processing) ปรับแต่งข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

เพ่ือให้ข้อมูลมีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการน าไปวิเคราะห์ เช่น เพ่ิมชื่อ-นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แยกข้อมูลระดับปริญญาและสาขาวิชา เพ่ิมข้อมูลคณะ เป็นต้น 

2.2 วิเคราะห์และสกัดหัวข้อเรื่อง (Topic Extraction) ด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
2.2.1 การตรวจสอบข้อมูลสูญหาย (Missing Value) 
2.2.2 การลบอักขระหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวข้อง เช่น || -- 
2.2.3 การลบ Stop Words เช่น ค าบุพบท ตัวเลข 
2.2.4 การตัดค า หรือ แบ่งข้อความ (Word-breaking) ส าหรับการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องใน

ครั้งนี้ เป็นค าส าคัญ (Keyword) ที่นักศึกษาระบุในวิทยานิพนธ์ และหัวเรื่อง (Subject) ซึ่งเป็นหัวเรื่องหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Subject Heading หรือ LCSH) โดยตัดใช้เฉพาะค าที่เป็นหัวเรื่องหลัก
เท่านั้น 

 2.3 วิเคราะห์หัวข้อเรื่องและการน าเสนอ (Topic Visualization) แสดงผลในรูปแบบรายงานสรุป 
(Dashboard) และแผนภาพ WordCloud ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงเป็น
กลุ่มค าของหัวข้อเรื่อง 

ผลการวิจัย 
1. สภาพทิศทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

การท าวิทยานิพนธ์หรือการท าวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงปี
การศึกษา 2558-2562 มีจ านวนทั้งหมด 27 คณะ แบ่งเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจ านวน 300 รายการ 
(16.47%) ระดับปริญญาโท 1,522 รายการ (83.53%) เมื่อจ าแนกตามภาษาพบว่า มีวิทยานิพนธ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษจ านวน 536 รายการ (29.42%) วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยจ านวน 1,286 รายการ (70.58%) 
เมื่อจ าแนกตามปีพบว่ามีวิทยานิพนธ์ในปี 2560 มากที่สุดจ านวน 440 รายการ รองลงมาคือ ปี2561 จ านวน 
401 รายการ และทุกปีจะเป็นวิทยานิพนธ์ของวิทยาเขตหาดใหญ่มากท่ีสุด  

เมื่อจ าแนกตามวิทยาเขต พบว่า วิทยาเขตหาดใหญ่มีจ านวนวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาการจัดการ
มากที่สุด จ านวน 220 รายการ รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 210 รายการ และคณะพยาบาล
ศาสตร์จ านวน 200 รายการ ตามล าดับ วิทยาเขตปัตตานีมีจ านวนวิทยานิพนธ์ของคณะศึกษาศาสตร์มากท่ีสุด 
จ านวน 107 รายการ รองลงมาคือ คณะวิทยาการอิสลามจ านวน 63 รายการ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจ านวน 54 รายการ ตามล าดับ วิทยาเขตภูเก็ตมีจ านวนวิทยานิพนธ์ของคณะการบริการและการ
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ท่องเที่ยวมากท่ีสุด จ านวน 44 รายการ รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจ านวน 37 รายการ และ
คณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จ านวน 19 รายการ ตามล าดับ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีจ านวนวิทยานิพนธ์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากที่สุด จ านวน 13 รายการ วิทยาเขตตรังมีจ านวน
วิทยานิพนธ์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมากท่ีสุด จ านวน 7 รายการ ดังภาพที ่2 

ภาพที ่2 รายงานภาพรวมของวิทยานิพนธ์ช่วงปี พ.ศ.2558-2562 
จากการศึกษาวิเคราะห์แสดงถึงทิศทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2558-2562 

โดยพบว่ามีผลผลิตการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากขึ้นในปี 2560 และมีแนวโน้มลดลงตามล าดับในปี 
2561 และปี 2562 เมื่อวิเคราะห์ในด้านคุณภาพระดับสากล พบว่ามีแนวโน้มการจัดท าวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโทเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยร้อยละ 22 ถึงแม้ว่าในภาพรวมภาษาที่ใช้ในการท า
วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยเป็นหลัก แต่มีหลากหลายสาขาวิชาที่มีความพร้อมและมีแนวโน้มการท า
วิทยานิพนธ์มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ อาทิเช่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) สาขาวิชาการ
จัดการบ ริการและการท่ อ งเที่ ย ว  (Hospitality and Tourism Management) ส าขาวิ ช าการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (Teaching English as an International Language) สาขาวิชาระบาด
วิทยา (Epidemiology) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Science and Technology) 
เป็นต้น ทั้งนี้การวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก โดยมุ่งสู่การวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้  
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2. การวิเคราะห์สาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในการเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา
การศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้เป็นการหาความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผ่านการวิเคราะห์หัวข้อ

เรื่อง เป็นการตรวจสอบความถี่ รูปแบบ และแนวโน้มของการวิจัยจากหัวข้อเรื่องที่ใช้ในวิทยานิพนธ์  เมื่อ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่องในวิทยานิพนธ์ช่วงปี พ.ศ.2558-2562 แสดงถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 3 อันดับแรก 
เป็นวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาคือสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตามล าดับ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3 อันดับแรก คือ ผศ.ดร. มัทนชัย 
สุทธิพันธุ์ มากที่สุด รองลงมาคือ ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน และ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ตามล าดับ ในด้าน
หัวข้อวิจัย 3 อันดับแรก คือ English Language มากที่สุด รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และอิสลามศึกษา 
ตามล าดับ ดังแสดงภาพที่ 3 

ภาพที ่3 รายงานภาพรวมของความเชี่ยวชาญที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
เมื่อจ าแนกสาขาความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาที่มีวิทยานิพนธ์มากที่สุด 3 อันดับ พบว่า 

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมมีจ านวน 93 รายการ มีการวิจัยในหัวข้อ การบ าบัดน ้าเสีย การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เรียงตามล าดับ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ รศ.ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต มากที่สุด รองลงมาคือ รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 
และ รศ.ดร. อุมาพร มุณีแนม ตามล าดับ ดังภาพที ่4 
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ภาพที่ 4 รายงานวิเคราะห์สาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาการบัญชีมีจ านวนวิทยานิพนธ์มากเป็นอันดับสอง จ านวน 83 รายการ ซึ่งหัวข้อวิจัยใน

สาขาวิชานี้ ประกอบด้วย การบัญชี นักบัญชี ผู้สอบบัญชี การบัญชีบริษัทมหาชน การบัญชีบริหาร และการ

ก ากับดูแลกิจการ โดยมี ผศ.ดร. มัทนชัย สุทธิพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มากที่สุด รองลงมาคือ 

ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน ดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 รายงานวิเคราะห์สาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบัญชี 
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อันดับที่สาม เป็นวิทยานิพนธ์มาจากสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ านวน 61 รายการ 

ทั้งนี้มีหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้สูงอายุ การจัดการความเจ็บปวด และบริการพยาบาลฉุก เฉิน เรียง

ตามล าดับ มีความสอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์บทความวิจัยทางการพยาบาลที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-

2561 ในฐานข้อมูล Web of Science ที่จัดกลุ่มการวิจัยเรื่องการดูแลพยาบาลส าหรับผู้สูงอายุมากท่ีสุด โดยมี

ค าที่ใช้ทางการพยาบาลในบทความ ได้แก่ คุณภาพชีวิต สูงวัย การศึกษา และการพยาบาล ส าหรับค าที่มักจะ

ใช้ร่วมกัน ได้แก่ วิตกกังวล-ซึมเศร้า การศึกษา-นักศึกษาพยาบาล-การพยาบาล ภาวะซึมเศร้า-คุณภาพชีวิต 

(Khasseh, Amiri, & Sadeghi, 2021) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชา ได้แก่ ผศ.ดร. ขนิษฐา นา

คะ มากที่สุด รองลงมาคือ รศ.ดร. วราภรณ์ คงสุวรรณ รศ.ดร. วิภา แซ่เซี้ย ผศ.ดร. เนตรนภา คู่พันธวี และ 

ผศ.ดร. ทิพมาส ชิณวงศ์ ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 รายงานวิเคราะห์สาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีความส าคัญต่อทิศทางการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง แต่การท าความเข้าใจองค์ความรู้ที่อยู่ ในแต่ละสาขาวิชานั้นมี

กระบวนการที่ซับซ้อน การศึกษาวิเคราะห์วิทยานิพนธ์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ทราบถึงองค์ความรู้นั้นและ

น าไปใช้ในการวางแผนการศึกษาและการวิจัยได้ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยต่าง ๆ นิยมใช้วิธีการวิเคราะห์

วิทยานิพนธ์เฉพาะสาขาวิชา อาทิเช่น ประเทศตุรกีศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกใน

สาขาวิชาเคมีศึกษา ซึ่งพบว่าควรมุ่งเน้นการสอนวิธีการวิจัยแบบผสมและการฝึกปฏิบัติมากขึ้น เนื่องจาก
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นักศึกษาไม่ได้ระบุวิธีการวิจัยที่ใช้ในวิทยานิพนธ์อย่างเหมาะสม (Yildirim, 2020) การส ารวจแนวโน้มการวิจัย

โดยวิเคราะห์ชื่อเรื่องและบทคัดย่อในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของหลักสูตร ELT ซึ่งมีจ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกปี พบว่า มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู (Gürsoy & Özcan, 2021) รวมถึง

การวิเคราะห์ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Kozikoğlu & Senemoğlu, 2015) แนวโน้มการวิจัยใน

การศึกษาทางไกล (Bozkurt et al., 2015) และสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาอีกด้วย (Durak, Cankaya, 

Yunkul, & Misirli, 2018) การวิเคราะห์บรรณมิติวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาขาปฏิบัติการพยาบาล จาก

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Theses ท าให้ทราบถึงแนวโน้มการวิจัยจากค าส าคัญที่ ใช้ (Shi, 

Zhou, & Li, 2022) การวิเคราะห์หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ (Shu, Larivière, Mongeon, Julien, & Piper, 2016) 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์สาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พบว่า วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมมีปริมาณสูงสุดจ านวน 93 รายการ ประกอบด้วยการวิจัย

ในหัวข้อ การบ าบัดน ้าเสีย การมีส่วนร่วมของประชาชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการประเมินความเสี่ยง

ด้านสุขภาพ เรียงตามล าดับ อันดับรองลงมาคือสาขาวิชาการบัญชีจ านวน 83 รายการ ประกอบด้วยการวิจัย

ในหัวข้อ การบัญชี นักบัญชี ผู้สอบบัญชี การบัญชีบริษัทมหาชน การบัญชีบริหาร และการก ากับดูแลกิจการ 

อันดับที่สามคือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจ านวน 61 รายการ ประกอบด้วยการวิจัยในหัวข้อ 

การพยาบาลผู้สูงอายุ การจัดการความเจ็บปวด และบริการพยาบาลฉุกเฉิน 

จากการศึกษาวิเคราะห์หัวข้อเรื่องที่ใช้ในวิทยานิพนธ์มีความสอดคล้องกับสาขาวิชา แสดงถึงการ

จัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ดูแล

และให้ค าแนะน านักศึกษาจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการวางแผนการท าวิจัยของบัณฑิตศึกษา รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์ยังสามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์ความ

เชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการวางแผนการวิจัยของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจได้ รวมถึงเป็นข้อมูล

สนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการวิจัยในแต่ละสาขาวิชาอีกด้วย 
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ข้อจ ากัดของการวิจัย 
การศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้มีข้อจ ากัดในด้านข้อมูล ได้แก่ 
1. ข้อมูลที่จัดเก็บยังไม่ครอบคลุมต่อการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ที่หลากหลายมิติมากขึ้น เช่น ข้อมูล

กลุ่มสาขาวิชา ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
2. ข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นวิทยานิพนธ์ทีอ่นุญาตเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ในคลัง

ปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น หากต้องใช้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งหมด จ าเป็นต้องรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. น าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการก าหนดสาขาวิชาในต าแหน่งทางวิชาการ

2. น าไปวิเคราะห์เพ่ิมเติมเปรียบเทียบหัวข้อวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
3. สามารถวิเคราะห์จากชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และวิธีการวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเรียนใน

ระดับบัณฑิตศึกษาในเชิงลึกของแต่ละสาขาวิชาได้มากยิ่งขึ้น และน าข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนทิศ
ทางการวิจัยในบัณฑิตศึกษาในช่วง 5 ปี  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค์ เพื ่อ 1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการ

แลกเปล ี ่ยนเสม ือนจร ิงต ่อผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของน ักศ ึกษาเทคน ิคการแพทย ์  ช ั ้นป ีท ี ่  2 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง โดย
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 135-302 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพันธุศาสตร์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติให้ความรู้  และนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ กับนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัย 
University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัย the New University of Lisbon 
ประเทศโปรตุเกส ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี ่ยวข้องกับ
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กิจกรรมของนักศึกษา จ านวน 3 ปีการศึกษา ได้แก่ 1/2561 1/2563 และ 1/2564 ซึ่งมีรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ต่างกัน ได้แก่ เรียนที่มหาวิทยาลัย เรียนออนไลน์ และเรียนออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือน
จริง ตามล าดับ ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือน
จริง สูงกว่าคะแนนของนักศึกษาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยและเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p = 0.00055 และ <0.00001 ตามล าดับ) แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริงช่วย
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และจากการประเมินพบว่าระดับความรู้ของนักศึกษาหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้น จากระดับดี (3.56/5) เป็นดีมาก (4.16/5) และนักศึกษามีความเพิ่งพอใจต่อภาพร่วม
ของกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.52/5)  
ค าส าคัญ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; ความพึงพอใจ; คณะเทคนิคการแพทย์ 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the effect of the virtual exchange 

activity on academic achievement of 2nd years students of faculty of Medical Technology, 
Prince of Songkla University 2) to study satisfaction of students towards the virtual exchange 
activity. The activity was a part of 135 - 3 02  Molecular Biology and Human Genetics course 
supervised by an international expert. Moreover, the students had the opportunity to 
exchange knowledge with international students from the University of Amsterdam, the 
Netherlands. and the New University of Lisbon, Portugal. The comparison of the average scores 
in the subjects related to the activity of students in three academic years, including 1/2018 , 
1/2020 and 1/2021 , which had different teaching styles, namely onsite study, online study 
and online study together with the virtual exchange activity, respectively were performed. The 
results showed that the virtual exchange activity significantly improved academic achievement 
when compared to only onsite and online study (p = 0.00055 and <0.00001, respectively). In 
addition, the students' knowledge level after participating in the activity was increased from 
good (3.56/5) to very good (4.16/5). Finally, the students were satisfied with the participation 
in the activity at the highest level (4.52/5). 
Keywords: Virtual exchange activity; Academic achievement; Satisfaction; Faculty of Medical 
Technology 

บทน า 
การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ท าให้การเรียนการสอนมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ข้อจ ากัดในการพบปะกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนด้วยกันเอง 
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ท าให้ลดโอกาสในการพูดคุยสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ส าคัญ  ดังนั้น
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงก าลังเผชิญกับความท้าทายของยุคโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นใน
สังคมปัจจุบัน (Buchem, Ferrer, & Ramírez, 2018) การศึกษาเรียนรู้จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สื่อสาร และใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนต้ องปรับตัวให้ทัน
เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามในวิกฤตที่ก าลังเผชิญมักมี
โอกาสที่ซ้อนอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้มากขึ้น ท าให้ลดขีดจ ากัดในการเรียนรู้ 
ช่องทางการสื่อสารหรือเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์มีเพิ่มขึ้นมากมายในช่วงเวลาไม่กี่ปี มนุษย์เราสามารถสื่อสาร
แบบเห็นหน้าในช่วงเวลาเดียวกันได้หลากหลายช่องทางแม้ว่าจะอยู่กันคนละซีกโลกเลยก็ตาม  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริง (Virtual exchange activity) 
จึงกลายเป็นตัวเลือกส าหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือน
จริงเป็นทางออกส าหรับความต้องการการเรียนรู้ทั่วโลก ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนที่มาจากนานาชาติสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมต่างสถานที่กัน (Garces & 
O’Dowd, 2020) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริงได้รับ
การยอมรับว่าเป็นวิธีการที่จะท าให้หลักสูตรเป็นสากล (Leask, 2015) โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่ท าให้
เกิด “ความเป็นสากลจากที่บ้าน (Internationalisation at Home)” Beelen and Jones (2015) ได้กล่าว
ว่าเป็นการบูรณาการที่มีจุดมุ่งหมายและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ส าหรับผู้เรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในประเทศ ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ประยุกต์ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริง ตัวอย่างเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศ
หนึ่งที่ได้ก าหนดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีรูปแบบสากล โดยก าหนดเป็นนโยบายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
อุดมศึกษาและการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2568 ให้มีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่
มีความเป็นสากล มีความร่วมมือกับต่างชาติไม่เพียงแค่วิชาเลือกในหลักสูตร แต่รวมถึงวิชาเฉพาะหรือวิชาชีพ
ด้วย โดยส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในห้องเรียนออนไลน์ ให้ผู ้เรียนได้มีประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ร่วมถึงเน้นผลลัพธ์ทางการเรียน (Learning outcomes) ของ
หลักสูตรให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น (Schuwer & Wild, 2015) 

ส าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ.2563-2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้มีการสนับสนุนให้ 10 มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศ ด าเนินโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย (Reinventing University System) โดยมุ่งขับเคลื่อนและยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติและดิจิทัล เพ่ือ
ตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยและระดับโลก โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริงเป็นโครงการหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นว่า นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนาวิชาการ ทักษะทางภาษา และสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก 
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ผ่านการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งน ามา
สู่ “ความเป็นสากลจากท่ีบ้าน” 

 งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือน
จริงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพลิกระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย จัดกิจกรรมโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัย the New University of Lisbon 
ประเทศโปรตุเกส ในหัวข้อ Fluorescence Techniques in Bacteria ซ่ึงกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 
135-302 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพันธุศาสตร์  โดยมีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด
นอกจากนีไ้ด้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมด้วย ทั้งนี้เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ในแก่ผู้เรียนในภายภาคหน้า

วัตถุประสงค ์
1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่
ผ่านการเรียนในรายวิชา รายวิชา 135-302 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพันธุศาสตร์  ในปีการศึกษา 
1/2561 1/2563 และ 1/2564 จ านวน 53 45 และ 74 คน ตามล าดับ รวมทั้งหมด 172 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา 1/2564 จ านวน 74 คน ที่ผ่านการเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือน
จริง (รูปแบบ online + virtual exchange) 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น (Independent variable)

2.1.1 การเรียนแบบเรียนที่มหาวิทยาลัย (รูปแบบ onsite)  
2.1.2 การเรียนแบบออนไลน์ (รูปแบบ online)  
2.1.3 การเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง (รูปแบบ online + 

virtual exchange) 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
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2.2.2 ผลการประเมินความเพ่ิงพอใจของนักศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก น าเครื่องมือไป
หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความสัมพันธ์
ระหว่างแบบทดสอบแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ในรายวิชา และปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน าไปใช้จริง 

 3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง ด้านการ
เรียนรู้ รูปแบบของกิจกรรม และภาพรวมของกิจกรรม โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายระดับพึง
พอใจ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลผลเป็นระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.00-4.49 แปลผลเป็นระดับความพึงพอใจ มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.00-3.99 แปลผลเป็นระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.99 แปลผลเป็นระดับความพึงพอใจ น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.99 แปลผลเป็นระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นอื่นๆของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม Virtual Exchange 
4. การด าเนินการ
ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริง  ในหัวข้อ Fluorescence

Techniques in Bacteria โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 135-302 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย
พันธุศาสตร์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้ความรู้ และนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา
ต่างชาติจากมหาวิทยาลัย University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัย the New 
University of Lisbon ประเทศโปรตุเกส ผ่านระบบออนไลน์ 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้เรียน

รายวิชา 135-302 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพันธุศาสตร์  ในปีการศึกษา 1/2561 1/2563 และ 
1/2564  ซ่ึงในปีการศึกษา 1/2561 นักศึกษาได้ผ่านการเรียนแบบเรียนที่มหาวิทยาลัย (รูปแบบ onsite) และ
ได้ท าข้อสอบในห้องสอบฉบับจริงทั้งหมด ในปีการศึกษา 1/2563 นักศึกษาได้ผ่านการเรียนแบบเรียนออนไลน์ 
(รูปแบบ online) และได้ท าข้อสอบออนไลน์จาก e-Testing ส่วนในปีการศึกษา 1/2564 นักศึกษาได้ผ่านการ
เรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง (รูปแบบ online + virtual exchange) และได้ท า
ข้อสอบออนไลน์จาก e-Testing โดยผู ้ว ิจ ัยได้ท าการรวบรวมคะแนนในหัวข้อที ่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเสมือนจริงของนักศึกษาทั้ง 3 ปีการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน  
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นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเสมือนจริง ผ่าน Google form และข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นอ่ืนๆของนักศึกษาที่มีต่อ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง ผ่านเครื่องมือการเรียนออนไลน์ Mentimeter 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือน โดยใช้สถิติ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) และใช้สถิติค่าที (t-test) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัย 
จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื ่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี ่ยในเนื ้อหาของรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาใน 3 ปีการศึกษา ได้แก่ 1/2561 1/2563 และ 1/2564 ซึ่งมีรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ต่างกัน ได้แก่ การเรียนแบบเรียนที่มหาวิทยาลัย (รูปแบบ onsite) การเรียนแบบเรียนออนไลน์ 
(รูปแบบ online) และการเรียนแบบเรียนออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง (รูปแบบ online + 
virtual exchange) ตามล าดับ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาเรียนที ่มหาวิทยาลัย  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
61.1514.77  นักศึกษาเรียนแบบ online ไดค้ะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.9513.14 และนักศึกษาเรียนออนไลน์
ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.628.88 (ตารางที่ 1) โดยพบว่าคะแนน
เฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง สูงกว่าคะแนนของนักศึกษาที่เรียนที่
มหาวิทยาลัยและเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.00055 และ <0.00001 
ตามล าดับ)  

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนแบบเรียนที่มหาวิทยาลัย (รูปแบบ onsite) 
เรียนออนไลน์ (รูปแบบ online) และเรียนออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริง (รูปแบบ online + 
virtual exchange) 
รูปแบบการเรียนการสอน ค ะ แ น น เ ฉ ล ี ่ ย  �̅� 

(ร้อยละ) 

ค่าเบี่ยงเบน (S.D.) t-value p-value*

onsite (n=53) 61.15 14.77 3.55 0.00055 

online (n=45) 57.95 13.14 5.28 <0.00001 

online + virtual exchange (n=74) 68.62 8.88 
*p < 0.01

จากการประเมินนักศึกษาพบว่าระดับความรู้ของนักศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมสูงขึ้น จากระดับดี 
(3.56/5) เป็นดีมาก (4.16/5) และนักศึกษามีความเพิ ่งพอใจต่อกิจกรรมในเรื ่องระยะเวลาของกิจกรรม
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เหมาะสมกับเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (4.39/5) เรื ่องการจัดแบ่งเนื ้อหาการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
(4.41/5) ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพร่วมของกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.52/5) (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเพ่ิงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม Virtual Exchange 
รายการสอบถาม ค่าเฉลี่ย �̅� (5) ค่าเบี่ยงเบน (S.D.) ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการเรียนรู้

1.1 ความรู้ก่อนท ากิจกรรม Virtual Exchange 3.56 1.34 ปานกลาง 
1.2 ความรู้หลังท ากิจกรรม Virtual Exchange 4.16 0.77 มาก 

2. ด้านรูปแบบของกิจกรรม
2.1 ระยะเวลาของกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหา 4.39 1.00 มาก 

2.2 การจัดแบ่งเนื้อหาการเรียนการสอน 4.41 0.64 มาก 
3. ภาพรวมของกิจกรรม 4.52 0.63 มากที่สุด 

นอกจากนี ้จากการสอบถามความคิดเห็นอื ่นๆของนักศึกษาผ่านเครื ่องมือการเรียนออนไลน์ 
Mentimeter พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นอื่นๆที่สะท้อนถึงความพึงพอใจต่อกิจกรรม  (รูปภาพที่ 1) เช่น ดี
มาก เป็นกิจกรรมที่ดี สนุก เยี่ยมยอด มีความสุข และได้ความรู้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีนักศึกษาบางคนให้
ความเห็นว่าใช้เวลาในการจัดกิจกรรมนานเกินไป และบางคนรู้สึกเขินอายในการเข้าร่วมกิจกรรม 

รูปที่ 1 ความคิดเห็นอ่ืนๆของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริง ผ่าน
เครื่องมือการเรียนออนไลน์ Mentimeter 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากงานวิจัยชิ้นนี้สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริง  (รูปแบบ online + virtual

exchange) ในรายวิชา 135-302 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษยพันธุศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาเทคนิค
การแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์นั้น ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อเทียบกับการ
เรียนแบบเรียนที่มหาวิทยาลัย (รูปแบบ onsite) และการเรียนแบบเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว (รูปแบบ 
online) ซึ่งเป็นไปได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้ช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนหลายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Firssova and Rajagopal (2018) ดังต่อไปนี้  

1) เสริมสร้างทักษะและทัศนคติระหว่างวัฒนธรรม เพิ่มความรู้และความเข้าใจในมุมมอง
ระหว่างวัฒนธรรม 

2) เรียนรู้การโต้ตอบและการท างานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลอย่างแท้จริง พัฒนา
ทักษะการท างานเป็นทีม การท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานในบริบทของประสบการณ์การเรียนรู้ระดับ
นานาชาติ  

3) การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่าย
4) เพ่ิมพูนความรู้ด้านและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ออนไลน์
5) เพิ ่มความมั ่นใจในตนเองในการปฏิสัมพันธ์กับเพื ่อนฝูงและคณาจารย์ โดยการใช้

ภาษาต่างประเทศ 
6) เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริง

2. ผู้เรียนมีความพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริง โดยผู้เรียนได้
ประเมินตนเองด้านการเรียนรู้พบว่าหลังท ากิจกรรมมีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Gruber and Bailey (2021) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริงในหัวข้อ 
การพัฒนาพหุวัฒนธรรมและพหุภาษา ระหว่างผู้เรียนชาวเยอรมันและสาธารณรัฐโคลอมเบีย พบว่าผู้เรียน
ประเมินตนเองด้านการเรียนรู้ระบุว่าได้มีพัฒนาการในการเขียนหลังเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นจากก่อนเรียน 
นอกจากนี้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพอใจกับระยะเวลาและรูปแบบของกิจกรรม โดยความพึงพอใจในภาพรวม
ของกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการรายงานของ Ferrer, Poce, Re and 
Villatoro (2021) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย Roma Tre University ประเทศอิตาลี กับ
มหาวิทยาลัย the University of the Balearic Islands ประเทศสเปน โดยบรรจุกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริงลงในรายวิชาของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของทั้งสองมหาวิทยาลัย และพบว่า
ผู้เรียนส่วนใหญ่พอใจกับการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ มีรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าภูมิหลัง ประสบการณ์ การ
ท างานร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน และความสามารถในการเรียนรู้แบบพึ่งพาตัวเอง เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียต่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Abuhassna et al. 2020) 
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้ช่วยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบการแลกเปลี ่ยนเสมือนจริงที่จะช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระตุ้นความสนใจของ
นักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษาท่ีก าลังประสบปัญหากับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ควรสอดแทรกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริงในหลักสูตรของการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์และศักยภาพทางการเรียนแก่ผู้เรียน 

 1.2 ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือนจริงให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น เช่น ปรับ
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสม และสร้างกิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนก่อนเริ่มกิจกรรม
การเรียน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการวิจัยครั ้งถัดไป จะออกแบบการประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายมากขึ ้น  เช่น

ประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมของผู้เรียน ท าการทดสอบก่อนท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเสมือน
จริง แทนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทดสอบหน่วยย่อยเพื่อดูความเข้าใจในเนื้อหารายจุด  
เป็นต้น 

 2.2 ในการวิจัยครั้งถัดไป จะออกแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์และส ารวจความพึงพอใจให้ครอบคลุมถึง
นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองของชาวต่างชาติที่ได้ร่วมกิจกรรม 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเสมือนจริง 

จากงบประมาณการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม Virtual Exchange ภายใต้โครงการ PSU Open 
Mobility เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใตแ้ผนงานพลิกโฉม
มหาว ิทยาล ัย (Reinventing University) พ.ศ. 2564 โดยส าน ักการศึกษาและนว ัตกรรมการเรี ยนรู้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอบพระคุณ Prof. Dr. Tanneke Den Blaauwen จาก Swammerdam 
Institute for Life Sciences, The Faculty of Science, The University of Amsterdam, Prof. Dr. Sérgio 
R. Filipe จ าก  Nova School of Science & Technology Department of Life Science, the New
University of Lisbon, แ ล ะ  Prof. Dr. Amornrat Pongdara จ าก  Faculty of Medical Technology,
Prince of Songkla University ในความอนุเคราะห์ให้ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
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การวัดค่าสีสารละลายด้วยสมาร์ทโฟนในการเรียนออนไลน์วิชาเคมีอนินทรีย์ 1 และปฏิบัตกิาร
เคมีอนินทรีย์ 
Color measurement of solution by smartphone for online inorganic 
chemistry I and inorganic chemistry laboratory classes 
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บทคัดย่อ 

ภาคเรียน 1/2564 เป็นการเรียนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 โดยการเรียนรายวิชาเคมี 
อนินทรีย์ 1 และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ มีการท าโครงงานของนักศึกษา 15 กลุ่มย่อย ให้ออกแบบและทดลอง
ท าได้ที่บ้าน ได้แก่ การวัดค่าสีและจลนศาสตร์ของสารละลายสีผสมอาหารหรือสีจากพืชที่ถูกฟอกขาวด้วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ที่มีในครัวเรือน เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของสารประกอบกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
ขณะที่รายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ ในปฏิบัติการเรื่องการหาค่าคงที่สมดุลของสารเชิงซ้อนด้วยวิธีทางสเปค
โตรเมตรี โดยนักศึกษา 21 กลุ่มย่อยสามารถใช้สมาร์ทโฟนที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันส าหรับวัดสีของ
วัตถุหรือใช้ซอฟท์แวร์ฟรีส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดสีของสารละลายสีผสมอาหารหรือสีจากพืช และสี
ของสารเชิงซ้อนที่ปรากฏในวิดีโอปฏิบัติการ ผลจากโครงงานในรายวิชาเคมี อนินทรีย์ 1 พบว่านักศึกษาทุก
กลุ่มสามารถออกแบบการทดลองได้ แต่มีเพียงร้อยละ 60 หรือ 9 กลุ่มย่อยที่น าเสนอผลการทดลองทาง
จลนศาสตร์ได้ถูกต้องโดยใช้สมาร์ทโฟนร่วมกับซอฟท์แวร์ฟรีส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ และในรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ พบว่าได้ค่าคงที่สมดุลที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องวิสิเบิลสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์ เมื่อวัดค่าสีจากวิดีโอโดยใช้ซอฟท์แวร์ฟรีส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 
ค าส าคัญ: สมาร์ทโฟน; การวดัค่าสี; เคมีอนินทรีย์; โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 
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Abstract 
Semester 1 / 2 0 2 1  was an online study due to the COVID-1 9  situation, providing 

inorganic chemistry 1  and inorganic chemistry laboratory course. For inorganic chemistry 1 
class, 15  groups of students were assigned to design and do an experiment at home. Color 
and kinetic measurements of bleaching food color or plant color solutions with household 
sodium hypochlorite solutions was assigned to study the reactions of inorganic compounds 
containing representative elementals. While in inorganic chemistry laboratory course, 2 1 
groups of students were assigned to use smartphones and free software on computer to 
determine the equilibrium constant of a coordination complex presenting in video laboratory. 
The color measurement application can be downloaded or use free software on computer to 
measure the color of the solution; food coloring or plant color, and the color of the complexes 
that showed in the video for laboratory. The results from assignment in inorganic chemistry 1 
course showed that all groups of students were able to design experiments, but only 60 
percent or 9 groups can report the results of kinetic experiments correctly using smartphones 
incorporating with free software on computer. For inorganic chemistry operations courses, it 
was found that the equilibrium constant was nearly the same as that obtained by visible 
spectrophotometer when measuring colors from videos using free software on computer. 
Keywords: smartphone; color measurement; inorganic chemistry; sodium hypochlorite 

บทน า 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ซึ่งรายวิชา 721 -221 เคมี 
อนินทรีย์ 1 เป็นรายวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาปี 2 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ปี 3  สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 
และเคมี (ศึกษาศาสตร์) ส่วนรายวิชา 721-222 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ เป็นรายวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาปี 
3 สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา และเคมี (ศึกษาศาสตร์) ผ่านการเรียนออนไลน์ด้วย MS Team เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์โรคระบาด ผู้สอนจึงจัดให้มีโครงงานพิเศษที่นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แอป
พลิเคชันในสมาร์ทโฟนหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ เพ่ือวัดค่าสีของสารละลาย  

ส าหรับรายวิชาเคมี อนินทรีย์ 1 ได้มีการมอบหมายงานส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรวมถึง
โครงงานพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางทฤษฎีไปออกแบบและทดลองได้เองที่บ้าน รวมถึงการ
ใช้สเต็มในการเรียน หนึ่งในโครงงานนี้ได้แก่ การวัดค่าสีสารละลายและวิเคราะห์จลนศาสตร์การสลายตัวของสี
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้ร่วมกับโปรแกรมฟรีส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 
โดยการให้นักศึกษาท าความเข้าใจบทความวิจัยบางชิ้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษาจลนศาสตร์การสลายสีย้อม
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ด้วยสารฟอกขาวด้วยสมาร์ทโฟนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด (Madriz, Cabrerizo, & Vargas, 2021) และ 
การประยุกต์ใช้การวัดค่าสีด้วยสมาร์ทโฟนหรือใช้ร่วมกับโปรแกรมฟรีส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ (Šafranko, 
Živković, Stanković, Medvidović-Kosanović, Széchenyi, & Jokić, 2019) แล้วออกแบบ วางแผนการ
ทดลอง และท าการทดลองด้วยตัวเองที่บ้าน ส่งตัวอย่างวิดีโอขณะทดลอง และท ารายงานส่ง ขณะที่รายวิชา
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ที่เป็นวิชาปฏิบัติการมีการสอนผ่านวิดีโอ และได้มีการมอบหมายงานในปฏิบัติการเรื่อง
การหาค่าคงที่สมดุลของสารเชิงซ้อนด้วยวิธีทางสเปคโตรเมตรี  โดยนักศึกษาต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือโปรแกรม
ฟรีส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์วัดค่าสีของสารละลายของสารเชิงซ้อนจากวิดีโอ เพื่อน าไปเขียนกราฟมาตรฐาน
และค านวณค่าคงที่สมดุลของสารเชิงซ้อน เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องวิสิ
เบิลสเปคโตรมิเตอร์  

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบการทดลองและใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้ร่วมกับโปรแกรมฟรีส าเร็จรูป

ในคอมพิวเตอร์เพื่อทดลองทางเคมีอนินทรีย์ระหว่างเรียนออนไลน์ที่บ้าน ส าหรับการวัดค่าสีสารละลายและ
รายงานจลนศาสตร์การสลายตัวของสีผสมอาหารด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ในรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 
1 และการค านวณค่าคงที่สมดุลของสารเชิงซ้อนในรายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด 

แอปพลิชันในสมาร์ทโฟนที่สามารถติดตั้งได้ฟรีหลายแอปพลิเคชันสามารถที่จะน ามาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เช่น แอปพลิเคชัน ColorMeter (ส าหรับสมาร์ทโฟน
ระบบแอนดรอยด์และระบบไอโอเอส) และ ColorAssist (ส าหรับไอโอเอส) ที่วัดค่าสีของวัตถุ ด้วยค่าสีหลักคือ 
แดง (Red, R) เขียว (Green, G) และน ้าเงิน (Blue, B) หรือค่า RGB pixel ที่สัมพันธ์กับค่าความยาวคลื่นที่
วัตถุดูดกลืนเท่ากับ 620, 550, และ 450 nm ตามล าดับ (Kovaric, Clapis, & Romano-Pringleet, 2020) 
บางแอปพลิเคชันอาจจะวัดค่าสีเป็นค่า HSV (หรือ HSL) เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลาย (Montangero, 
2015) นอกจากนี้ยังมีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ เช่น ColorX (Šafranko et al., 2019) และ 
ImageJ (Destino & Cunningham, 2020; Rasband, 2022) มาใช้ร ่วมกับภาพถ่ายสีของวัตถุที ่ถ ่ายด้วย
สมาร์ทโฟนเพื่อการทดลองวัดค่าสีของสารละลายต่าง ๆ โดย ColorX เป็นโปรแกรมฟรีที่มีขนาดเล็ก (2.54 
KB) สามารถท างานได้บนระบบ .Net Framework v4.7.2 หรือสูงกว่า เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 เป็น
ต้นไป และการใช้งานโปรแกรมไม่ซับซ้อน นักศึกษาสามารถติดตั้ง เรียนรู้และใช้งานโปรแกรมได้ด้วยตนเอง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
สารฟอกขาว (bleaching agent) ซึ่งมีจ าหน่ายและใช้ทั่วไปในท้องตลาดมีส่วนประกอบทางเคมีที่

ส าคัญคือ โซเดียมไฮไปคลอไรต์ (NaClO) มีสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์ที่ดี สามารถที่จะรับอิเล็กตรอนจากสาร 
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ต่าง ๆ ได้ดี สามารถท าลายพันธะคู ่ที ่พบในสารที่มีสี เช่น  สีย้อมสังเคราะห์ สีผสมอาหาร และสีจากพืช
ธรรมชาติ เมื่อหมู่ฟังก์ชันที่ให้สีถูกท าลาย จะส่งผลให้สารเหล่านั้นมีสีจางลงจนไม่มีสี ความเร็วในการฟอกสี
ขึ้นกับความเข้มข้นของโซเดียมไฮไปคลอไรต์ โดยความเข้มข้นของโซเดียมไฮไปคลอไรต์ที่พบในสารฟอกขาว
ยี่ห้อต่าง ๆ อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 6 โดยน ้าหนัก เพียงพอต่อการน าไปใช้ทดลองการฟอกสีของสีสังเคราะห์
และสีจากพืช 

สารฟอกขาวสามารถฟอกขาวสีย้อมหรือสีสังเคราะห์ ได้แก่ RD40 หรือ disodium 6-hydroxy-5-((2-
methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo)-2-naphthalenesulfonate ซึ่งมีหมู่ให้สีคือหมู่อะโซ (-N=N-) ที่จะ
แตกออกเมื่อท าปฏิกิริยากับสารฟอกขาว ClO- โดย Madriz et al. (2021) ได้ศึกษาจลนศาสตร์การสลายสี
ย้อม RD40 ด้วยสารฟอกขาว โดยให้นักศึกษาใช้สมาร์ทโฟนวัดค่าสี RGB ของสารละลายสีย้อมที่เวลาต่าง ๆ 
กรณีนี้ต้องใช้ฉากสีเขียวเป็นพื้นหลังเนื่องจากสารละลายมีสีแดง และใช้ความเข้มสีจากค่า G ของสารและ
สารละลายแบลงก์เพ่ือค านวณเป็นค่าการดูดกลืนสีดังสมการ (1) ซึ่งให้ผลการทดลองที่ไม่ต่างจากการใช้ค่าการ
ดูดกลืนสีจากเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ โดยที่ค่าการดูดกลืนแสงแปรผันตรงตามความเข้มข้นของสาร จึงสามารถ
หาความเข้มข้นของสารได้จากค่าการดูดกลืนแสง ดังสมการของ Lambert-Beer law ในสมการที่ (2) 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔(
𝐼

𝐼0
) (1) 

𝐴 = 𝜀𝑏𝑐 (2) 

เมื่อ A คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสาร I คือความเข้มแสงของสารตัวอย่าง (ค่า G จากการวัดสี) I0 คือ
ความเข้มแสงของแบลงก์ (ค่า G จากการวัดสีของแบลงก์) 𝜀 คือ สมบัติจ าเพาะของสารที่ดูดกลืนและวัดที่ความ
ยาวคลื่นค่าหนึ่ง b คือระยะทางที่แสงผ่านตัวอย่าง และ c คือความเข้มข้นของสารตัวอย่าง จากงานวิจัยของ 
Madriz et al. (2021) สามารถน าไปหาจลนศาสตร์การฟอกสีของ RD40 ด้วยสารฟอกขาวได้ 

นอกจากนี้สามารถค านวณค่าเฉลี่ยของ RGB (IRGB) เพื่อหา RGB parameter (IRGB)p ดังสมการที่ (3) 
และ (4) ในการวัดค่าสีเพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายด้วยโปรแกรมฟรีส าเร็จรูป ColorX (Šafranko et 
al., 2019)  

< 𝐼𝑅𝐺𝐵 >𝑠𝑡𝑑/𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛=
𝑅𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙+𝐺𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙+𝐵𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙

3
(3) 

< 𝐼𝑅𝐺𝐵 >𝑝= 𝑙𝑜𝑔 (
<𝐼𝑅𝐺𝐵>𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘

<𝐼𝑅𝐺𝐵>𝑠𝑡𝑑/𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛
) (4)

โปรแกรม ColorX สามารถค านวณค่า (IRGB) และ (IRGB)p ได้จากค่า RGB ที่โปรแกรมอ่านได้จากภาพ
ที่ถ่ายด้วยกล้องจากมือถือหรือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และกรณีมีข้อมูลจากสารมาตรฐาน ผู้ใช้งานสามารถที่
จะให้โปรแกรมสร้างกราฟมาตรฐานได้ เมื่อใส่ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง โปรแกรมจะค านวณความ
เข้มข้นของสารตัวอย่างได้ทันที ดังนั้นจากงานวิจัยดังกล่าวรวมถึงอีกหลายวิจัยที่น าสมาร์ทโฟนมาประยุกตใ์ช้
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ในการทดลองวัดค่าสี (Kuntzleman & Jacobson, 2016; Bhagat, Jadeja, Sharma, Joshi, & Mukherjee, 
2020) จึงเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ออกแบบการทดลองและวัดค่าสีโดยใช้แอปพลิเคชันวัดค่าสี
ในสมาร์ทโฟนและโปรแกรม ColorX ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในช่วงเวลาดังกล่าว ในการทดลองเรื่องการ
ฟอกขาวสีสังเคราะห์หรือสีจากพืช และการหาค่าคงที่สมดุลของสารเชิงซ้อนในรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 และ
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ได้ 

กรอบแนวคิด 

วิธีการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง
แบ่งกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปี 2 และ 3 รวม 62 คน ในรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เป็น 15 กลุ่ม และ

แบ่งกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปี 3 รวม 59 คน ในรายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ เป็น 21 กลุ่ม 
2. กิจกรรมที่ใช้ในการวิจัย
มอบหมายโครงการและการทดลอง พร้อมกับการศึกษางานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ในแต่ละ

วิชาดังนี้ 
a) รายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 โครงงานเรื่อง การวัดค่าสีสารละลายและวิเคราะห์จลนศาสตร์การ

สลายตัวของสีด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 
ตัวอย่างสีผสมอาหาร ได้แก่ สีสังเคราะห์ที่มีขายทั่วไป หรือสีสกัดจากพืชธรรมชาติที ่หาได้ตาม

บ้านเรือน 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน
สถานการณ์โควิด-19 ในภาคการศึกษาท่ี 
1/2564 รายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 และ
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  

• นักศึกษาขาดทักษะในการลงมือ
ปฏิบัติทดลองด้วยตนเอง

• การนำแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน
หรือโปรแกรมฟรีสำเร็จรูปใน
คอมพิวเตอร์มาใช้วัดค่าสี (RGB pixel
และ ColorX) เพ่ือการทดลองที่บ้าน

• มอบหมายโครงงานในรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 
1

• ปฏิบัติการเรื่อง การหาค่าคงที่สมดุลของสาร

เชิงซ้อนด้วยวิธีทางสเปคโตรเมตรี ใน

รายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์

• ตัวแปรต้น: การวัดค่าสีสารละลายด้วยแอป

พลิเคชันในสมาร์ทโฟน หรือโปรแกรมฟรี
สำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์

• ตัวแปรตาม: ผลสัมฤทธิ์ของการท ากิจกรรม
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งานว ิ จ ั ยท ี ่ ให ้ ศ ึ กษา ค ือ  Exploring Chemical Kinetics at Home in Times of Pandemic: 
Following the Bleaching of Food Dye Allura Red Using a Smartphone. (Madriz et al., 2021) 

b) รายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ ปฏิบัติการเรื่อง การหาค่าคงที่สมดุลของสารเชิงซ้อนด้วยวิธี
ทางสเปคโตรเมตรี 

งานว ิจ ัยท ี ่ ให ้ศ ึกษา ค ือ  Designing ColorX, Image Processing Software for Colorimetric 
Determination of Concentration, To Facilitate Students’ Investigation of Analytical Chemistry 
Concepts Using Digital Imaging Technology. (Šafranko et al., 2019) 

3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือการวัดค่าสี ด้วยอุปกรณ์ท่ีนักศึกษามี ดังนี้

1. แอปพลิเคชันวัดค่าสีในสมาร์ทโฟน (ทั้งระบบแอนดรอยด์ หรือ ไอโอเอส)
2. โปรแกรมฟรีส าเร็จรูป ColorX ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของการท ากิจกรรม เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียนรู้การวัดค่าสีที่ได้
จากการทดลองด้วยแอปพลิเคชัน (ตัวแปรต้น) และการอภิปรายผลในรายงานโดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาง
เคมีอนินทรีย์ 

4. เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมโครงงาน 1 โครงงาน และคู่มือปฏิบัติการ 1 ปฏิบัติการ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การท ารายงานและวิดีโอการทดลอง
โดยคู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนรู้เหล่านี้ได้ผ่านการทดลองใช้กับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563

และได้น าผลจากกิจกรรมมาปรับปรุง เช่น การเพิ่มแอปพลิเคชันวัดค่าสีและตัวอย่างรายงานวิจัยเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ง่ายขึ้น 

ผลการวิจัย 
1. ผลการท าโครงงานเรื่อง การวัดค่าสีสารละลายและวิเคราะห์จลนศาสตร์การสลายตัวของสีด้วย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์

ในรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 หลังจากการมอบหมายโครงงานเรื่อง การวัดค่าสีสารละลายและวิเคราะห์
จลนศาสตร์การสลายตัวของสีด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ตัวอย่างสีผสมอาหาร ได้แก่ สีสังเคราะห์ที่
มีขายทั่วไป หรือสีสกัดจากพืชธรรมชาติที่หาได้ตามบ้านเรือน โดยให้ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ท าโครงงาน นักศึกษาได้วางแผน ทดลองและท ารายงานส่งตามก าหนด โดยบางกลุ่มมีการเลือกใช้สีผสมอาหาร 
ที่เป็นสีสังเคราะห์ และบางกลุ่มใช้สีที่ได้จากพืชเช่น อัญชัน น าไปฟอกขาวด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์
ที่มีขายทั่วไป วัดค่าสีที่จางลงตามเวลา ด้วยแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน (ได้ค่า RGB) ดังภาพที่ 1ก บางกลุ่ม
ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟน แล้วน าเข้าโปรแกรม ColorX เพื่อวัดค่าสี (IRGB)p ที่เวลาต่าง ๆ (ภาพที่ 1ข) แล้ว
น าเสนอกราฟจลนศาสตร์ ระหว่างค่าสีตามเวลาที่ลดลง  
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(ก)       (ข) 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการทดลองการสลายตัวของสีผสมอาหารด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง เมื่อวัดค่า RGB ด้วย (ก) สมาร์ทโฟน และ (ข) โปรแกรม ColorX บนคอมพิวเตอร์ 
ที่มา: Keereepet, Munmueang, Nookhaw, & Butrak, (2021) 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลจลนศาสตร์ที่มีแกน y เป็นข้อมูลค่าสี (IRGB)p โดยมีการ
วัดค่า (IRGB) ของแบลงก์และสารตัวอย่างสีน ้าเงิน ด้วยโปรแกรม ColorX แล้วน าไปค านวณเป็น (IRGB)p ของ
สารละลาย แสดงให้เห็นสีของสารตัวอย่างถูกฟอกให้จางลงตามเวลา เป็นลักษณะเส้นโค้งหงาย ขณะที่บาง
กลุ่มตัวอย่างน าค่าสี RGB ค่าใดค่าหนึ่งเช่น ค่า R หรือไม่ได้เทียบกับค่าสีของแบลงก์ ไปเขียนกราฟกับเวลา ท า
ให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งใช้ค่าสี R ที่ไม่เทียบกับค่าสีของแบลงก์ ได้ค่าสี R เพ่ิมข้ึนตามเวลา 

รายวิชา 721-221 เคมีอนินทรีย์ 1 มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 กลุ่ม พบว่า มี 9 กลุ่ม (60%) ใช้
โปรแกรม ColorX และน าเสนอข้อมูลจลนศาสตร์ได้ถูกต้อง ขณะที่อีก 6 กลุ่ม (40%) ใช้แอปพลิเคชันใน
สมาร์ทโฟน แต่มีเพียง 1 กลุ่มเท่านั้นที่น าเสนอข้อมูลจลนศาสตร์ได้ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่าการใช้โปรแกรม 
ColorX ค านวณค่า (IRGB)p ให้ผลที่สอดคล้องกับทฤษฎี ส่วนการใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนแม้จะใช้งาน
สะดวกกว่าเนื่องจากนักศึกษาทุกคนมีใช้งาน แต่นักศึกษาต้องท าความเข้าใจเรื่องทฤษฎีการดูดกลืนสีของสาร 
การวัดค่าสีเทียบกับแบลงก์และการค านวณค่า (IRGB)p ตามสมการที่ (1)-(4) จึงจะสามารถน าเสนอข้อมูลได้
ถูกต้องสอดคล้องกับทฤษฎี 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลการน าเสนอจลนศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลแกน y เป็นค่าสี (IRGB)p 
ที่มา: Keereepet et al. (2021) 

2. ผลการท าปฏิบัติการเรื่อง การหาค่าคงท่ีสมดุลของสารเชิงซ้อนด้วยวิธีทางสเปคโตรเมตรี

ส าหรับรายวิชา 721-222 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ได้ก าหนดให้นักศึกษาใช้โปรแกรม ColorX เพ่ือ
เปรียบเทียบกับค่าคงที่สมดุลของสารเชิงซ้อนที่ได้จากการวัดค่าการดูดกลืนสีด้วยเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ 
(จากวิดีโอปฏิบัติการ) ได้ผลการวัด (IRGB)p ของสารละลาย [FeSCN]2+ ความเข้มข้นต่าง ๆ และค่า (IRGB)p ที่
ใช้หาความเข้มข้นของสารละลาย [FeSCN]2+ เพื่อหาค่าคงที่สมดุลของสารสารละลาย ดังกราฟมาตรฐานภาพ
ที่ 3 พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 21 กลุ่ม มี 12 กลุ่ม (57.1%) สามารถเขียนกราฟมาตรฐานได้ถูกต้อง แต่
มีเพียง 1 กลุ่มที่ค านวณค่าคงที่สมดุลได้ถูกต้อง ขณะที่กลุ่มอื่นค านวณผิดเนื่องจากใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของ
สารตั้งต้นไม่ถูกต้อง ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องปริมาณสัมพันธ์และสมดุลเคมี 
 จากผลการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อทดลองวัดค่าสีและน าไปวิเคราะห์ผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่จะน าอุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟนที่ใช้งานอยู่
มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเคมีอนินทรีย์ได้ โดยต้องเพ่ิมการทบทวนความรู้ทางทฤษฎีด้านการดูดกลืนสีและ
พ้ืนฐานเคมีเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชามากขึ้น  
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลการน าเสนอข้อมูลกราฟมาตรฐานเพื่อใช้ในการค านวณหาความเข้มข้นของ [FeSCN]2+ 

ของกลุม่ตวัอย่าง เมือ่แกน y ใช้ค่าส ี(IRGB)p 
ที่มา: Cheloh, Jaru, & Mamamuna (2021) 

สรุปและอภิปรายผล 
ในการเรียนออนไลน์รายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 ที่ก าหนดโครงงานการวัดค่าสีและจลนศาสตร์ของ

สารละลายสีผสมอาหารหรือสีจากพืชที่ถูกฟอกขาวด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ที่มีในครัวเรือน พบว่า
นักศึกษา 15 กลุ่มสามารถออกแบบการทดลองการวัดค่าสีได้ แต่มีเพียงร้อยละ 60 หรือ 9 กลุ่มย่อยที่น าเสนอ
ผลการทดลองทางจลนศาสตร์ได้ถูกต้องโดยใช้สมาร์ทโฟนร่วมกับซอฟท์แวร์ฟรีส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากใช้ค่าพารามิเตอร์สีที ่วัดได้ถูกต้อง และในรายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษา 12 กลุ่ม (57.1%)  ใช้ค่าสีที ่วัดได้ด้วยซอฟท์แวร์ฟรีส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์น ามาเขียนกราฟ
มาตรฐานเพื่อใช้ในการค านวณหาความเข้มข้นของ [FeSCN]2+ ได้ถูกต้อง แต่มีเพียง 1 กลุ่มที่ค านวณค่าคงที่
สมดุลถูกต้อง และใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องวิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เนื่องจากนักศึกษามี
ความเข้าใจเรื่องการค านวณเกี่ยวกับสมดุลเคมี แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสามารถใช้สมาร์ทโฟนและคอมพิว
เตอร์ในการทดลองที่เก่ียวข้องกับการวัดค่าสีได้ด้วยตัวเอง  
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ข้อเสนอแนะ 
การเรียนการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ แบบออนไลน์ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 จ าเป็นต้องออกแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทดลอง สังเกตและใช้ทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปผลการทดลองได้เองที่บ้าน การออกแบบให้นักศึกษาสามารถ
น าสมาร์ทโฟนที่มีหรือโปรแกรมฟรีส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทดลองเพื่อวัดค่าสี ของวัตถุหรือ
สารละลายได้อย่างถูกต้องเมื่อเทียบกับผลการวัดค่าสีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ท าให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนส าหรับการเรียนวิชาเคมีได้ แต่
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ค่าสีที่ได้ให้ถูกต้องเพื่อน าไปค านวณผลการทดลองต่อไป รวมถึงการท าวิจัยโดยเก็บข้อมูล
จากผู้เรียน ควรได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยจริยธรรมในมนุษย์ก่อนการเก็บข้อมูลในงานวิจัยครั้ง
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในองค์ความรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาโดยใช้เทคนิคการตั ้งค าถาม ด้วยการใช้อาหารหมักพื ้นเมืองข้าวหมากเป็นต้นแบบค าถาม 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 20 คน ลงเรียนในรายวิชา
ชีววิทยาภาคสนาม ในปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ค าถาม การสะท้อนความคิดของนักศึกษา และแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผล
การศึกษาพบว่านักศึกษาสะท้อนการพัฒนาตนเองในทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกต การใช้ประสาทสัมผัส 
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ ความท้าทายใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาในด้านการสร้างความรู้ในเนื้อหา รูปแบบและบรรยากาศการเรียนการสอน ประโยชน์ที่ได้รับจากการ

ท ากิจกรรม และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.61  
0.53 ในประเด็นด้านการมีความคิดหลากหลาย หรือคิดได้หลายทิศทางในช่วงเวลาที่จ ากัด และในด้าน

ความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ ที่ต่างจากเดิม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68  0.48 
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการสอนด้วยเทคนิคการใช้ค าถามแบบอย่างข้าวหมาก สามารถสร้างความเข้าใจใน
องค์ความรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนได้   
ค าส าคัญ: ความคิดสร้างสรรค์; การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ค าถาม; จุลชีววิทยาประยุกต์ 
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Abstract 
This study aimed to promote students' content understanding and develop creativity 

by using question techniques with traditional fermented food, Khao Mak as a question model. 
The target group was 20 second-year undergraduate students enrolled in field biology course, 
semester 2 academic year 2021. The tools used in the study were a question-based learning 
management plan, the reflection of students, and a questionnaire with a 5 - level estimation 
scale. It was found that the students reflected on their development in various skills, such as 
observation, use of the sensory organs, information retrieval, analytical thinking, new 
challenges, and creativity. In addition, the assessment of student satisfaction with content 
knowledge, teaching and learning atmosphere, benefits gained from the activities, and various 
skills development was done. The results revealed that the students' overall satisfaction was 
the highest level, with an average score of 4 . 6 1  ± 0 . 53 Students were most satisfied with 
generating various ideas or divergent thinking in a limited time and taking the initiative in 
something new and different. An average satisfaction score of 4.68 ± 0.48 was observed. This 
study revealed that using questioning techniques through Khao Mak as a model of questions 
could build knowledge understanding and develop creativity for students. 
Keywords: Creativity; Questioning techniques; Applied Microbiology 

บทน า 
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  เพื่อน าไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม และสร้างความสามารถในด้านการแข่งขันของประเทศเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง นักศึกษาผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์ (creative student) อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที ่เรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่  ๆ เป็น
นักศึกษาที่สามารถมองหาโอกาสที่อยู่รอบ ๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือการบริการที่มนุษย์ต้องการ ผู้เรียนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะสูง จะเป็นผู้ได้เปรียบในการท างานที่มีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบันนี้ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดขั้นสูง ประกอบด้วย การคิด วิเคราะห์ การคิดประเมินค่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  Khuana and Khuana (2018) ได้สรุปความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการคิด ตอบสนองต่อปัญหา เหตุการณ์หรือมวลประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเพ่ือ
น าไปสร้างความคิดใหม่ ท าสิ่งใหม่ คิดได้อย่างหลากหลาย มีความสามารถในการสัมพันธ์เชื่อมโยงมีจินตนาการ
ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเกิดผลผลิตใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

ในการสอนเชิงรุกเนื้อหาด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ นอกจากผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
พ้ืนฐานแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดทั้งเข้าใจหลักการหรือบทบาทของจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องในการใช้ประโยชน์นั้น ๆ ข้าวหมาก (Khao mak , 
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sweetened rice) เป็นอาหารหมักพื้นบ้านของไทยที่มีมานานแล้วทั้งในวิถีไทยพุทธและมุสลิม ผลิตจากข้าว
เหนียวสีขาวและข้าวเหนียวด า  โดยการน าข้าวเหนียวที่ผ่านการนึ่งไปคลุกกับลูกแป้งซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์
หลากหลายชนิดแล้วน าไปบ่มระยะเวลา 2-3 วัน  จึงสามารถน าข้าวหมากมารับประทานได้ ข้าวหมากจึงเป็น
ข้าวที่ผ่านกระบวนการหมัก (fermentation) มีรสชาติหวาน มีกลิ่นแอลกอฮอล์เล็กน้อย คุณลักษณะ รสชาติ 
และองค์ประกอบทางเคมีของข้าวหมักขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ตั้งแต่วัตถุดิบคือข้าวเหนียว (Wattanuruk, 
2021) ซึ่งพบว่าข้าวหมากจากข้าวเหนียวด ามีองค์ประกอบทางเคมีมากกว่าข้าวเหนียวขาว นอกจากนี้คุณภาพ
ของข้าวหมาก ยังขึ้นกับกล้าเชื้อข้าวหมากหรือที่เรียกว่าลูกแป้งซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรและเครื่องเทศที่
แตกต่างกันออกไป ชนิดของจุลินทรีย์ในลูกแป้ง ส่งผลต่อคุณภาพของข้าวหมาก (Samappito et al., 2019)
ด้วยเหตุนี้ท าให้ความชื่นชอบในการรับประทานข้าวหมากแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาว
หรือวัยท างาน ความนิยมข้าวหมากลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาสูตรข้าว
หมากในรูปแบบต่าง ๆ จะท าให้ผลิตภัณฑ์จากข้าวหมาก เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ อาทิเช่น  ความรู้ในศาสตร์  การ
พัฒนาทักษะและทัศนคติ การสร้างความคิด การกลั่นกรองแนวความคิด และการสร้างอัตลักษณ์ (Deelers, 
2015)  ดังนั้นการที่ผู้เรียนจะมีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใดนั้น ผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ นั้นๆ 
อย่างลึกซึ้ง ในการจัดการเรียนสอนในรายวิชาชีววิทยาภาคสนามซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาด้านชีววิทยาที่
หลากหลายรวมทั้งด้านจุลินทรีย์ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้ แต่ละเนื้อหาจะมีช่วงเวลาสอนประมาณ 3 สัปดาห์ 
ผู้สอนจึงใช้เทคนิคการสอนแบบตั้งค าถาม โดยใช้ข้าวหมากซี่งเป็นอาหารหมักพ้ืนบ้าน มาเป็นต้นแบบในการตั้ง
ค าถามเพ่ือมุ่งสร้างความรู้เข้าใจในศาสตร์และสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในองค์ความรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคการ

ตั้งค าถาม ด้วยการใช้อาหารหมักพ้ืนเมืองข้าวหมากเป็นต้นแบบค าถามในการจัดการเรียนการสอน 

กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา: ผู้สอน (2022) 

วิธีการวิจัย 

1.กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาชีววิทยาภาคสนาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 20 คน โดยเป็นนักศึกษาหญิงจ านวน 17 คน นักศึกษาชายจ านวน 3 คน อายุเฉลี่ย 
20 ปี  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ค าถาม
2. แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) มี 5 ระดับ เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยของคะแนน (average) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, 
S.D.)

3. นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยนี้ (ดัดแปลงจาก Khuana and Khuana, 2018)
ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง การคิดแก้ปัญหาด้วยแนวทางใหม่ น าไปสู่การสร้าง  หรือปรับปรุงจนได้

สิ่งใหม่ ๆ การท าสิ่งใหม่ การคิดได้อย่างหลากหลาย เกิดผลผลิตใหม่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ 
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4. วิธีการด าเนินการ
4.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ใช้เทคนิคการสอนโดยการใช้คำถาม

ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู ้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู ้ตามที่คาดหวังไว้ แผนการจัดการเรียนการสอนตลอด
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการใช้คำถามในแต่ละข้อแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนการสอน ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ที/่วันที่ กิจกรรมผู้สอน/วัตถุประสงค์ของ

คำถาม 
กิจกรรมผู้เรียน 

1.  
28 ธันวาคม 2564 

ใช ้เทคนิคการสอนแบบตั ้งคำถาม 
ประกอบด้วยคำถาม 3 ข้อ 
คำถามข้อที่ 1. ข้าวหมากมีลักษณะ
และรสชาติอย่างไร 
วัตถุประสงค์เพื ่อให้ผู ้เรียนได้รู ้จัก
ข้าวหมากในเรื ่องคุณลักษณะของ
ข้าวหมากซึ่งเป็นอาหารหมักพื้นบ้าน
โดยการใช้ระบบประสาทสัมผัส 

1. ชิม ดมกลิ่น สังเกตลักษณะ ใช้มือสัมผัส
2. ทุกคนในกลุ่ม ให้ข้อมูล
3. สร ุป ล ักษณะ และรสชาต ิ  และระดับ
ความชอบข้าวหมากของแต่ละคน โดยให้
คะแนนความชอบโดยรวมตั ้งแต่ระดับ 1-5
(โดยที่ 1 หมายถึงชอบน้อยที่สุด 2 หมายถึง
ชอบน ้อย 3 หมายถ ึ ง  ชอบปานกลาง 4
หมายถึงชอบมาก และ 5 หมายถึงชอบมาก
ที่สุด

คำถามข้อที่ 2. ลักษณะและรสชาติ
ของข้าวหมากเกิดขึ้นได้อย่างไร 
วัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นช้อมูล
เพ ื ่ออธ ิบายค ุณล ักษณะของข ้าว
หมากที่เป็นผลการทดสอบชิมหรือ
การสัมผัส ในคำถามข้อที่ 1  

1. สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ ร่วมกันในกลุ่ม
2. เรียบเรียงองค์ความรู ้ เกี ่ยวกับข้าวหมาก
ตั้งแต่กระบวนการผลิต และวิทยาศาสตร์ของ
การหมักข้าวหมาก

คำถามข้อที่3. ข้าวหมากสามารถ
นำมาประยุกต์เป็นอาหารอย่างอ่ืน
หรือรับประทานกับอาหารอย่างอ่ืน 
ได้ไหม และอย่างไร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความ 
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและสร้างสรรค์  

1. ช่วยกันคิด วิเคราะห์จากรสชาติและเนื้อ
สัมผัส
2.สร้างสรรค์เมนูใหม่ จากข้าวหมาก หรือใช้
ข้าวหมากเป็นส่วนผสมในอาหารบางอย่าง เพ่ือ
พ ัฒนาให ้ เป ็ นอาหารท ี ่ ร ั บประทานได้
หลากหลายมากขึ ้นโดยให้คะแนนความชอบ
โดยรวมตั้งแต่ระดับ 1-5 (โดยที ่ 1 หมายถึง
ชอบน้อยที่สุด 2 หมายถึงชอบน้อย 3 หมายถึง
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สัปดาห์ที/่วันที่ กิจกรรมผู้สอน/วัตถุประสงค์ของ
คำถาม 

กิจกรรมผู้เรียน 

ชอบปานกลาง 4 หมายถึงชอบมาก และ 5 
หมายถึงชอบมากที่สุด) 

สัปดาห์ที่ 2 
4 มกราคม 2565 

ให้คำแนะนำ เพ่ิมเติม ทำกิจกรรมจากคำถาม 3 ข้อ 

สัปดาห์ที่ 3  
11 มกราคม 2565 

การนำเสนองาน 
ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ 

นำสนองาน จากคำถาม 3 ข้อ 
เขียนสะท้อนความคิดเห็นจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

   4.2. ผู้สอนนำผลการสะท้อนคิดของผู้เรียนมาวิเคราะห์ แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งผู้สอนเพ่ิม
รายการประเมินในด้านความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจหรือการยอมรับในการพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆจากสิ่งที่ผู้เรียนสะท้อนคิด  แล้วจัดทำเป็นแบบสอบถามความประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ด้วย
คำถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดย 5 หมายถึงระดับความพึงพอใจหรือการยอมรับมากที่สุด และ 1 
หมายถึงระดับความพึงพอใจหรือการยอมรับน้อยที่สุด  

   4.3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ คำนวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนน (average) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation, S.D.) นำค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายดังนี้ (Silanoi, 2019) 

ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 ความหมาย ดีมาก 
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 ความหมาย ดี 
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 ความหมาย ปานกลาง 
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 ความหมาย พอใช้ 
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 ความหมาย ควรปรับปรุง 

ผลการวิจัย 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาภาคสนาม ในเนื้อหาด้านจุลินทรีย์ซึ่งผู้สอน

ได้เน้นการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในด้านอาหาร จากข้อก าหนดในโครงการสอนรายวิชา ซึ่งมีเนื้อหาในแต่ละ
ส่วน 3 สัปดาห์  และผู้สอนเลือกอาหารหมักพ้ืนบ้านของไทยคือข้าวหมักมาเป็นแบบในการตั้งค าถาม เพ่ือสร้าง
กระบวนการในพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยการ
ใช้ค าถาม 3 ข้อที่ผู้สอนออกแบบการใช้ค าถาม เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้สอนวางไว้ในการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาทุกคน (จ านวน 20 คน) ไดส้่งการบันทึก
การสะท้อนความคิด ตัวอย่างการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนบางส่วน จ านวน 5 คน ( คิดเป็นสัดส่วน 25 
%) แสดงดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  ตัวอย่างการสะท้อนคิดของผู้เรียนหลังจากท ากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการตอบค าถาม 
ผู้เรียน การสะท้อนคิด 

1. นักศึกษาคนที่ 1 ได้สะท้อนคิดว่า “จากการได้น าข้าวหมากมาประยุกต์ ได้ฝึกทักษะการ
สังเกต เพราะได้สังเกตถึงลักษณะของข้าวหมาก กลิ่นรสชาติ โดยท าการวิจารณ์รสชาติ
ของข้าวหมากและลองชิม ซึ่งข้าวหมากมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว เล็กน้อย และได้กลิ่น
แอลกอฮอล์ในข้าวหมาก และได้ทักษะการหาข้อมูล การตั้งข้อสันนิษฐาน และการคิด
วิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้น าข้าวหมากมายกระดับให้มีความทันสมัย    โดยน าข้าวหมาก
มารับประทานร่วมกับอาหารอื่น ๆ ท าให้ นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน”

2. นักศึกษาคนที่ 2 ได้สะท้อนคิดว่า “จากการนำข้าวหมากไปประยุกต์ด้วยการรับประทาน
คู่กับอาหารอย่างอื่น สิ่งที่ได้รับคือความคิดสร้างสรรค์ในการหาอาหารมารับประทานคู่
กับข้าวหมากให้ลงตัวที่สุด ได้ทักษะการสังเกตจากการชิมรสชาติ  สังเกตลักษณะข้าว
หมาก ทักษะการสืบค้นด้วยการหาข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวหมาก เป็นงานที่มีความท้า
ทายเนื่องด้วยเพราะเวลาที่จำกัด ได้ทดลองรับประทานข้าวหมากคู่กับอาหารอื่นได้ไม่
หลากหลาย ถ้ามีเวลามากกว่านี ้อาจจะมีเมนูที่สามารถรับประทานคู่กับข้าวหมากได้
มากกว่านี้ หรือถ้ามีเวลามากกว่านี้อาจหาแหล่งผลิตข้าวหมากและได้ไปศึกษาวิธีการทำ
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง”

3. นักศึกษาคนที่ 3 ได้สะท้อนคิดว่า “จากการทำงานกลุ่มหัวข้อข้าวหมากโมเดล ทำให้ได้
พัฒนาทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลและด้าน  ความคิดสร้างสรรค์มากขึ ้น ในเบื ้องต้น
นักศึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้าวหมาก แต่เมื่อได้มาศึกษาในหัวข้อชุด ข้าวหมากโมเดล
ทำให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี ่ยวกับข้าวหมาก เช่น วิธ ีการทำข้าวหมาก
กระบวนการหมัก เป็นต้น ถือเป็นการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลที่ดี นอกจากนี้ เมนู
ใหม่ ๆ จากข้าวหมากถือเป็นหัวข้อที่ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
ได้อย่างดียิ่ง จากการนำเสนอผลงาน อาจารย์ได้ตั้งคำถาม ให้คำแนะนำต่าง ๆ และให้คำ
ชมแก่นักศึกษาถือเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมและการได้รับ
คำชมนั้นทำให้นักศึกษามีกำลังใจในการเรียนต่อไป”

4. นักศึกษาคนที่ 4 ได้สะท้อนคิดว่า“จากการทำกิจกรรมนักศึกษาได้ฝึกทักษะการสังเกต
เช่น สังเกตกลิ่น สี ลักษณะภายนอกของข้าว หมาก พร้อมทั้งชิมรสชาติ และได้ฝึกทักษะ
การตั้งข้อ สันนิษฐาน ของรสชาติหวานและกลิ่นแอลกอฮอล์ ในข้าวหมากว่าเกิดขึ ้นได้
อย่างไร ทำให้เกิดเป็นทักษะในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งอาจสืบค้นได้จาก อินเตอร์เน็ต การ
สอบถามจากผู้รู้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือ
มากน้อยพียงใดและนักศึกษายังได้ฝึกทักษะของความคิดสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบ การ
นำเสนอและการยกระดับให้ข้าวหมากนั้นเป็นที่รู้จักและรับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้น”
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ผู้เรียน การสะท้อนคิด 
5. นักศึกษาคนที่ 5 ได้สะท้อนคิดว่า “จากการได้ทำงานกลุ่มในหัวข้อ “ข้าวหมากโมเดล”

ในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสังเกตลักษณะต่าง ๆ ของข้าวหมาก
เช่น รสชาติ เนื้อสัมผัส รวมไปถึงลักษณะภายนอกของข้าวหมาก นอกจากนี้ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มได้
แสดงความคิดเห็นแนวคิดในการยกระดับข้าวหมากสู ่อาหารระดับสากล  จากการได้
ประยุกต์และชิมข้าวหมากคู่กับอาหารต่าง ๆ จนสามารถนำอาหารที่สามารถกินข้าวหมาก
ได้อย่างลงตัวและมีแนวคิดว่าสามารถยกระดับข้าวหมากสู่อาหารระดับสากลได้ ทั้งนี้ยังได้
ทักษะการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ จนได้ข้อมูลที ่สามารถอธิบาย
กระบวนการ ต่าง ๆ ในการทำข้าวหมากและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมัก
ข้าวหมาก ตลอดจนได้นำเสนอผลงานจากการทำงานกลุ่มในหัวข้อนี้ ซึ่งได้ตอบคำถามจาก
อาจารย์และเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนอีกด้วย”

จากการสะท้อนคิดของนักศึกษาทั้ง 20 คน พบว่านักศึกษาสะท้อนคิดจากการท ากิจกรรมในการตอบ
ค าถาม 3 ข้อ ในแนวทางเดียวกัน อาทิเช่น ทักษะการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การตั้งข้อ
สันนิษฐาน  ความท้าทายเนื่องจากเวลามีจ ากัด การออกแบบ การน าเสนอ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้สอนได้วางวัตถุประสงค์ไว้ เมื่อน าข้อสะท้อนคิดมาปรับเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจหรือ
ระดับการยอมรับในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มรายการในแบบสอบถาม เพื่อประเมินในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) วิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาแสดง
ดังตารางที่ 3 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรียนการสอนและ

การยอมรับในการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.61  0.53 มีความหมายมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการจะเห็นว่า รายการที่มีคะแนนความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด

คือด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านการยอมรับฟัง ความคิดเห็นของคนอื่น มีค่าเฉลี่ย 4.75  0.44 นอกจากนี้
นักศึกษามีความพึงพอใจหรือให้การยอมรับในการพัฒนาทักษะการท างานแบบกลุ่มแบบออนไลน์ อยู่ในระดับ

เฉลี่ย 4.700.47 ในด้านการสร้างองค์ความรู้ในเนื้อหาทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ เน้นในเรื่องข้าวหมาก
นักศึกษาให้คะแนนความพึงพอใจหรือการยอมรับในการสร้างองค์ความรู้  ผ่านเทคนิคการตั้งค าถามในข้อที่ 2 

มีคะแนน 4.650.59 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
การตั้งค าถาม นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ผ่านการคิดอย่าง
เป็นระบบและเชื่อมโยงกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อคุณลักษณะที่ปรากฏของข้าวหมาก ในเรื่องกลิ่น  กลิ่นและ
รส และเนื้อสัมผัส ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าค าถามข้อที่ 2 (ลักษณะและรสชาติของข้าวหมากเกิดขึ้นได้อย่างไร) ท า
ให้นักศึกษาเข้าใจวิทยาศาสตร์ในอาหารหมักที่ศึกษา และสามารถอธิบายคุณลักษณะของอาหารหมักข้าว
หมากท่ีได้จากทดสอบในค าถามข้อที่ 1 ได ้(ข้าวหมากมีลักษณะและรสชาติอย่างไร) 
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สำหรับในประเด็นด้านรูปแบบการเรียนการสอน  รวมทั้งในบรรยากาศการเรียนการสอน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.500.61 และ 4.500.69 ตามลำดับ  ส าหรับด้านที่คะแนนความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด

คือด้านการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุและผล มีคะแนนเฉลี่ย 4.45  0.60 มีความหมายอยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 3 ระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็นจากการสะท้อนคิด จากนักศึกษาจ านวนทั้งหมด 20 คน 
ล าดับ รายการ คะแนนเฉลี่ย (x̅) S.D. ความหมาย 

1 ด้านเนื้อหาความรู้เรื่องข้าวหมาก 4.65 0.59 มากที่สุด 

2 ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4.50 0.61 มากที่สุด 

3 ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 4.50 0.69 มากที่สุด 

4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.75 0.44 มากที่สุด 

5 ด้านการการใช้ระบบประสาทสัมผัส (กาย 
มือ ตา จมูก ลิ้น)  4.65 0.49 มากที่สุด 

6 ด้านการสืบค้น ข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 4.50 0.61 มากที่สุด 

7 ด้านการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุและผล 4.45 0.60 มาก 

8 ด้านการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 4.75 0.44 มากที่สุด 

9 การท างานแบบกลุ่ม ในรูปแบบออนไลน์ 4.70 0.47 มากที่สุด 
10 การมีความคิดหลากหลาย คิดได้หลาย

ทิศทาง ในช่วงเวลาที่จ ากัด 4.65 0.49 มากที่สุด 
11 ด้านความคิดริเริ่ม ในสิ่งใหม่ๆ ต่างจากเดิม 

กล้าคิดกล้าลอง 4.70 0.47 มากที่สุด 
ภาพรวมของความคิดสร้างสรรค์ 
(รายการที่ 10 และ11) 4.68 0.48 มากที่สุด 
ภาพรวมทุกรายการ  
(รายการที่ 1-รายการที่ 11) 4.61 0.53 มากที่สุด 

เมื่อพิจารณารายการที่ 10 และ 11 ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่เชื่อมโยงถึงการพัฒนาทางด้านความคิด

สร้างสรรค์ ในประเด็นการคิดที่หลากหลาย คิดได้หลายทิศทางในเวลาจ ากัด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.650.49 และ
ในด้านด้านความคิดริเริ่ม ในสิ่งใหม่ ๆ ต่างจากเดิม กล้าคิดกล้าลอง นักศึกษาได้ประเมินการยอมรับมีคะแนน

เฉลี่ย 4.70 0.47 ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยในด้านความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองรายการมีคะแนนเฉลี่ย 4.68  0.48
มีความหมายอยู่ในระดับมากที่สุด 
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 ในประเด็นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากใช้ค าถามข้อที่ 3 (ข้าวหมากสามารถน ามาประยุกต์เป็น
อาหารอย่างอื่นหรือรับประทานกับอาหารอย่างอื่น ได้ไหม และอย่างไร ) นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการ
ท างานกลุ่ม เพื่อตัดสินใจในการน าเสนอการน าข้าวหมากมาประยุกต์กับอาหารอย่างอื่น ๆ หรือการดัดแปลง
อาหารข้าวหมากสู่อาหารที่รับประทานได้หลากหลายทั่วไป ได้แก่ บิงซูกับข้าวหมาก เต้าทึงกับข้าวหมาก
ไอศกรีมกับข้าวหมาก และ น ้าแข็งใสใส่ข้าวหมาก ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การประยุกต์ข้าวหมากกับอาหารอ่ืน ๆ 

กลุ่ม การประยุกตข์้าวหมากกับอาหารอื่นๆ 
1 บิงซูกับข้าวหมาก 
2 เต้าทึงกับข้าวหมาก 
3 ไอศกรีมกับข้าวหมาก 
4 น ้าแข็งใสใส่ข้าวหมาก 

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าข้าวหมากได้น าไปรับประทานในลักษณะทีเป็นของหวาน เป็นเมนูที่ชื่น
ชอบผู้เรียนในวัย 20 ปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ส าหรับคะแนนความชอบจากการสร้างสรรค์ข้าวหมากในการ
รับประทานคู่กับอาหารชนิดต่าง ๆ พบว่านักศึกษามีความชอบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับการ
รับประทานแบบเดิม อย่างไรก็ตามการให้คะแนนความชอบเป็นเรื ่องของรสนิยม นักศึกษาบางคนชอบ
รับประทานข้าวหมากแบบเดิมมากกว่าแบบปรับปรุง ดังนั้นในข้อสรุปของค าถามข้อที่ 3 ที่ผู ้สอนก าหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจากการประเมินความพึงพอใจจากผลการศึกษาที่ได้น าเสนอ
ในตารางที ่ 2 รายการที ่ 10 และ 11 โดยมีคะแนนความพึงพอใจหรือการยอมรับในการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของตนเองเฉลี่ย (จากทั้งสองรายการ) อยู่ในระดับสูงถึง 4.68  0.48 ซึ่งมีความหมายอยู่ในระดับ
มากที่สุด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า เทคนิคการตั้งค าถามดังกล่าวในข้อที่ 3 ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด สามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และผู้เรียนสามารถน าแนวคิดสู่การปฏิบัติ ซึ่งอาจจะ
เรียกได้ว่าคือการสร้างนวัตกรรม (innovation)  

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ภายใต้ขอบเขตของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 20 คน แขนงวิชาชีววิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรายวิชาชีววิทยาภาคสนาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม ในการเรียนหัวข้อจุลชีววิทยา
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ประยุกต์ และเลือกใช้ข้าวหมากซึ่งเป็นอาหารหมักพื้นบ้านที่มีความคุ้นเคยทั้งในวิถีไทยพุทธและมุสลิม เป็น
รูปแบบในการตั้งค าถามเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ว่า 

1. ผู้เรียนสะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาตนเองในทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การ
สังเกต การใช้ประสาทสัมผัส การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ ความท้าทายใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์
และมีความพึงพอใจในด้านการสร้างความรู้ในเนื้อหา รูปแบบและบรรยากาศการเรียนการสอน ประโยชน์ที่

ได้รับจากการท ากิจกรรม และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.61  0.53 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจหรือยอมรับในการพัฒนาด้านเนื้อหาความรู้เรื ่องข้าวหมาก มีคะแนน

4.650.59 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจหรือยอมรับในการพัฒนาด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และในด้าน

บรรยากาศการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย 4.500.61 และ 4.500.69 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจหรือยอมรับในการพัฒนาด้านประโยชน์ที่ได้รับและการยอมรับฟังความ

คิดเห็นของคนอ่ืน มีคะแนนสูงสุดคือ 4.75 0.44 เท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด รองมาคือการท างานแบบกลุ่ม 

ในรูปแบบออนไลน์ มีคะแนน 4.70 0.47อยู่ในระดับมากที่สุด 
5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจหรือยอมรับในการพัฒนาด้านการการใช้ระบบประสาทสัมผัส  มีคะแนน

4.650.49 อยู่ในระดับมากที่สุด 
6. ผู้เรียนมีความพึงพอใจหรือยอมรับในการพัฒนาด้านการสืบค้น ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีคะแนน 4.50 0.61อยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับด้านความด้านการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุและผลมี

คะแนน 4.450.60 อยู่ในระดับมาก 
7. ผู้เรียนมีความพึงพอใจหรือยอมรับในการพัฒนาด้านการมีความคิดหลากหลาย คิดได้หลายทิศทาง

ในช่วงเวลาที่จ ากัด ด้านความคิดริเริ่ม ในสิ่งใหม่ๆ ต่างจากเดิม กล้าคิดกล้าลอง มีคะแนน 4.65 0.49 และ 

4.700.47 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ภาพรวมของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีคะแนน 4.68  0.48 อยู่
ในระดับมากที่สุด ผู้เรียนนิยมน าข้าวหมากประยุกต์เป็นของหวานโดยรับประทานคู่กับไอศกรีม ขนมหวาน 
หรือน ้าแข็งใส 

โดยสรุปการพัฒนาผู้เรียนให้ความสามารถในการสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็น ในสภาพแวดล้อมทั่วโลกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งต้องควบคูก่ับการสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ อย่างเพียงพอ การ
ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้ค าถาม 3 ข้อแบบอย่างข้าวหมาก สามารถพัฒนาผู้เรียนในมีความเข้าใจในเนื้อหา
วิชาการและส่งเสริมความคิดแนวสร้างสรรค์ได้อย่างดี ซึ่งการใช้รูปแบบค าถามอย่างข้าวหมาก สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ได ้

890



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

อภิปรายผลการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามในเนื้อหาด้านจุลชีววิทยาประยุกต์เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ผู้สอนได้วางไว้ โดยใช้ข้าวหมากเป็นแบบหรือโมเดลในการตั้งค าถาม 3 ข้อซึ่งเป็นค าถามที่
เชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กันและเป็นค าถามแบบปลายเปิด เริ่มต้นจากค าถามข้อที่ 1 “ข้าวหมากมีลักษณะและ
รสชาติอย่างไร” เป็นค าถามที่ให้ผู้เรียนท าความรู้จักกับข้าวหมาก ผ่านระบบประสาทสัมผัส ท าให้เกิดการรับรู้
ลักษณะของข้าวหมาก กลิ่นและรสชาติ ค าถามข้อที่ 2 “ลักษณะและรสชาติของข้าวหมากเกิดขึ้นได้อย่างไร” 
เป็นค าถามที่เชื่อมโยงหาเหตุผลที่ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ เพื่อน ามาอธิบายลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อน าข้อมูล
มาวิเคราะห์และอธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ ของข้าวหมากที่ได้จากค าถามข้อที่ 1  ดังนั้นด้วยกระบวนการ
ดังกล่าว ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจองค์ความรู้เชิงวิชาการได้อย่างลึกซึ้ง และการใช้ค าถามข้อที่ 3 
“ข้าวหมากสามารถน ามาประยุกต์เป็นอาหารอย่างอ่ืนหรือรับประทานกับอาหารอย่างอ่ืนได้ไหม และอย่างไร” 
เป็นค าถามที่น าผู้เรียนสู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ คิดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เพื่อสร้างมูลค่า หรือการใช้
ประโยชน์ในแนวทางที่หลากหลาย และการใช้กระบวนการท างานกลุ่ม ท าให้ผู ้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลจากลักษณะและรสชาติของข้าวหมากมาประกอบในการพิจารณา ตัดสินใจ และลงมติ 
และน าแนวคิดที่ได้ไปสู่การปฏิบัติด้วยการลงมือท าเมนูจากข้าวหมากในรูปแบบที่คิดไว้ ด้วยเทคนิคการใช้
ค าถามในรูปแบบดังกล่าวท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการใช้ระบบประสาทสัมผัส (มือ ตา จมูก ลิ้น) พัฒนา
ความคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุและผล เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจ ท าให้สามารถอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้ นหรือ
เชื่อมโยงในศาสตร์นั้น ๆ ได้  นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการท างานในปัจจุบัน 
เช่นทักษะการสืบค้นข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ การยอมรับ
ความคิดเห็นของคนอื่น ๆ และเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เช่นการมี
ความคิดหลากหลาย คิดได้หลายทิศทาง ในช่วงเวลาที่จ ากัด หรือด้านความคิดริเริ่ม ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ต่างจากเดิม 
การกล้าคิดกล้าลอง รวมทั้งสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจหรือยอมรับใน

การพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ย รวม 4.61  0.53 อยู่ในระดับมากที่สุด 
การใช้ค าถามเป็นเทคนิคการสอนที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการ การศึกษาครั้ง

นี้ใด้สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจหรือการยอมรับในการมีความรู้เรื่องข้าวหมากมีคะแนน

เฉลี่ย 4.650.59 อยู่ในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตามในการประเมินความรู้ของผู้เรียนในรายบุคคลนั้น ควรใช้
ร ูปแบบประเมินผลในรูปแบบอื ่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้ข้อสอบ หรือการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล 
นอกเหนือจากการถามจากผู้สอนในช่วงที่ผู้เรียนน าเสนองาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องข้าวหมากของผู้เรียนจากการ
เรียนรู้โดยใช้ค าถามอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ Duangprakesa (2018)  ที่สรุปว่าการใช้ค าถามที่ดี
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าเพื่อตอบค าถามเหล่านั้น 
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ค าถามที่ดีจะท าให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพื่อท าความเข้าใจองค์ความรู้ที่ต้องการได้อย่างลึกซึ้งและน าไปสู่การ
จัดระบบความคิดของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ และการใช้ค าถามปลายเปิดท าให้ผู้เรียนใช้
ความคิดในการตอบอย่างมีเหตุผล และยังสามารถสร้างวัฒนธรรมการใผ่เรียนใผ่รู้ให้กับผู้เรียน 

การสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่นการใช้การเรียนรู้โดยใช้ 
วิดีโอ (video) ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งพบว่ามีผลอย่างมากต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ (Budiarti,  Harlis, &  Natalia, 2020) การสอนโดยใช้รูปแบบของ
การบริการความรู้สู่ชุมชนด้วยการสอน (Webb, 2016) การเรียนรู้แบบบริการในรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา
โดยใช ้โครงงานเป็นฐานเพื ่อสร ้างความเข ้าใจในเน ื ้อหาด ้านจ ุลช ีวว ิทยา (Panphon, Saengsot, & 
Hemmanee, 2019) และการใช้เทคนิคการสอนโดยใช้การโต้วาที (debates) (Boucaud, Nabel, & Eggers, 
2013) ซึ่งนอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแล้ว ยังได้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking 
skills) 

ในการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆนั้น  จากจ านวน 11 รายการ 
รายการที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ได้รับ และในด้านการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ซึ่ง

มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.75  0.44 เท่ากัน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับจากผลที่
เกิดขึ้นจากการตอบค าถามทั้ง 3 ข้อ ส่วนในด้านการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ได้รับคะแนนสูง
เช่นกันทั้งนี้เนื่องจากเป็นการท างานกลุ่ม การขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มให้ประสบความส าเร็จได้นั้น หนึ่งในปัจจัย
ที่ส าคัญคือการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ส าหรับด้านที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง

เหตุและผล มีคะแนนเฉลี่ย 4.45  0.60 มีความหมายอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าในมุมมองของ
ผู้เรียน อาจมองว่าในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อตอบค าถามในข้อที่ 2 นั้น ผู้เรียนเพียงแค่อธิบายสิ่งที่
เกิดขึ้นก็สามารถเข้าใจได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องมีการวิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุและผล อย่างไรก็ตามในขั้นตอ นนี้
บทบาทของผู้สอนมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ที่จะใช้ค าถามเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถคิดเชื่อมโยง จากผลที่
เกิดขึ้น (ค าถามข้อที่ 1) ข้าวหมากมีลักษณะนุ่ม รสหวาน และมีกลิ่นแอลกอฮอล์ สู่เหตุ (ค าถามข้อที่ 2) ซึ่ง
อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการหมัก บทบาทของของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในลูกแป้ง บทบาทของ
เชื้อราที่ย่อยสลายข้าวจนได้น ้าตาล และการเปลี่ยนน ้าตาลเป็นแอลกอฮอล์โดยอาศัยเชื้อยีสต์ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจในเหตุและผลที่เกิดขึ้น และมองเห็นภาพการเชื่อมโยงดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ในประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (รายการที่ 10 

และ รายการที่ 11) ผู้เรียนให้คะแนนผลประเมินเฉลี่ย 4.68 0.48 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในประเด็นการใช้ค าถามข้อที่ 3 ที่ท าให้ผู้เรียนต้องคิด หาวิธีการใหม่ ๆ คิดในหลาย ๆ 
แนวทาง หลากหลายรูปแบบ และน าเสนอรูปแบบของแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง ผู้เรียนมองเห็นภาพของการ
ท างานได้อย่างชัดเจนจากกิจกรรมค าถามข้อที่ 3 นี้ ดังนั้นการตั้งค าถามหรือการใช้ค าถาม จึงเป็นเครื่องมือที่
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ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้สอนวางไว้ การจัดการ
เรียนสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์นั้น ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน Khuana 
and Khuana (2018) ได้สรุปโมเดลสร้างสรรค์ (creative model) แบ่งเป็น 3 ขั้นต่าง ๆ อาทิเช่นขั้นแรก การ
เตรียมการสอน ด้วยกิจกรรมท่ีท าให้ตระหนักรับรู้บูรณาการกับการบริหารสมองเพื่อเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 
การด าเนินการสอนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง การสร้างชิ้นงานใหม่  และขั้นที่ 3 การวัดผลประเมินผล และ
เชื ่อมโยงประยุกต์ใช้ ในการสอนเพื ่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั ้น มีปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องหลายประการ 
Eamsan, Wattanakom, and Seansanoh (2018) พบว่าองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย วิธีการเรียนการสอน บทบาทผู้เรียน 
บทบาทผู้สอน สภาพแวดล้อมและทรัพยากรการเรียนรู้ และแรงจูงใจ  Deelers (2015) สรุปปัจจัยส าคัญที่
สนับสนุนและส่งผลต่อการเรียนการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานสาย
สนับสนุน เครื่องมือ สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ รวมถึงบุคลิกความชอบ และความสนใจของนักศึกษา  
เช่นเดียวกันกับ Power (2015) เสนอแนะการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนว่า นโยบายการศึกษาต้อง
ก าหนดนโยบายเฉพาะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และใน
ส่วนของครู อาจารย์ ควรตระหนักในการส่งเสริม และให้รางวัลกับพฤติกรรมที่เสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบนั้น ควร
มีช่วงเวลาที่เพียงพอส าหรับผู้เรียนที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมา มีการน าเสนอและปรับแก้ไขงาน จนกระทั่ง
ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์นั ้นค่อนข้างสมบูรณ์  จะท าให้สามารถเห็นกระบวนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน และการมอบหมายงานเป็นงานเดี่ยว ท าให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิดใน
การสร้างสรรค์งานตามแนวคิดของตนเอง 

2. ควรมีประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียนหลังสิ ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์จากการใช้ค าถามในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ส าหรับในการท าวิจัยต่อไปหรือเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไปนั้น อาจเชิญปราชญ์
ชาวบ้าน หรือผู้รู้เกี่ยวกับข้าวหมากมาเล่าประวัติความเป็นมา หรือมาสาธิตวิธีการท าข้าวหมาก จะท าให้ผู้เรียน
เกิดความลึกซึ้ง และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นเมืองแก่เยาวชนด้วย  และยังเป็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีตอ่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษา
ปริญญาตรใีนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ  
Effect of Learning According to the Concept STEM Education among 
Undergraduate Students on Study Achievement in Microbial Food Products 
Subject of Food Science and Nutrition Program 

จารุวรรณ มณีศรี1*, ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์2, และ ศิริพร อาจณรงค์3 
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1 Assistant Professor, Division of Food Science and Nutrition, Faculty of Science and Technology, 
  Prince of Songkla University, Pattani campus 
2 อาจารย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของความรู้พ้ืนฐานก่อนและหลังเรียนของ
นักศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 21 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 21 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตฐาน ผลการวิจัย พบว่า การเรียนการสอนภาคบรรยายทางออนไลน์ให้
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ผลสัมฤทธิ์ของความรู้พื้นฐานก่อนและหลังเรียนได้คะแนนการทดสอบความรู้เฉลี่ย เท่ากับ 7.09 และ 8.57 
ตามล าดับ นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในแต่ละองค์ประกอบที่ใช้ใน
การเรียนการสอนภาคบรรยายและปฏิบัติด้วยการใช้ระบบ MsTeam, Facebook, วีดีทัศน์การใช้เครื่องมือ, 
การบรรยายปฏิบัติการพร้อมคลิปวีดีโอ และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้าน ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และความ
เข้าใจในระดับมากที่สุด (18.2-45.5%) มาก (45.5-63.6%) และปานกลาง (4.5-27.3%)  และมีความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับมากที่สุด (13.6%) มาก(59.1%) และปานกลาง (18.2%) ซึ่ง
มีผลใกล้เคียงกับทักษะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในภาคปฏิบัติที่มีนักวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย (มากที่สุด (22.7%) 
มาก (63.6%) และปานกลาง (13.6%) จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน เช่น วีดีทัศน์ และการฝึกปฏิบัติที่บ้านในบทปฏิบัติการหัวข้ออ่ืน ๆ ต่อไป  
ค าส าคัญ: สะเต็มศึกษา; การสอนออนไลน์; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; จุลินทรีย์ส าหรับผลติภัณฑ์อาหาร 

Abstract 
This research aims to 1) compare the basic knowledge of students achievement before 

and after learning about food microbiology. 2) To determine your satisfaction with the learning 
of the student have been learning. The learning based education (STEM) towards the 
achievement of microbial for food products subject was 21 students of third year in semester 
1 of 2021 at Division of Food Science and Nutrition, Faculty of Science and Technology, Prince 
of Songkla University, Pattani campus. The data were collected by using questionnaire. The 
statistics that used for analyzing were mean and standard deviation. The result found that the 
effect of the before and after online learning of students were 7.09 and 8.57 the average score 
of basic knowledge test, respectively. The satisfaction of students in STEM education of each 
teaching of the both of lecture and practice includes that MsTeam, facebook, clip video of 
using the instruments, clip video of lecture of Laboratory and doing by yourself at home were 
increasing the learning at highest level (18.2-45.5%), high (45.5-63.6%) and moderate (4.5-
27.3%). The satisfaction of learning by online was at highest level (13.6%), high (59.1%) and 
moderate (18.2%) which the result was closely to the instrument skill practice and joint with 
the scientist at highest level (22.7%), high (63.6%) and moderate (13.6%). This result can use 
to develop of teaching by clip video and doing by yourself at home in the others laboratory 
for the future.  
Keywords: STEM Education; Online Teaching; Study Achievement; Microbial for Food Products 
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บทน า 
ปัจจุบันเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีการเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับทักษะที่จะเป็นในศวรรตที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะขั้นสูง มีการคิดแบบสร้างสรรค์  
มีการคิดแก้ปัญหา รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ด้านปัญญาที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเนื้อหา ด้านการ
คิดท าให้ผู้เรียนมีการคิดแบบวิเคราะห์ ด้านคุณลักษณะท าให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานกลุ่ม การสื่อสาร และ
การรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น  จึงท าให้การศึกษาจ าเป็นต้องบูรณาการการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าวสูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการท างานในอนาคต สร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจให้ กับ
ประเทศ (Siripatrachai, 2013) ซึ ่ง STEM Education เป็นการบูรณาการศาสตร์ทั ้ง 4 สาขาวิชาได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) (Breiner, Harkness, Johnson, 
& Koehler, 2012) รายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารเป็นรายวิชาบังคับ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ซึ่งมีทั้งภาคบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญต่ออาหาร จุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียและท าให้เกิดโรค  และภาคปฏิบัติ
เกี่ยวกับทักษะในการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้จุลินทรีย์ในการผลิตอาหาร 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในด้านต่างๆ เช่น แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ส่วนผสมในอาหาร การปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ และกรรมวิธีในการประกอบอาหารที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในการ
วางแผนตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ส าคัญ ซึ่งในปีการศึกษา 2561-2563 รายวิชานี้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา  โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแผนการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลา 2 เดือน หลังจากการประเมิน
ตนเองของนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม มีการประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนเรียนรายวิชาสามารถทราบ
ความรู้ทางจุลชีววิทยาพื้นฐาน และหลังการเรียนการสอน ส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาของการใช้เครื่องมือ
และความเข้าใจเพิ่มขึ้น (Maneesri & Adnarong, 2021) แต่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้มี
การปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ของรายวิชาด้วยการจัดการเรียนรู้ที่สามารถได้
เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ  การค้นคว้าตามกระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อน าความรู้ต่าง ๆ มาใช้วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ารูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู ้เรียนมีความรู้เกี ่ยวกับจุลินทรีย์และ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ในหลาย ๆ ด้าน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่เข้าใจ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
ความเข้าใจในการวางแผนตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ส าคัญ และผู้เข้าใจกระบวนการทา งวิทยาศาสตร์การ
อาหารน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของก่อนและหลังการเรียนรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร
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2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้รูปแบบสเต็มศึกษามีต่อผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อการ
เรียนในรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการที่ใช้ในการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
1) การทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนและหลังการเรียน 2) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้าน
เนื้อหา การจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาคปฏิบัติ และกิจกรรมเสริมความรู้และการแก้ปัญหาโดยรมีรูปแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม เพิ่มเติมเรื่องทักษะส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิจารณ์
(Critical Thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การท าางานเป็นทีม (Collaborative) และการ
สื่อสาร (Communication) และ3) ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ โดยการวัดประเมินผลการเรียนรู้จะใช้
รูปแบบรูบริก (Rubric Scoring) ที่มีการก าหนดเกณฑ์การวัดไว้ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
การใช้สเต็มศึกษาในการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร  และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ในปัจจุบันที่เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความรู้ที่สามารถค้นและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ง่าย

และสะดวก การศึกษาสิ่งส าคัญหลักในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
ในสังคม การน ามาใช้เพื ่อวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาผู ้เรียน  ผู ้สอนจะต้องมีความรอบคอบและมี
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในวิชาที่สอน กระบวนการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนส าคัญ การ
กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค าถามและตรวจสอบค าตอบของตัวเอง จะเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ ผู้เรียนสามารถเกิด
ความเข้าและมีทักษะของการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่มีการใช้
และพัฒนาจนถึงปัจจุบันสามารถใช้ได้ตั ้งแต่ปฐมวัย ประถม มัธยม อุดมศึกษา และการศึกษานอกเวลา 
(Mclean, 2022) สามารถเกิดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของการศึกษาในหรือนอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal Education) โดยมุ ่งให้ผู ้เรียนเกิดแรงจูงใจที ่จะเรียนรู ้ด้วยตนเอง (Self - directed 
Learning) มุ่งพัฒนาบุคคลให้สามารถพัฒนาตนเอง ปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19 และมาตรการเพิ ่มระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ขาดช่วงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับเทคโนโลยีทางการศึกษาในปัจจุบัน  ซึ่งมีการน ารูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  มาใช้ใน
เรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ เป็นกระบวนการเรียนรู้  การบูรณาการศาสตร์ (Funfuengfu, 2017) ซึ่ง 
Hopkins Public School (2016) ได้ให้ความหมายค าว่า สะเต็มศึกษาหรือ STEM Education หมายถึง การ
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เรียนรู้เชื่อมโยงในศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ให้แก่ผู้เรียนได้เกิดการส ารวจ ค้นพบ และรู้จัก แก้ปัญหา เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาให้มีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงในการด ารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพ เกิดทักษะส าคัญเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมและการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ แบบบูรณาการผสมผสาน บนฐาน
แนวคิดการสอน แบบวิธีวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา น าไปสู่การพัฒนาในตัวของผู้เรียนเองที่
สามารถตั้งค าถามและรู้จัก วิธีการในแสวงหาค าตอบด้วยเหตุและผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทดลองลองท า อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้วยเหตุและผล และหาข้อสรุป รวมทั้งน ามาคิดทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นอีกประเด็นที่ส าคัญ
เนื่องจากการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ท าให้ผู้สอนเน้นภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ มีผลให้ผู้สอนกับผู้เรียนไม่มี
ความใกล้ชิดกัน การมีมนุษยสัมพันธ์ ความอุตสาหะ ความอดทน การค้นคว้าและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน ซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ปัจจัยภายนอกหน่วยงาน 
(การส่งเสริมเรื ่องทักษะในศตวรรษที่ 21 กฎหมาย นโยบาย หรือแผนระดับชาติ ความร่วมมือของชุมชน 
พัฒนาการของเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของหน่วยงานอื่น การ
เพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยหน่วยงานภายนอก และผู้เรียน) และปัจจัยภายในหน่วยงาน 
(นโยบายของหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณ ความรู้ความสามารถของบุคลากร การตระหนักถึงความส าคัญ
ของทักษะในศตวรรษที่ 21 วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการศึกษาที่มีในหน่วยงาน การเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายในหน่วยงาน และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Pluemsamrankij, 
2017.) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาสถานศึกษา
และส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นบุคลากรที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป
ในอนาคต  

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ลงทะเบียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ในภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 21 คน เพศชาย 2 คน และเพศหญิง 19 คน  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เป็นแบบสอบถาม

ด้วย google form ให้นักศึกษาประเมิน โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1  การทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนและหลังการเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร 
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ตอนที่ 2  การสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ดังนี้  

2.1 การจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหา  ผู้สอนท าการสอนเนื้อหาภาคบรรยายและปฏิบัติการด้วย
เอกสารประกอบการสอนร่วมกับ Powerpoint ใช้การเรียนรู้ประเภทตอบโต้ด้วยโปรแกรม MsTeam และ
สอดแทรกสื่อการเรียนรู้กับผู้ใช้ด้วย Facebook เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น พร้อมสรุปความเข้าใจ 
ซักถาม ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ในภาคบรรยายด้วยการแบ่งการทดสอบภายหลังการเรียนแล้ว จ านวน 1-
2 บท ด้วย google form เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

2.2 การจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาคปฏิบัติ นักวิทยาศาสตร์ท าการสอนทักษะภาคปฏิบัติด้วย 
วีดีทัศน์สาธิตการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 เครื่องมือ ได้แก่ การเตรียมเครื่องแก้ว การใช้ตู้อบ
และเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน ้า วิธีการใช้ตู้บ่มเชื้อ แนะน าอาหารเลี้ยงเชื้อ เครื่องแก้วและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
และวิธีการใช้อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ วิธีการใช้เครื่องตีปั่น ผู้สอนจะท าการทดสอบความเข้าใจภายหลังการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองจากวีดีทัศน์สาธิตการใช้เครื่องมือ จ านวน 3-4 เครื่องต่อครั้ง ด้วย google form โดยทดสอบ
ย่อยครั้งที่ 1 เป็นการใช้เครื่องมือด้วยวีดีทัศน์ที่ 1-3 และทดสอบย่อยครั้งที่ 2 เป็นการใช้เครื่องมือด้วยวีดีทัศน์
ที่ 4-7  รวมทั้งผู้สอนได้อธิบายขั้นตอนภาคปฏิบัติด้วย Powerpoint ประกอบภาพใช้การเรียนรู้ประเภทตอบ
โต้ด้วยโปรแกรม MsTeam และบางเทคนิคด้วยวีดีทัศน์ที่สาธิตโดยรุ่นพี่โดยจัดไว้ให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาใน 
Facebook ผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้มีการซักถามในแต่ละบทปฏิบัติการ  ผู้สอนประเมินส่วน
ภาคปฏิบัติโดยผู้เรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจและส่งใน MsTeam ทาง Assignment ภายหลังการเรียน 1 
สัปดาห์ โดยประเมินตามเกณฑ์รูบริก (rubric) รวมทั้งการฝึกปฏิบัติที ่บ้านในหัวข้อการใช้ประโยชน์ของ
จุลินทรีย์ในอาหาร: การท าโยเกิร์ต  ภายใต้การดูแลและแนะน าของผู้สอนและประเมินผลจากผลิตภัณฑ์ที่ได้  

2.3 กิจกรรมเสริมความรู้และการแก้ปัญหา ประกอบด้วย กิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมราย
กลุ่ม โดยประเมินตามเกณฑ์รูบริก (rubric) และผู้เรียนจัดส่งผลงานแต่ละกิจกรรมในระบบ MsTeam และ
เลือก Assignment ตามท่ีผู้สอนระบุหัวข้อกิจกรรมพร้อมก าหนดระยะเวลาการส่งที่ชัดเจน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ในภาคการศึกษา

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 21 คน  ได้ผลการส ารวจข้อมูลผลความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน ผลการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยวีดีทัศน์และผลการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) จ านวน 16 ข้อ เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยต่อไป และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

901



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

ผลการวิจัย 
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที ่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ จ านวน 21 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศชาย 2 คน เพศหญิง 19 คน ผลการทดสอบ 
ความรู ้พื ้นฐานก่อนการเรียนเกี ่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร เรื ่อง จุลินทรีย์ที ่มีความส าคัญต่ออาหารและ
กระบวนการผลิตอาหาร (ตารางที่ 1) พบว่า ผู้เรียนได้ 8 และ 9 คะแนน จ านวน 9 และ 12 คน ตามล าดับ มี
คะแนนเฉลี่ย 7.09 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.09 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.26 และ12.61 
ตามล าดับ และจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า ก่อนการเรียนผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่แตกต่าง
กัน ภายหลังการเรียนโดยระบบออนไลน์ด้วยเอกสารประกอบการสอน การบรรยายด้วย Powerpoint ผ่าน
ทางโปรแกรม MsTeam และทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนน 9 
และ 10 จ านวน 8 และ 13 คน ตามล าดับ มีคะแนนเฉลี่ย 8.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.57 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 และ5.07 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรียนแตกต่างจากก่อนการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ลดลง ในส่วนของทักษะภาคปฏิบัติด้วยวีดีทัศน์สาธิตการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้การใช้ เครื่องมือด้วยวีดีทัศน์ที่ 1-3, 4-7 และความรู้ความเข้าใจในทักษะ
ปฏิบัติการ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 61.90, 64.02 และ 73.80 ตามล าดับ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 13.84, 14.34 และ8.50 ตามล าดับ  

ตารางที่ 1 ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบการเรียนรู้ 

การทดสอบการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย S.D.
คะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ S.D.
ร้อยละ 

ความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
(10 คะแนน)    

7.09 1.26 70.09 12.61 

ความรู้พื้นฐานหลังการเรียน 
(10 คะแนน)    

8.57 0.51 80.57 5.07 

ทดสอบทักษะการใช้เครื่องมือด้วยวีดีทัศน์ 
ที่ 1-3 (12 คะแนน)   

7.42 1.66 61.90 13.84 

ทดสอบทักษะการใช้เครื่องมือด้วยวีดีทัศน์ 
ที่ 4-7 (18 คะแนน)  

11.52 2.58 64.02 14.34 

ทดสอบความรู้ความเข้าใจในทักษะ
ปฏิบัติการ (20 คะแนน)  

14.76 1.70 73.80 8.50 
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ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ 
(ตารางท่ี 2) พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ MsTeam, Facebook, คลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
การเตรียมอุปกรณ์และการใช้เครื่องมือ, การบรรยายปฏิบัติการพร้อมวีดีทัศน์การสรุปความเข้าใจหรือสิ่ง
ส าคัญเกี่ยวกับบทปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละคน กิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม ในระดับมากคิดเป็นร้อย
ละ 54.5, 36.6, 65.1, 54.5, 54.5, 61.9 และ 68.2 ตามล าดับ รองลงมาเป็นมากที่สุดหรือปานกลาง ซึ่งการ
ใช้วีดีทัศน์เพื่อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์และการใช้เครื่องมือ ผู้เรียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ให้คลิปวีดีโอมีระดับเสียงที่ดังและชัดมากขึ้น และมีความพอใจเกี่ยวกับวิธีการสอนที่มีการพูดคุยละลาย
พฤติกรรมของผู้เรียนให้รู้สึกผ่อนคลายก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน ในส่วนของกิจกรรมเสริมความรู้และ
การแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมงานรายบุคคลในการใช้ความรู้จากภาคบรรยายเพื่อคิดและวิเคราะห์ส่วนผสมของ
อาหารที่มีโอกาสปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆ ร่วมกับวิธีการในการท าอาหารเพ่ือประเมินความปลอดภัยและ
ข้อควรระวังต่าง ๆ และกิจกรรมรายกลุ่มในการน าความรู้จากการเรียนรู้จากภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
มาใช้บรูณาการเพ่ือการวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร จ านวน 2 ชนิด ร่วมกับการค้นคว้ามาตรฐานอาหาร
ที่เกี่ยวกับเมนูอาหาร วางแผนวิธีการตรวจวิเคราะห์ และน าเสนอในรูปแบบคลิปสั้น ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 61.9 และ 68.2 ตามล าดับ 

ในขณะที่การส่งเอกสารประกอบการเรียนทั้งบรรยายและปฏิบัติการให้ผู้เรียนเพื่อช่วยเพิ่มการ
เรียนรู้และความเข้าใจแก่ผู้เรียนได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียนระดับมากที่สุด ร้อยละ 63.6 และระดับมาก 
ร้อยละ 36.4 เช่นเดียวกับการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้าน ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และความเข้าใจได้รับความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 45.5 ระดับมาก ร้อยละ 45.5 และระดับปานกลาง ร้อยละ 9.1 ผลมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  การเรียนสอนแบบออนไลน์เนื้อหาความรู้ภาคบรรยายใช้
เวลา 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง และเพ่ิมเติมความรู้ด้วยคลิปหรือสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องในบางหัวข้อใน facebook 
กลุ ่ม และการเรียนสอนแบบออนไลน์เนื ้อหาความรู ้ภาคปฏิบัติใช้เวลา 1-2 ชั ่วโมง ต่อครั ้ง มีการให้
นักวิทยาศาสตร์ เข้ามาร่วมให้ความรู้และตอบค าถาม ในระดับมากคิดเป็นร้อยละละ 59.1, 59.1 และ 63.6 
ตามล าดับ รวมทั้งมีผลความคาดหวังต่อรายวิชาของผู้เรียนจากการสอบถามก่อนการเรียนรายวิชา พบว่า 
ผู้เรียนคาดหวังความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ส าคัญ จุลินทรีย์ในอาหาร การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การ
น าไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อาหาร  และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เมื่อสิ้นสุด
การการเรียนการสอนแล้วพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา ได้แก่ 
ระดับมากที่สุด (13.6) และระดับปานกลาง (27.3) ตามล าดับ ในขณะที่ความพึงพอใจที่มีต่อการแบ่งสอบ
ย่อยทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาคผ่านทางระบบออนไลน์ทั้งหมด 7 ครั้ง  โดยการสอบกลางภาคมีการ
แบ่งการทดสอบย่อย จ านวน 4 ครั้ง และปลายภาคมีการทดสอบย่อย จ านวน 3 ครั้ง พบว่า ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจ ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50 
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ตารางที่ 2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในรายวิชา 
   จุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 
ความพึงพอใจของผู้เรียน ระดับการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การใช้ระบบ MsTeam ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถช่วยเพิ่มการเรียนรู้และความเข้าใจ

18.2 54.5 27.3 0.0 0.0 

2. การใช้ Facebook กลุ่มรายวิชา
ช่วยในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งช่วยเพิ่ม
การเรียนรู้และความเข้าใจแก่ผู้เรียน

31.8 36.6 31.6 0.0 0.0 

3. การส่งเอกสารประกอบการเรียน
ทั้งบรรยายและปฏิบัติการให้ผู้เรียน ช่วย
เพิ่มการเรียนรู้และความเข้าใจแก่ผู้เรียน

63.6 36.4 0.0 0.0 0.0 

4. การใช้วีดีทัศน์เกี่ยวกับการเตรียม
อุปกรณ์และการใช้เครื่องมือ ช่วยเพิ่มการ
เรียนรู้และความเข้าใจแก่ผู้เรียน

18.2 59.1 22.7 0.0 0.0 

5. การบรรยายบทปฏิบัติในการทดลอง
พร้อมภาพหรือวีดีทัศน์การปฏิบัติ และภาพ
ผลการทดลอง ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และ
ความเข้าใจแก่ผู้เรียน

22.7 54.5 22.7 0.0 0.0 

6. การสรุปความเข้าใจหรือสิ่งส าคัญ
เกี่ยวกับบทปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละคน
ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และความเข้าใจแก่
ผู้เรียน

22.7 54.5 22.7 0.0 0.0 

7. กิจกรรมรายบุคคล : นักศึกษาได้เลือก
เมนูที่ชอบ 1 เมนู เพื่อวิเคราะห์ส่วนผสม
กระบวนการต่างๆ ในการท า และจุลินทรีย์
ที่มีโอกาสปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ เพื่อการ
เรียนรู้ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
ในชีวิตประจ าวัน ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และ
ความเข้าใจแก่ผู้เรียน

28.6 61.9 9.5 0.0 0.0 

8. กิจกรรมงานกลุ่ม : จากการได้ฝึกทักษะ
ปฏิบัติการโดยให้วิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร
1 เมนู ในการวางแผนการวิธีการ การ
เตรียมและขั้นตอนต่างๆ การค้นคว้า
งานวิจัยและมาตรฐานอา่่หารชนิดนั้น

18.2 68.2 13.6 0.0 0.0 
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ความพึงพอใจของผู้เรียน ระดับการประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และความเข้าใจแก่
ผู้เรียน 

9. จากกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละคน
สามารถน าความรู้และทักษะการปฏิบัติมา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของอาหารได้

9.1 63.3 27.3 0.0 0.0 

10. จากกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนมีการน าเสนอ
มีการเตรียมสไลด์ เนื้อหาที่พูด และคลิป มี
ช่วยให้มีเพิ่มทักษะการค้นคว้า ความมั่นใจ
ในการน าเสนอทางวิชาการ

9.1 68.2 22.7 0.0 0.0 

11. จากการฝึกปฏิบตัิทักษะ การผลิต
โยเกิร์ต ด้วยการท าที่บ้าน มีช่วยให้เรียนรู้
และเข้าใจ

45.5 45.5 9.1 0.0 0.0 

12. การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วย
มีการแบ่งสอบย่อย

50 50 0.0 0.0 0.0 

13. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผู้เรียนได้รับความรู้ สามารถเรียนรู้และ
เข้าใจในรายวิชา

13.6 59.1 22.7 4.5 0.0 

14. เนื้อหาความรู้ภาคบรรยายและทักษะ
ภาคปฏิบัติที่ผู้เรียนได้รับตรงกับความ
คาดหวังก่อนเรียนรายวิชานี้

13.6 54.5 27.3 4.5 0.0 

15. การเรียนสอนแบบออนไลน์เนื้อหา
ความรู้ภาคบรรยายใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมงต่อ
ครั้ง และเพิ่มเติมความรู้ด้วยวดีีทศันห์รือ
สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องในบางหัวข้อใน
facebook กลุ่ม

22.7 59.1 18.2 0.0 0.0 

16. การเรียนสอนแบบออนไลน์เนื้อหา
ความรู้ภาคปฏิบัติใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมง ต่อ
ครั้ง และมีการให้นักวิทยาศาสตร์ เข้า
มาร่วมให้ความรู้และตอบค าถาม

22.7 63.6 13.6 0.0 0.0 
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อภิปรายผล 
ผู้เรียนสามารถที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาบนพื้นฐานการค้นคว้าและกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ ให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่การท่องจ าเพียงอย่างเดียว มีผลสัมฤทธิ์ความรู้พื้นฐานหลังการเรียน เรื่อง 
จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญต่ออาหารและกระบวนการผลิตอาหารมากกว่าก่อนการเรียน ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการ
เรียนการสอนเนื้อหาภาคบรรยายและปฏิบัติการในระดับมาก (36.6-59.1%) รองลงมาคือ ระดับมากที่สุด 
(18.2-31.8%) และปานกลาง (22.7-31.6%) ตามล าดับ ซึ่งการเรียนด้วยระบบออนไลน์ในภาคบรรยาย
สามารถใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดได้ แต่ผู้เรียนจะไม่สามารถได้
ความรู้เต็มที่เท่ากันกับการเรียนในห้องเรียนจริง เนื่องจากปัจจัยหลากหลาย เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถานที่ที่ผู้เรียนมีสิ่งรบกวนหรือไม่เหมาะสม และนักศึกษาป่วยติดโรคโควิด 19 
ท าให้มีการขาดเรียน เป็นต้น ซึ่งการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นเพียงเครื่องมืออ านวยความสะดวกที่น ามาใช้ใน
การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เท่านั้น ผู้สอนไม่ควรน าเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่าง
เดียว ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองจากเอกสารประกอบการสอนที่ผู้สอนจัดส่งให้ผู้เรียน เอกสารการบรรยาย
ต่าง ๆ รวมทั้งคลิปวีดีโอการสอนย้อนหลังในระบบ MsTeam ของรายวิชา การบันทึกการสอน นัดหมายต่าง ๆ 
และกิจกรรมไว้ใน facebook แต่ละครั้งของการสอน ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
ทดสอบย่อยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ มีการสอบถามและ
ค้นคว้าหาความรู ้เพิ ่มเติมมากขึ ้น ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาผู ้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญในการปรับ เปลี ่ยน
พฤติกรรมจากการการได้รับความรู้จากการบอกจากผู้สอนให้จดจ าและน าไปสอบมาเป็นผู้เรียนได้รับการเรียน
แบบมีปฏิสัมพันธ์ สร้างระบบความคิด การท างานเป็นกลุ่ม การค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ ผู้สอนมีหน้าที่
เป็นเพียงให้ค าชี้แนะ และการเพิ่มพูนประสบการณ์เพ่ิมเติมแก่ผู้เรียน 

นอกจากนี้ การให้ผู้เรียนได้เลือกภาพพ้ืนหลังของตัวเองในการเข้าเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนใน
แต่ละครั้งมีส่วนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสนใจในการเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์หรือเป็นส่วนหนึ่งในการ
พูดคุยกันกับผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่น  ส่วนการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มเป็น
การเสริมความรู้และการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการคิด วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้มาบูรณาการเพื่อการ
วิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหารและสามารถวางแผนการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการผสมผสานจุดเด่นของการศึกษาแบบเก่าและแบบใหม่หรือการเรยีนรู้
แบบผสม (Hybrid) ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ สามารถบูรณาการทั้งเทคโนโลยีและการปฏิสัมพันธ์ได้ไปพร้อมกัน  
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่  21 อาจจะเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology; ICT) เพื่อการศึกษาที่สามารถใช้ได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนดีขึ้น และผู้สอน
มีเครื่องมือที่ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Jitboonyapinit & Praneetponkrag, 2016) 

906



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

สรุป 

การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ในรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น 
โปรแกรม MsTeam, Facebook และวีดีทัศน์ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร ช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจและสนุกกับการเรียนส่งผลให้ภายหลังการเรียนมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าก่อนเรียน และผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับหลากหลายรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถบันทึกวีดีทัศน์ สามารถเรียนรู้ซ ้าได้และมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมความรู้และการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมงานรายบุคคลหรือรายกลุ่มในระดับมาก 
สามารถค้นคว้าและน าเสนอความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนด้วยต าราเพียงอย่างเดียว 

ข้อเสนอแนะ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผู้สอนควรมีการเตรียมตัวและวาง

แผนการจัดการเรียนรู้ การด าเนินการสอนตามขั้นตอนที่วางแผนไว้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องชี้แจงให้
ผู้เรียนเข้าใจในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งผู้สอนมีการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถาม มีอิสระการคิดภายใต้การให้ค าแนะน าจากผู้สอน นอกจากนี้จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น วีดีทัศน์ และการฝึกปฏิบัติที ่บ้านในบท
ปฏิบัติการหัวข้ออ่ืน ๆ ให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการเรียนรู้ได้เพ่ิมข้ึน  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมี โดยใช้เทคนิคการเขียนงานแทนการพิมพ์ 
Comparison of learning achievement in Petrochemical by using writing 
technique instead of typing  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมี โดยใช้เทคนิคการท างาน
แบบการเขียนแทนการพิมพ์ ผลการวิจัยพบว่า บทที่1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองโดยใช้เทคนิคการท างานแบบการเขียนแทนการพิมพ์ และกลุ่มปกติไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนของทั้งสองกลุ่ม พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 อีกทั้งพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มปกติ มีคะแนนเฉลี่ย (µ=84.83) และ (µ=74.50) ตามล าดับ เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบว่าค่า P < 0.01 ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเทคนิคการเขียนแทนการพิมพ์ สูงกว่ากลุ่ม
ปกติ บทที่2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มปกติไม่มีความแตกต่างกัน 
และเม่ือเปรียบเทียบหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มปกติก็พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละกลุ ่มพบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 บทที่ 3) คะแนนหลังเรียนของทั้งสองกลุ่มสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 อีกทั้งพบว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: การเขียนแทนการพิมพ์; วิธีการสอน; ปิโตรเคมี  
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Abstract 
The purpose of this research was to study the learning achievement of petrochemical 

subjects by using writing techniques instead of typing. The resulting show that chapter 1, the 
pretest achievement of the students in the experimental group using writing instead of typing 
technique and the normal group had no difference. When comparing between the pretest 
and posttest for each group, it was found that the posttest were significantly higher than 
pretest at 0.01 level. In addition, it was found that the students' posttest achievement in the 
experimental group and the normal group had mean scores (µ=84.83) and (µ=74.50), 
respectively. When testing the research hypothesis, it was found that the P value < 0.01, 
therefore, the learning achievement after studying with writing technique instead of typing was 
higher than the normal group. Chapter 2, there was no difference in the pretest of the students 
in the experimental group and the normal group. When comparing posttest between the 
experimental group and the normal group, it was found that there was no difference. However, 
when comparing the scores pretest and posttest for each group, it was found that the posttest 
were significantly higher than the pretest at 0.01 level. Chapter 3) the posttest of both groups 
were significantly higher than before at the 0.01 level. It was also found that the posttest of 
the experimental group were significantly higher than the normal group at the 0.05 level. 
Keywords: writing techniques instead of typing; teaching method; petrochemical 

บทน า 

ในการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น ทักษะอย่างหนึ่งที่ส าคัญ คือ ทักษะการเขียน นอกเหนือจากการเขียน
เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการสื่อสารในชั้นเรียนแล้ว ยังเป็นวิธีให้นักศึกษาได้ทบทวนและ
บันทึกความจ า (Huy, 2015) บริบทการเขียนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ปริมาณของการเขียน คุณภาพของ
การเขียน การคัดลอกงานจากหนังสือ การเขียนเรียงความ ดังนั้นประสิทธิภาพของการเขียนจึงขึ้นอยู่กับทักษะ
การเขียนและมีความส าคัญในการเรียนรู้ (Amundson, 2005) 

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันนี้ มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถ
ช่วยให้งานท าได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยการใช้คอมพิวเตอร์สามารถท าได้ทั้งการพิมพ์ด้วยตนเองหรือการ
คัดลอกมาจากแหล่งที่อ่ืนแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ 

จากการค้นคว้างานวิจัยพบว่า การเขียนดีกว่าการพิมพ์เนื่องจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสปากกาหรือ
กระดาษจริงๆ จะหลงเหลืออยู่ในสมองได้ดีกว่าเพราะมีการกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่า Broca’s Area ที่ช่วย
เรื่องการสื่อสารและส ารวจสิ่งรอบ ๆ ตัว นอกจากนี้การเขียนด้วยมือยังใช้เวลานานกว่าการพิมพ์ ท าให้เรามี
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เวลาเรียนรู้พร้อมกับจ าสิ่งนั้น ๆ ได้มากขึ้น การเขียนมีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นทักษะหนึ่งในการสื่อสาร 
เช่นเดียวกับ การฟัง การอ่าน และการพูด (Ariyanti, 2016) 

ดังนั้นทางผู้วิจัย จึ่งมีความสนใจในการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเขียนแทนการพิมพ์ของนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ เพื่อศึกษาวิจัยว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ และเป็น
แนวทางในการหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม อีกท้ังจะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ได ้

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมีก่อนและหลังการใช้เทคนิคการเขียนงาน

แทนการพิมพ์  
2. เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมี โดยใช้เทคนิคการเขียนงานแทนการพิมพ์

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนวิชาปิโตรเคมีชั้นปีที่ 3 จ านวน 84 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ปิโตรเคมี ชั้นปีที่ 3 จ านวน 60 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 
3. ตัวแปรที่ศึกษา

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การมอบหมายงานโดยการเขียนแทนการพิมพ์
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมี

4. กลุ่มควบคุม หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานให้ท างานด้วยการพิมพ์
5. กลุ่มทดลอง หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานด้วยการเขียนด้วยมือ

วิธีการวิจัย 
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมี โดยใช้เทคนิค

การเขียนงานแทนการพิมพ์ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย
2) การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ของแต่ละบท จ านวน 3 บท ด้วยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปิโตรเคมี โดยใช้แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วเก็บคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ก่อนเรียน เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนทั้ง 3 บท 

3) ด าเนินการสอน เรื่องปิโตรเคมี
4) จากนั้นทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพ่ือเก็บคะแนน
5) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) งานที่ได้รับมอบหมาย
2)แบบทดสอบก่อนเรียน
3 แบบทดสอบหลังเรียน

ผลการวิจัย 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจ านวนอย่างละ 30 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน

เรียนอยู่ที่ 35.78 และ 37.78 ตามล าดับ และเม่ือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนก่อนเรียนบท
ที่ 1 ที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนอยู่ที ่ 74.50 และ 84.83 ตามล าดับ และเมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า มีค่า t-test อยู่ที่ 5.016 ท าให้ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนหลังเรียนบทที่ 1 ที่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญ 0.01 

ส าหรับบทที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนอยู่ที่ 67.00 และ 59.67 ตามล าดับ และเมื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่า ค่า t-test อยู่ที่ 1.548 ท าให้ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนก่อนเรียนบทที่  2 ที่ไม่แตกต่างกัน  ในขะที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนอยู่ที่ 86.67 และ 87.33 ตามล าดับ และเม่ือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ค่า t-test อยู่ที่ 
0.356 ท าให้ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนหลังเรียนบทที่2 ที่ไม่แตกต่างเช่นกัน 

ส าหรับบทที่ 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนอยู่ที่ 36.33 และ 43.17 ตามล าดับ และเมื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่า ค่า t-test อยู่ที่ 1.545 ท าให้ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนก่อนเรียนบทที่  3 ที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนอยู่ที่ 74.44 และ 78.89 ตามล าดับ และเม่ือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ค่า t-test อยู่ที่ 
2.328 ท าให้ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนก่อนเรียนบทที่ 3 ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในบทเรียนที่ 1-3 

บทที่ การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. 
บทที ่1 การทดสอบ 

ก่อนเรียน 
กลุ่มควบคุม 30 35.78 9.701 

0.752 0.455** 
กลุ่มทดลอง 30 37.78 10.871 

การทดสอบ 
หลังเรียน 

กลุ่มควบคุม 30 74.50 8.131 
5.016 0.000** 

กลุ่มทดลอง 30 84.83 7.822 

บทที ่2 การทดสอบ 
ก่อนเรียน 

กลุ่มควบคุม 30 67.00 17.840 
1.548 0.127 

กลุ่มทดลอง 30 59.67 18.843 

การทดสอบ 
หลังเรียน 

กลุ่มควบคุม 30 86.67 6.609 
0.356 0.723 

กลุ่มทดลอง 30 87.33 7.849 
บทที ่3 การทดสอบ 

ก่อนเรียน 
กลุ่มควบคุม 30 36.33 16.914 

1.545 0.128** 
กลุ่มทดลอง 30 43.17 17.345 
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บทที่ การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. 

การทดสอบ 
หลังเรียน 

กลุ่มควบคุม 30 74.44 7.748 
2.328 0.023** 

กลุ่มทดลอง 30 78.89 7.021 
 บทที่ 1 หัวข้อเรื่องปิโตรเลียมและการผลิต  บทที่ 2 หัวข้อเรื่องกระบวนการแยกปิโตรเลียม  บทที่ 3 หัวข้อเรื่องการปรับปรุง
คุณภาพน ้ามัน 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยพบว่า คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งสามบท ไม่มีความแตกต่าง

กัน และในทุกบทเรียนหลังการเรียนการสอน นักศึกษามีคะแนนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 และเมื่อ
วิเคราะห์ผลการทดลองเฉพาะหลังเรียนเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ปรากฏว่า ในบท
ที่ 1 และบทที่ 3 คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองมีคะแนนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
และ 0.05 ตามล าดับ แต่ไม่พบความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนระหว่างทั้งสองกลุ่มในบทที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเป็นหัวข้อเรื่องที่มีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด ดังนั้นการมอบหมายงานให้นักเรียนโดยให้นักศึกษาเขียน
ด้วยลายมือแทนการพิมพ์ จะท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
ควรให้นักศึกษาได้หาวิธีการท างานตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะท าให้ได้รูปแบบการ

ท างานที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าที่ผู้สอนจัดหาให้ 
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การใช้แข่งขันเกมส์ตอบค าถามผ่านแอพพลิเคชั่นเมนติมิเตอร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ใน
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้เกมส์แข่งขันตอบค าถามผ่านแอพพลิเคชั่นเมนติ

มิเตอร์ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการเรียนปฏิบัติการฮอร์โมนเพศแบบออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการสรีรวิทยา

ส าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเปรียบเทียบคะแนนสอบหลัง

เรียนปฏิบัติการ คะแนนสอบปลายภาค และคะแนนรายงานปฏิบัติการของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในปี

การศึกษา 2563 (45 คน) ซึ่งเรียนโดยไม่ใช้กิจกรรมเกมส์ตอบค าถาม และนักศึกษาที่ลงทะเบียนปีการศึกษา 

2564 (74 คน) ซึ่งเรียนโดยใช้กิจกรรมเกมส์ตอบค าถามประกอบการเรียนในคาบเรียน พบว่านักศึกษากลุ่มที่

เรียนแบบมีกิจกรรมเกมส์แข่งขันตอบค าถามมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนปฏิบัติการ ( ***

P<0.001, unpaired t-tests) คะแนนสอบปลายภาค (***P<0.001, unpaired t-tests) และคะแนนรายงาน

ปฏิบัติการ  (*P<0.05, unpaired t-tests) มากกว่านักศึกษากลุ่มที่เรียนปฏิบัติการแบบไม่มีกิจกรรมเกมส์

ตอบค าถาม นอกจากนี้ผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้เรียน
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ปฏิบัติการออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดพบว่า การอ่านเอกสารประกอบบทปฏิบัติการควบคู่กับการดูสื่อ

วิดีโอและเล่นเกมส์ตอบค าถามเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด (คิดเป็น 76.32 %) รองลงมาคือการดูสื่อวิดีโอและเล่ม

เกมส์ตอบค าถาม (คิดเป็น 13.16 %) การศึกษาครั้งนี้บ่งชี้ว่าการสอนโดยใช้กิจกรรมเกมส์ตอบค าถามผ่านเมน

ติมิเตอร์ประกอบในการเรียนปฏิบัติการแบบออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนได ้

ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้เกมส์เป็นฐาน; เมนติมิเตอร์; ปฏิบัติการสรีรวิทยา; นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 

Abstract 
This study aimed to determine the effects of using a quiz competition via Mentimeter 

application on learning outcome achievements in online sex hormone laboratory classes of 
the second- year medical technology students, Prince of Songkla University who registered 
Physiology Laboratory for Medical Technology Students course.  We compared post- lab quiz 
scores, final exam scores, and lab report scores of students in the academic year 2020  who 
studied without the quiz game (45 students)  with students in the academic year 2021 who 
studied with the quiz game using Mentimeter application in the class ( 7 4  students) .  Results 
showed that students in using quiz game group had significantly higher scores of post-lab quiz 
( * * *P<0 . 0 01 , unpaired t- tests) , final exam ( * * *P<0 . 0 01 , unpaired t- tests) , and lab report
(*P<0.05, unpaired t-tests) compared to the non-using quiz game group. Moreover, student's
opinions on learning activities that are most efficient in enhancing their online laboratory
learning outcomes revealed that a combination of reading the laboratory handouts + watching
lab videos + playing quiz games was the best way to enhance their learning (76 .32 %) and
the second was a combination of watching lab videos + playing quiz games (13.16 %). These
data indicate that using a quiz game via Mentimeter application could improve students'
learning outcomes in online laboratory classes.

Keywords: Game-based learning; Mentimeter; Physiology laboratory; Medical technology 

student 
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Introductions 
Covid-19 pandemic has influenced education and entirely shifted to online learning 

worldwide (Amir et al. , 2020) .  Instructors need to apply technological tools and supporting 
materials to conduct the online classrooms. Many online learning patterns have been applied 
and conducted to encourage students to achieve learning outcomes of courses or classes, for 
instance, live online lectures, flip class room, self-directed learning, assignment (Bhattarai, 
Gupta, Dahal, Thapa & Bhandari, 2021). Active learning is widely incorporated into physiology 
courses to promote student engagement and improve academic performance and motivation 
(Goodman, Barker & Cooke, 2018; Priego-Quesada, Jimenez-Perez, de Anda, González-Peña & 
Palmer, 2019) .  Recent studies have reported that using online learning tools is an efficient 
strategy to conduct teaching and learning in students in health professions (Donkin, Asker & 
Stevenson, 2019; Moazami et al. , 2014; Soltanimehr et al. , 2019) .  However, remote study on 
their own for an extended period could lead to a loss of student's motivation and increase 
anxiety levels (Chimwong, 2021)  Therefore, one of the instructors'  challenge is to design 
online learning activity which arouses students' interest and enhance motivation in class (Moy, 
Rodenbaugh, Collins, & DiCarlo, 2000).  

Game-based learning is one of the most popular teaching strategies which has been 
used to encourage and enhance student participation in classes.  It could be using game 
applications to convey nongame content to promote students' active learning and interactive 
classroom (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011; McDougall, 2018) .  Especially, using a 
mobile game application with competition in the classroom could enhance students' affective, 
cognitive, and social skills (Lee & Hammer, 2011). Previous studies have reported the beneficial 
effect of using mobile games, i.e., Kahoot, on students' satisfaction and academic performance 
(Priego-Quesada et al. , 2019) .  Mentimeter is an online interactive tool available on a web 
browser and easily installed on mobile devices.  Instructors could utilize various features to 
create games and obtain students' feedback to prompt student engagement for interactive 
online learning by preparing an interactive presentation (Madiseh & Al Abri, 2022; Pichardo et 
al. , 2021) .  Although, various online software has been introduced to promote interactive 
classes, i. e. , Kahoot, Quizziz, Socrative.  Mentimeter has been reported to be more dynamic 
and easily access the system without a login process (Mayhew, Davies, Millmore, Thompson, 
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& Bizama, 2020) .  In addition, using Mentimeter in teaching activities has been reported to 
benefit medical students and improve academic performance (Kuritza, Cibich, & Ahmad, 2020). 

Objective 

Therefore, the present study aimed to investigate the effectiveness of using quiz game 
competition via Mentimeter to combine with online learning activities in the sex hormone 
class of physiology laboratory for medical technology students' course for second- year 
medical technology students, Prince of Songkhla University.      

Methods 
Participants 

Participants in this study are second-year medical technology students enrolled in the 
physiology laboratory for medical technology students' courses in the academic years 2020 
and 2021.  Students in the year 2020 were the 'control group,' in which they learned without 
playing a quiz game competition ( forty- five students) , while the students in the year 2021 
played a quiz game competition via Mentimeter were assigned as the ‘game group’ (seventy-
five students).  

Procedures 
Before class: we provided students with a laboratory manual and assigned students a 

lab demonstration video via PSU Learning management system 2 (LMS2)  to study before 
attending the class.  Students did a pre- lab quiz before attending the class.  The instructor 
prepared questions and keys in the interactive presentation by logging in to 
www.mentimeter.com. 

In class: We conducted an online class via Zoom meeting. Instructors briefly introduced 

learning objectives and summarized the key points of content.  We opened for a class lab 

discussion and allowed students to raise and answer questions.  Students in the game group 

played a quiz game competition after the discussion session, and they were asked to choose 

the best learning activities they preferred to help them achieve learning outcomes.  The 

options are as follows:  
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1. Reading lab manual

2. Watching lab video

3. Playing quiz game in Mentimeter

4. Reading lab manual + Watching lab video

5. Watching lab video + Playing quiz game in Mentimeter

6. Reading lab manual + Playing quiz game in Mentimeter

7. Reading lab manual + Watching lab video + Playing quiz game in Mentimeter

8. other

After class:  The learning outcome achievement of students in both groups was

evaluated using post-lab quiz in LMS2 on the same day after the online class. Students were 

assigned to prepare a group lab report which were evaluated using a rubric scoring.  We also 

determined the students' achievement using the test in their final examination at the end of 

the semester.  

Quiz game competition 
We used a quiz competition feature in the Mentimeter platform.  We prepared 

questions related to lab contents for ten questions with keys and all settings before the class. 
Students in the game group attended the game using the Mentimeter application or web 
browser (www.menti.com) to enter the provided passcode and design their ID before starting 
the game. Students had ten seconds after viewing each question to select the correct answer. 
Students who answered correctly with the fastest submission obtained the highest scores, 
shown as a top ten leader board score after every question.  After the last question, the 
student with the highest score was the winner. After that, the instructor reviewed the answers 
and explained all the questions to students again.  Screenshots of Mentimeter quiz 
competition in this study are shown in Figure1.  
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Figure 1 Screenshots of a quiz game competition in Mentimeter in this study. (A) a screenshot 
of an example of a multiple-choice question displayed on a mobile phone (B) Screenshots of 
interactive presentation demonstrated on the computer screen. 

Statistical analysis 

All student scores were expressed as mean ± standard error of mean (SEM). Statistical 
differences between the control and game groups were compared using unpaired Student t-
test with P<0.05. Statistical analysis was conducted using Graph pad Prism 8.0. 

Results 

Effect of using quiz game competition in class on post-lab quiz and exam scores 

We compared post- lab quiz scores of students in the control and game groups.  As 
shown in Figure 1A, post- lab quiz scores of the students in the game group were statistically 
higher than the control group (control group: 3.58 ± 0.24 points vs. game group: 4.60 ± 0.08 
points, unpaired Student t-test, ***P<0.001). Moreover, students in the game group significantly 
enhanced the exam score compared to the control group (control group:  3.67 ± 0.16 points 
vs.  game group:  4.51 ± 0.05 points, unpaired Student t-test, ***P<0.001)  (Figure 1B) .  These 

A

. 

B

. 
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results indicate that using quiz game competitions in the class could enhance exam scores of 
the online laboratory class.   

Figure 2 Post- lab quiz score (A)  and lab exam score (B)  of students in control and game 
groups. Unpaired Student t-test, ***P<0.001, control group, N = 45; game group, N = 75). 

Effect of using quiz game competition in class on group lab report scores 

Written group lab report was evaluated following the rubric scoring criteria. We found 
that students in the game group had a higher lab report score than the control group (control 
group:  23. 67 ± 0. 33 points vs.  game group:  24. 57 ± 0. 20 points, unpaired Student t- test, 
*P<0.05) (Figure 2). This data indicates that quiz game competition in the class may increase
students' learning outcomes, especially in understanding, analyzing, and discussing the lab
results.

A.  B.  
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Figure 3 Group lab report score of students in control and game groups. Unpaired Student t-
test, ***P<0.05, control group, N = 6; game group, N = 7). 

Student’s opinion on preferred learning activities to achieve the learning outcomes 

We asked students in the game group to choose options in the learning activities that 
are the most efficient activities for this class via Mentimeter poll.  Interestingly, 29 of 38 
students (76. 32%)  thought a combination of 'reading lab manual +  watching lab video + 
playing quiz game in Mentimeter' was the most efficient method to achieve learning outcomes. 
5 of 38 students (13. 16%)  chose 'watching lab video +  playing quiz game in Mentimeter. ' 
'Reading lab manual + playing quiz game in Mentimeter' and 'reading lab manual + watching 
lab video' were ranked in the same place, which was voted by 2 of 38 students (5.26%). These 
results suggest that the students preferred various teaching materials with game activities in 
the online lab class. 
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Figure 4 Summary results of students' opinion in the game groups on learning activities that 
is the most efficient activities for their study.  

Discussion and conclusion 

Our investigation reveals that combining a quiz game competition via Mentimeter 
platform in distance lab learning could improve academic performance of medical technology 
students. We assessed by post-lab quiz, final exam, and lab report score. Most students also 
reflected that playing a quiz game via Mentimeter was a helpful learning modality that help 
them to achieve the learning outcomes.  Our findings are related to a previous study that 
reported that students in the medical fields preferred game-based learning, and this learning 
strategy could enhance their academic performance (Gudadappanavar, Benni & Javali, 2021; 
Kuritza et al. , 2020) .  In addition, students' opinions revealed that blended learning, which 
requires a combination of providing various learning materials to study by themselves and 
face-to-face interactions between learners and instructors, is effective, especially in the Covid-
19 pandemic (Amir et al., 2020).  
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Game-based learning is one of the attractive learning activities for most students for 
many reasons.  Using a game to stimulate students' engagement and learning involves 
psychological reasons, including dynamic, playful, and engagement.  Especially with a score 
competition with their classmates has been reported to increase levels of students' attention 
( Bicen & Kocakoyun, 2017) .  Stimulation of intrinsic interest has been established to be 
powerful to drive students' learning ability and generate knowledge retention ( Barthakur, 
Srivastava, Thourani,  Thourani & Dawka, 2014) .  Furthermore, using educational games for 
medical students promote learning to students via providing instantaneous feedback and 
allowing them to identify their gap learning.  More importantly, playing games as interactive 
learning activities in class provides a feeling safe in the face of failure (Dexit, 2021).   

Opinions from the students revealed that most of the students selected the 
combination of Mentimeter quiz game with reading the laboratory manual and watching lab 
video as the best learning modality for achieving learning outcomes.  The second rank is a 
combination of watching a lab video and Mentimeter quiz game.  Our investigation is in line 
with several studies showing the effect of using the Mentimeter platform to stimulate students' 
attention and engagement and improve the academic performance of undergraduate students 
in medical-related fields (Mayhew et al., 2020; Pichardo et al., 2021; Kuritza et al., 2020). Hill 
and Fielden (2017) surveyed student's opinions about the positive effect of using Mentimeter 
quiz in class.  Most students that the Mentimeter quiz was fun, breaking up lectures and 
reinforcing information, respectively.  In addition, Vallely and Gibson ( 2018)  reviewed the 
advantages from students' opinions using Mentimeter platform in the classroom, including a 
nonjudgmental environment, ease to access and play, real- time feedback, and self- checking 
any misunderstanding in content.  Disadvantages of using Mentimeter are that it is difficult to 
identify student contributions and unable to edit their answer after responses, and some 
students in the class might not engage in the quiz game competition. 

In conclusion, adding Mentimeter quiz competition in online laboratory physiology 
classes for medical technology students could enhance learning outcome achievements. 
Students' opinion shows that incorporating Mentimeter quiz game competition into learning 
activities may be essential and beneficial for learning outcome achievements.  
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Limitations 

Students' satisfaction surveys should be determined, which may provide helpful 
information in using Mentimeter as a tool for the interactive classroom. This information might 
be analyzed to design a proper learning activity that more suits students with different 
backgrounds.  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการสอนเสริมรายวิชาเคมีของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการสอนเสริมรายวิชา

เคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 88 คน  นักเรียนได้รับการสอนเสริมภาคบรรยายและได้ท า
การทดลองเสริมในเรื่องปริมาณสัมพันธ์  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนสอนเสริมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเรื่องปริมาณสัมพันธ์  และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที  ผลการวิจัย
พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียน
ค านวณผลการทดลองได้ถูกต้องร้อยละ 83 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ความพึงพอใจรายด้านได้แก่ด้านการ
สอนบรรยาย  ด้านปฏิบัติการเคมี  ด้านกิจกรรมสันทนาการและสาธิตการทดลองทางเคมี   และด้านการ
จัดการโครงการสอนเสริมอยู่ในระดับมากหรือมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.26 – 4.57  ด้านที่มีค่า
ความพึงพอใจสูงที่สุดคือปฏิบัติการเคมีเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สนุกและได้ความรู้  ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าการจัด
ค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมีสามารถเพ่ิมความรู้และความชอบเรียนวิชาเคมีให้กับนักเรียนได้ 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; ความพึงพอใจ; การสอนเสริมวิชาเคมี 
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Abstract 
The objective of this research was to study the educational achievement and 

satisfaction with chemistry supplementary teaching of high school students.  The sample 
consisted of 88 students who participated in the Academic Strengthening Project in the Three 
Southern Border Provinces.  Students received supplementary lectures and conducted 
supplementary experiments on stoichiometry.  Research instruments consisted of pre- test, 
post-test, lecture and laboratory lessons on stoichiometry, and satisfaction questionnaire. The 
data were analyzed using average, standard deviation and t-test. The results showed that the 
scores of the post- test were significantly higher than that of the pre- test at . 05 level.  The 
students calculated the experimental results correctly for 83%  of the total number of 
students.  Satisfaction was evaluated in each aspect. These were the supplementary lecture, 
chemistry laboratory, recreational activities and chemistry experimental demonstration, and 
the management of the supplementary teaching project.  The satisfaction was at the high or 
highest level with an average in the range of 4. 26 –  4. 57.   The aspect with the highest 
satisfaction was chemistry laboratory because it was fun and knowledgeable activity.  The 
results indicated that organizing a chemistry tutoring camp could increase the knowledge and 
learning preferences of chemistry among students. 

Keywords: Educational achievement; Satisfaction; Supplementary teaching in chemistry 

บทน า 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นสถาบันที่ด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการจัด

การศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เช่น การจัดสอบวิชาสามัญและการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาเคมีเป็นหนึ่งในวิชาสามัญที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  
คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมีในปีการศึกษา 2562 – 2564 มีค่า 28.40±10.50   30.41±13.40  และ  22.66±11.33  
ตามล าดับ โดยคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน  ในปีการศึกษา 2559 – 2563  สทศ. รายงานคะแนน O-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจ าแนกตามกลุ่มจังหวัดซึ่งได้แก่กลุ่มจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง  ปานกลาง  และต่ า 
คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาสต่างอยู่ในกลุ่มต่ าตลอด 5 ปีการศึกษา (National Institute of Educational Testing Service, 
2022a, 2022b) ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นสิ่งที่ควรเร่ง
ศึกษาและหาทางแก้ไข 
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การสอนเสริมเป็นวิธีหนึ่งในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  สามารถแก้ข้อบกพร่องในการเรียนและ
เสริมทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถจนเต็มศักยภาพของตนเอง  อีกทั้ง
ยังเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  การสอนเสริมในรูปแบบการกวดวิชาเพ่ิมโอกาสการผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ (Jeerasongsri, 2009)  การสอนเสริมภาคทฤษฎีเพ่ิมจ านวน
ผู้สอบผ่านรายวิชา (Wongkhan, Jitcharoen, Saejueng, Kacha, & Piromkit, 2013)   การสอนเสริม
ปฏิบัติการจ าลองโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ิมทักษะการเลือกใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและยังเพ่ิม
คะแนนสอบข้อเขียนอีกด้วย (Prompitchayanon, 2001)  ในงานวิจัยนี้จึงได้สอนเสริมวิชาเคมีให้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วัตถุประสงค ์
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการสอนเสริมรายวิชา

เคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 88 คน 

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ (สอนเสริมวิชาเคมี) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กลุ่มอ้างอิงเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ที่เคยเรียนกวดวิชาเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ์
จ านวน 31 คน  เนื้อหาภาคทฤษฎีคือเรื่องปริมาณสัมพันธ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 
9 ชั่วโมง  เนื้อหาภาคปฏิบัติเป็นการค านวณความเข้มข้นของสารละลายกรดตัวอย่างจากข้อมูลการไทเทรต
โดยใช้ความรู้เรื่องปริมาณสัมพันธ์  ซึ่งนักเรียนได้ทดลองจริงในห้องปฏิบัติการจ านวน 3 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมสันทนาการและสาธิตการทดลองทางเคมีอีก 3 ชั่วโมง 

การสอนเสริมเรื่องปริมาณสัมพันธ์เริ่มจากภาคทฤษฎีซึ่งมีการบรรยายสรุปเนื้อหา  ยกตัวอย่างการ
ค านวณ  และให้นักเรียนฝึกท าโจทย์ในห้องเรียนโดยมีผู้สอนและพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน านักเรียนรายบุคคล  
ต่อด้วยภาคปฏิบัติซึ่งนักเรียนได้ทดลองเรื่องการหาความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกตัวอย่างโดย
การไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มาตรฐาน  และค านวณความเข้มข้นของสารละลายกรด
ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการทันทีเม่ือทดลองเสร็จ  ก่อนเริ่มเนื้อหาภาคทฤษฎีมีการสอบก่อนเรียน  เมื่อจบเนื้อหา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินักเรียนได้สอบหลังเรียนโดยใช้ข้อสอบฉบับเดิม ซึ่งเป็นแบบปรนัย 20 ข้อ 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน  นักเรียนกลุ่มอ้างอิงไม่ได้เข้าร่วมโครงการสอนเสริมแต่เคยเรียนกวดวิชาเรื่องปริมาณ
สัมพันธ์จากสถาบันอื่น ข้อสอบส าหรับกลุ่มอ้างอิงเป็นฉบับเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง 
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กิจกรรมสันทนาการและสาธิตการทดลองทางเคมีมีจุดประสงค์เพ่ือการผ่อนคลาย นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมละลายพฤติกรรม เกมตอบค าถามแสนสนุก เกมบิงโกชื่อธาตุ การสาธิตการทดลองเรื่องความหนาแน่น
และอินดิเคเตอร์กรด-เบส 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอนเสริมประกอบด้วยประเด็นด้านการสอนบรรยาย ด้าน
ปฏิบัติการเคมี ด้านกิจกรรมสันทนาการและสาธิตการทดลองทางเคมี และด้านการจัดการโครงการสอนเสริม 
โดยมีระดับความพึงพอใจ 1 ถึง 5  การแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นดังนี้ ค่าเฉลี่ย<1.50 พึง
พอใจน้อยที่สุด, 1.50-2.49 พึงพอใจน้อย, 2.50-3.49 พึงพอใจปานกลาง, 3.50-4.49 พึงพอใจมาก และ 
ค่าเฉลี่ย>4.49 พึงพอใจมากที่สุด 

สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยใช้การทดสอบแบบที 

ผลการวิจัย 
การสอนเสริมเคมีเรื่องปริมาณสัมพันธ์แบ่งได้ 2 ส่วน ได้แก่ทฤษฎีและปฏิบัติการ  การสอบภาคทฤษฎี

ทั้งหมดใช้ข้อสอบฉบับเดียวกันโดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  การสอบก่อนเรียนด าเนินการก่อนการสอนเสริม 
ส่วนการสอบหลังเรียนด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการบรรยายและปฏิบัติการ  ไม่มีการสอบทักษะปฏิบัติ  คะแนน
สอบเฉลี่ยแสดงดังตารางที่ 1  คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่า 3.83±3.08 และ 7.76±3.16 
ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มอ้างอิงซึ่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการสอนเสริมมีค่า 11.61±2.94  ใน
ภาคปฏิบัตินักเรียนได้ไทเทรตสารละลายกรดไฮโดรคลอริกตัวอย่างด้วยสารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์
มาตรฐาน  และค านวณความเข้มข้นของสารละลายกรดตัวอย่างโดยใช้ความรู้เรื่องปริมาณสัมพันธ์ทันทีหลัง
เสร็จปฏิบัติการ  นักเรียนที่ค านวณถูกต้องมีจ านวน 73 คน จากนักเรียนทั้งหมด 88 คน   

ตารางที ่1 คะแนนสอบเฉลี่ยเรื่องปริมาณสัมพันธ์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริม และนักเรียนกลุ่ม
อ้างอิงซึ่งไม่เข้าร่วมโครงการ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

นักเรียนในโครงการสอนเสริม นักเรียนกลุ่มอ้างอิง 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ค่าเฉลี่ย 3.83a 7.76b 11.61 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.08 3.16 2.94 
a, b แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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ไดว้ัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการสอนบรรยาย 
ด้านปฏิบัติการเคมี  ด้านกิจกรรมสันทนาการและสาธิตการทดลองทางเคมี   และด้านการจัดการโครงการสอน
เสริม  ความพึงพอใจเฉลี่ยรายด้านมีค่าเท่ากับ 4.28±0.76  4.57±0.63  4.38±0.70  และ  4.26±0.93 
ตามล าดับ  ความพึงพอใจเฉลี่ยรายข้อแสดงดังตารางที่ 2 ถึง 5   เมื่อพิจารณาทุกประเด็นย่อยพบว่าประเด็น
อาหารมื้อหลักและอาหารว่าง  และสถานที่พักมีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด (4.84±0.40) และต่ าที่สุด 
(3.23±1.22)  ตามล าดับ 

ตารางที ่2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมในด้านการสอนบรรยาย 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

1. มีการแจ้งหัวข้อเนื้อหาที่จะสอนให้นักเรียนทราบ 4.33 0.77 มาก 

2. เนื้อหาน่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 4.54 0.63 มากที่สุด 

3. ตัวอย่างประกอบการบรรยายช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 3.99 0.73 มาก 
4. สื่อประกอบการบรรยายมีคุณภาพ 4.27 0.69 มาก 

5. เอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดเป็นประโยชน์  
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

4.63 0.60 มากที่สุด 

6. วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหา 4.17 0.67 มาก 

7. ผู้สอนบรรยายด้วยน้ าเสียงที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ 4.44 0.67 มาก 
8. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจน เป็นล าดับและเข้าใจได้ง่าย 4.00 0.79 มาก 

9. ผู้สอนเน้นจุดส าคัญของการบรรยาย 4.11 0.86 มาก 
10. ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนคิด  วิเคราะห์  และแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์
4.28 0.71 มาก 

11. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.07 0.91 มาก 
12. ผู้สอนตอบค าถามหรือโจทย์ปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 4.28 0.72 มาก 

13. ผู้สอนเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.54 0.65 มากที่สุด 
14. นอกเหนือจากการบรรยาย  มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้

ในชั้นเรียน
4.07 0.90 มาก 

15. ในภาพรวม นักเรียนพึงพอใจการสอนบรรยายวิชาเคมี 4.44 0.74 มาก 

จากตารางที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดมีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด 
(4.63±0.60)  ในขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับตัวอย่างประกอบการบรรยายมีค่าความพึงพอใจต่ าที่สุด (3.99±0.73) 
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ตารางที ่3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมในด้านปฏิบัติการเคมี 
รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปล

ความหมาย 

1. ปฏิบัติการเคมีเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ 4.51 0.67 มากที่สุด 

2. ปฏิบัติการเคมีเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน 4.52 0.69 มากที่สุด 
3. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 4.65 0.67 มากที่สุด 

4. นักเรียนได้ความรู้และประโยชน์จากปฏิบัติการเคมี 4.60 0.49 มากที่สุด 

5. ในภาพรวม นักเรียนพึงพอใจปฏิบัติการเคมี 4.59 0.61 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในด้านปฏิบัติการเคมีแสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งจะเห็นว่าทุกประเด็นย่อยมีค่าความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด  ประเด็นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.65±0.67) และประเด็น
ปฏิบัติการเคมีเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (4.51±0.67) 

ตารางที ่4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมในด้านกิจกรรมสันทนาการ และสาธิตการ
ทดลองทางเคมี 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

1. สันทนาการและการสาธิตการทดลองเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 4.39 0.70 มาก 

2. สันทนาการและการสาธิตการทดลองเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 4.39 0.67 มาก 
3. สันทนาการและการสาธิตการทดลองช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิด

วิเคราะห์
4.32 0.74 มาก 

4. สันทนาการและการสาธิตการทดลองเป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้
และประโยชน์แก่นักเรียน

4.36 0.70 มาก 

5. ในภาพรวม นักเรียนพึงพอใจต่อกิจกรรมสันทนาการและ
การสาธิตการทดลอง

4.45 0.69 มาก 

ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจในด้านกิจกรรมสันทนาการและสาธิตการทดลองทางเคมี ทั้ง 5 
ประเด็นย่อยมีค่าความพึงพอใจในระดับมาก  ประเด็นที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุดและต่ าที่สุดคือภาพรวม
กิจกรรมสันทนาการและสาธิตการทดลอง (4.45±0.69) และการช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์  
(4.32±0.74) ตามล าดับ  
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ตารางที ่5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมในด้านการจัดการโครงการสอนเสริม 
รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปล

ความหมาย 

1. การลงทะเบียนและการประชาสัมพันธ์โครงการสอนเสริม 4.07 0.83 มาก 

2. วัน-เวลาและระยะเวลาในการจัดโครงการสอนเสริม 4.37 0.75 มาก 
3. ความหลากหลายของกิจกรรมในโครงการ 4.07 0.80 มาก 

4. สถานที่พัก 3.23 1.22 ปานกลาง 

5. สถานที่จัดกิจกรรมสอนเสริม 4.57 0.72 มากที่สุด 
6. อาหารมื้อหลักและอาหารว่าง 4.84 0.40 มากที่สุด 

7. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.62 0.56 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในด้านการจัดการโครงการสอนเสริม (ตารางท่ี 5) มีระดับปานกลางถึงมากที่สุด อาหาร
มื้อหลักและอาหารว่างมีค่าความพึงพอใจสูงที่สุด (4.84±0.40) ส่วนสถานที่พักมีค่าความพึงพอใจต่ าที่สุด 
(3.23±1.22) 

สรุปและอภิปรายผล 
นักเรียนได้ทดลองเรื่องการไทเทรตสารละลายกรดตัวอย่างด้วยสารละลายเบสมาตรฐาน บันทึกผล

และค านวณความเข้มข้นของสารละลายกรดตัวอย่างด้วยตนเองจากข้อมูลการทดลองโดยใช้ความรู้เรื่อง
ปริมาณสัมพันธ์  พบว่านักเรียนค านวณผลได้ถูกต้อง 73 คน จาก 88 คน คิดเป็นร้อยละ 83  ก่อนเริ่มทดลอง
ผู้สอนได้สรุปภาพรวมและข้อควรระวังในการทดลองให้แก่นักเรียน  อีกทั้งการลงมือปฏิบัติท าให้นักเรียนเห็น
ภาพการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง  ส่งผลให้นักเรียนค านวณความเข้มข้นของสารละลายกรดตัวอย่างได้
ถูกต้อง  ส าหรับนักเรียนที่ค านวณเองไม่ได้นั้นผู้สอนและพ่ีเลี้ยงได้ให้ค าแนะน านักเรียนรายบุคคลเพ่ิมเติมจน
สามารถค านวณได้  ปัญหาหลักของนักเรียนกลุ่มนี้คือการขาดความรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐานซึ่งเป็นปัญหาที่
รายงานโดย Coll, Ali, Bonato, and Rohindra (2006) เช่นกัน 

การทดสอบทั้งหมดใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีค่า
ต่ ากว่าคะแนนของนักเรียนในกลุ่มอ้างอิง (ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการ)  เนื่องจากนักเรียนกลุ่มอ้างอิงเป็นนักเรียน
ที่มีความรู้เรื่องปริมาณสัมพันธ์อยู่แล้วจึงท าคะแนนได้มากกว่า  อย่างไรก็ตาม  คะแนนสอบหลังเรียนมีค่ าสูง
กว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การสอนเสริมทฤษฎีเพ่ิมความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหา (He, Swenson, & Lents, 2012)  การสอนเสริมปฏิบัติการจ าลองบนคอมพิวเตอร์ (Koehler 
& Orvis, 2003) และการสอนเสริมโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ปฏิบัติการ (Key & Paskevicius, 2015) เพ่ิมความมั่นใจ
ให้นักเรียนเมื่อต้องทดลองจริง  การสอนเสริมในงานวิจัยนี้ที่ใช้เทคนิค  1) ผู้สอนสรุปเนื้อหาและแสดงตัวอย่าง 
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2) นักเรียนท าแบบฝึกโดยผู้สอนและพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าแก่นักเรียนรายบุคคล  3) นักเรียนทดลองจริงใน
ห้องปฏิบัติการ  ช่วยเสริมสร้างมโนทัศน์ทางเคมีและเพ่ิมประสบการณ์การท าโจทย์  อีกทั้งยังช่วยแก้ไข
ข้อผิดพลาดของนักเรียนรายบุคคล  ส่งผลให้คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าการจัดค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมีโดยการบรรยายควบคู่กับการทดลองสามารถเพ่ิมความรู้ให้กับ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้

เมื่อพิจารณาคะแนนเป้าหมายของผู้สอนซึ่งหมายถึงร้อยละ 80 ของคะแนนในกลุ่มอ้างอิง  จะเห็นว่า
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน (7.76 คะแนน) มีค่าน้อยกว่าคะแนนเป้าหมาย (9.29 คะแนน)  อย่างไรก็
ตามการเพ่ิมขึ้นของคะแนนหลังเรียน (เทียบกับก่อนเรียน) ได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโครงการที่ต้องการ
เพ่ิมความรู้ด้านวิชาการให้แก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และบ่งบอกว่านักเรียนเหล่านี้สามารถ
พัฒนาตนเองได้  ประเด็นที่ควรพิจารณาเพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ในการสอนเสริมให้ถึงเป้าหมายมีดังนี้  1) การทบทวน
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนให้แก่นักเรียนเป็นสิ่งที่พึงกระท า  2) การสอนให้ช้าลงกว่าปกติ
ร่วมกับการเพ่ิมเวลาในการเรียนการสอนท าให้นักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าสามารถเข้าใจบทเรียนได้  และในบาง
กรณีอาจเพิ่มการสอนนักเรียนรายบุคคล  3) การเปิดโอกาสให้นักเรียนอธิบายเนื้อหาให้เพ่ือนโดยใช้ภาษาของ
นักเรียนเองมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของเพ่ือนเป็นอย่างมาก  4) แบบฝึกหัดเรื่องปริมาณสัมพันธ์มี
ปริมาณเหมาะสมแต่การเพ่ิมจ านวนพ่ีเลี้ยงที่ช่วยอธิบายนักเรียนแบบตัวต่อตัวโดยช่วยตอบค าถามของนักเรียน
ที่ไม่กล้าถามต่อหน้าผู้อ่ืน ท าให้นักเรียนสามารถท าโจทย์แบบฝึกหัดได้  (โครงการนี้มีพ่ีเลี้ยง 2 คนต่อนักเรียน 
45 คน)  5) การให้นักเรียนท าปฏิบัติการเคมีมีส่วนสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาเคมี 

ความพึงพอใจรายด้านได้แก่ด้านการสอนบรรยาย  ด้านปฏิบัติการเคมี  ด้านกิจกรรมสันทนาการและ
สาธิตการทดลองทางเคมี   และด้านการจัดการโครงการสอนเสริมต่างอยู่ในระดับมากหรือมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.26 – 4.57 ด้านที่มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุดคือปฏิบัติการเคมีซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงในเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทเรียน  ช่วยเสริมให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น  รวมทั้งช่วยให้เห็นภาพจริงในการน า
ภาคทฤษฎีไปใช้ควบคู่กับภาคปฏิบัติ  นอกจากนี้ปฏิบัติการเคมียังเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน  โรงเรียนบางแห่ง
ไม่พร้อมที่จะจัดการทดลองในชั้นเรียน  นักเรียนบางคนจึงประทับใจที่ได้ท ากิจกรรมการทดลองเป็นครั้งแรก   
ผลที่ได้นี้ตรงกับรายงานของ Vrtačnik et al. (2000) ซึ่งพบว่าการทดลองเคมีสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาเคมีได้ 

ในการพิจารณาความพึงพอใจรายข้อ  พบว่าความพึงพอใจสูงสุด 5 ล าดับแรกได้แก่  1) อาหารมื้อ
หลักและอาหารว่าง 2) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 3) เอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัด
เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 4) ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  และ 5) 
นักเรียนได้ความรู้และประโยชน์จากปฏิบัติการเคมี  โดยทั้ง 5 รายการจัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
นอกจากนี้จะเห็นว่าทุกรายการมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากหรือมากที่สุด  ยกเว้นด้านการจัดการ
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โครงการสอนเสริม  ประเด็นย่อยเรื่องสถานที่พักมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 3.24 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
นักเรียนเสนอว่าควรมีพัดลมในห้องพักเพราะอากาศร้อนมากและตึกเรียนควรอยู่ใกล้หอพัก 

เมื่อถามถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ  ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการสอนเสริม   รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  นักเรียนตอบดังนี้ 

“ชอบปฏิบัติการและทดลองเคมี  เพราะได้ทดลองหลายอย่างที่ไม่เคยทดลองสิ่งที่ไม่ชอบคือหอพัก
เพราะเดินทางไกลเกินไป”  (นักเรียน 2) 

“ชอบกิจกรรมที่มีการทดลองเพราะที่โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ท่ีให้ทดลอง”  (นักเรียน 18) 
“ชอบการทดลองมากที่สุดเพราะตื่นเต้นดีค่ะ”  (นักเรียน 21) 
“ไม่ชอบที่พักค่ะคือไม่มีพัดลมความประทับใจก็คือได้เจอเพ่ือนใหม่ ๆ ได้ความรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ทดลอง

การไทเทรตจากท่ีโรงเรียนไม่เคยท าค่ะ  ข้อเสนอแนะก็อยากให้มีกิจกรรมตลอดไปค่ะ”  (นักเรียน 22) 
“ชอบการทดลองเพราะมีความสนุกท้าทายมากและยังได้ท าความรู้จักกับเพ่ือน ๆ ด้วย”(นักเรียน 27) 
“ชอบกิจกรรมการทดลองในห้องแล็ปมากที่สุด  เพราะได้ทดลองได้ท าได้รู้อะไรมากมาย  ที่โรงเรียน

ไม่มีการทดลองแบบนี้  อุปกรณ์ก็มีส่วนนึงแต่ไม่รู้ว่าอุปกรณ์เสียหรืออาจเป็นเพราะเป็นโรงเรียนเล็ก  อาจจะไม่
มีงบซื้ออุปกรณ์ทดลองก็ได้มั้ง  ชอบคณะอาจารย์ที่ทุกคนใจดีมากเป็นกันเองมาก  สิ่งที่ไม่ชอบ  แต่ไม่ใช่ว่าไม่
ชอบแต่ไม่พอใจมากกว่าคือเรื่องที่พัก  ที่พักฟรีก็ดีนะแต่มันร้อนมาก  พัดลมก็ไม่มี  ยุงก็เยอะ  ส่วนห้องน้ าก็
เหมือนในหนังผีน่ากลัวมาก  อีกอย่างที่ไม่พอใจคือที่จัดกิจกรรมกับที่พักระยะทางไกลเกินต้องเดินไปเดินมา
กล้ามเนื้อแข็งเลยจ้า  อยากให้ระยะทางใกล้กว่านี้  ส่วนเวลาเรียนก็รู้สึกน่าเบื่อ  ท าให้มีความรู้สึกว่าไม่อยาก
เรียน  เวลาเรียนมันนานเกินน่าจะมีกิจกรรมตอนกลางวันท าบ้าง  ห้องที่เรียนชอบเปิดแอร์แรงเกินไปพวกหนู
หนาวจ้า”  (นักเรียน 43) 

“สิ่งที่ชอบคืออาจารย์สอนดีและเข้าใจทุกท่าน  เพ่ิมสีสันในการเรียนไม่ให้เราง่วงนอนหรือเครียด 
และการที่ชอบมากที่สุดคือการได้ทดลองอยากเสนอให้ทดลองมากกว่า 1 ครั้ง”  (นักเรียน 47) 

“ชอบกิจกรรมนันทนาการตอนกลางคืนและกิจกรรมการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
เพราะท าให้เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ห่วงไกลจากความเจริญได้รู้จักอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งอุปกรณ์ทาง
โรงเรียนบางโรงเรียนก็ไม่มีอุปกรณ์ครบ  ท าให้นักเรียนไม่สามารถท าการทดลองได้  ซึ่งโครงการนี้เป็นโอกาสดี
ที่ท าให้เด็กอย่างพวกเราได้ท าการทดลอง  ได้เรียนกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยอยากให้ช่วยปรับปรุงในเรื่องที่
พัก  เพราะตอนกลางคืนอากาศร้อนท าให้นักเรียนบางคนนอนไม่ค่อยหลับสนิทสักเท่าไร  ท าให้ตอนมาเรียน
ช่วงเช้า  เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะง่วงนอนกัน”  (นักเรียน 51) 

“ทดลองวิชาเคมีที่ภูมิใจที่สุด  เพราะที่โรงเรียนเราไม่มีเครื่องที่จะทดลองและนี้เราก็ได้ทดลองแล้วมี
ความสุข  อยากให้มีพัดลม  และอยากให้มีห้องน้ าท่ีดีกว่านี้ค่ะ”  (นักเรียน 53) 
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“ไม่ชอบและไม่พอใจเรื่องที่พัก  ในห้องร้อนมาก  ท าไมไม่ให้พัดลมสักตัว  พวกเราร้อนค่ะ  ยุงก็เยอะ 
พวกหนูมาเรียนหรือมาเข้าค่ายคะอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ชอบคือการที่ต้องเดินไปมาที่พักกับที่จัดกิจกรรม  ถ้าใกล้
กว่านี้คงจะดี  ทางไกลเกิน  มาเรียนทั้งทีเหมือนกับจะมาวน ม.อ.  กล้ามเนื้อขาแข็งไปหมดแล้ว  กลับบ้าน
คราวนี้คงจะหุ่นดีกันทุกคน”  (นักเรียน 65) 

การสอนเสริมภาคบรรยายเป็นการปูพ้ืนฐานแนวคิดทางเคมีและฝึกให้นักเรียนท าโจทย์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์  การสอนเสริมปฏิบัติการเคมีโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลของผู้สอน
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน  ท าให้นักเรียนเปิดใจยอมรับและยอมเรียนรู้วิชาเคมี  ผู้สอนจึงสามารถเข้าไปให้
ค าแนะน าหรือความช่วยเหลือในเนื้อหาวิชาการ  กล่าวได้ว่าการสอนเสริมบรรยายควบคู่ปฏิบัติการสามารถ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความชอบเรียนวิชาเคมีได้ 

ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนพึงพอใจในปฏิบัติการเคมี เป็นอย่างมาก ในการสอนเสริมจึงควรมีการทดลองใน

ห้องปฏิบัติการควบคู่กับการบรรยายภาคทฤษฎี  นอกจากนี้ควรมีการวัดทักษะด้านการใช้อุปกรณ์รวมถึง
เทคนิคการทดลองทางเคมี 
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พื้ นฐานของนั กศึ กษาชั้ นปี ที่  1  คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
The Achievement and Satisfaction of Flipped Classroom in Basic Chemistry 
Course for First Year Students of the Faculty of Science and Industrial 
Technology, Prince of Songkla University 
ศรัณยู ใคลคลาย1*, ปรินุช ชุมแก้ว2, และ ณัฐธิดา รักกะเปา3   
Saranyoo Klaiklay1*, Parinuch Chumkaew2, and Natthida Rakkapao3 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
1 Assistant Professor, Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University.  
2 รองศาสตราจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 Associate Professor, Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University. 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
3 Assistant Professor, Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University. 
* Corresponding author e-mail: saranyoo.k@psu.ac.th

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์รายวิชาเคมีพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงเรียนวิชาเคมีพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ที่เรียนวิชาเคมีพ้ืนฐาน จ านวน 78 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จัดการเรียนรู้จ านวน 15 
ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้คะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน และ
ระบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน สถิติที่ใช้เคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์วิชาเคมีพ้ืนฐาน หลังการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับ
ด้าน สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านวิชาเคมีพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้ 
ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ควรให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการท างานของด้วย
ตนเอง และส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นทีมได้  
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ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; ห้องเรียนกลับด้าน; เคมพ้ืีนฐาน 

Abstract 
The objective of this research were 1) to study the achievement of basic chemistry 

course for first year students of the Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of 
Songkla University and 2) to study student’s satisfaction on the flipped classroom learning 
management. The samples were 78 first year students from Faculty of Science and Industrial 
Technology, Prince of Songkla University, who enrolled in basic chemistry subject in first 
semester of academic year 2020. The sample was selected by specific sampling. The research 
instruments were pre-test and post-test after teaching management, a questionnaire on 
student satisfaction toward the flipped classroom learning management and evaluation 
system on satisfy subjects. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation 
and t-test analysis. The research results were as follows: 1) learning achievement in basic 
chemistry subject after using the flipped classroom learning management model higher the 
before the flipped classroom learning management with statistical significance at the 0.05 
level and 2) the mean of learner satisfaction with the flipped classroom learning management 
in basic chemistry subject at a high level. Suggestion of this research should develop learning 
activities in flipped classroom learning management to allow learners to play a role in their 
own work and encourage students to work together as a team. 

Keywords: Learning achievement; Flipped classroom; Basic chemistry 
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บทน า 
ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุก

ภูมิภาคของโลก อีกทั้งกระแสของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึง อาจารย์ก็จะต้องตื่นตัวในการเตรียมพร้อมของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
ที่ต้องพร้อมด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 มีทั้งทักษะอาชีพ ความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 พร้อมเข้าสู่ยุคการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีภาวการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19 ท าให้เกิดการ
ปรับตัวเข้าสู่การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ การด าเนินชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการให้คน
ด าเนินชีวิตเข้าสู่วิถีใหม่ได้ขึ้น การเรียนการสอนทั้งในระดับโรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย ก็จะต้องมีการ
ต้องปรับตัว โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น เช่น การสอนออนไลน์ การใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน และกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามแผนการเรียนรู้ตามที่
อาจารย์วางไว้ การปรับตัวของอาจารย์ก็จะต้องหารูปแบบการสอนที่ท าให้ผู้เรียน ยังคงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามา พร้อมทั้งกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ 
รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

ห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอน โดยที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนด้วยตนเอง
จากสื่อวิดีโอ (video) นอกชั้นเรียนหรือที่บ้าน ส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหา
ความรู้ที่ได้รับร่วมกันกับเพ่ือนร่วมชั้น โดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ (Bergman, 2007) 
ห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีการสอนที่ครอบคลุมการใช้งานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพ่ือปรับการ
เรียนรู้ในห้องเรียนต่าง ๆ ให้สามารถใช้เวลามากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาแทนการบรรยายหน้าชั้นเรียน  

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ 
ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้วิจัยจึงน าวิธีการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนการสอนรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จะศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรายวิชาเคมีพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ

ด้านในรายวิชาเคมี พ้ืนฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่  1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด 

 กรอบแนวคิดหลักเบื้องต้นของห้องเรียนกลับด้าน เป็นที่การย้อนกลับของการเรียนแบบเดิม ที่ใช้การ
เรียนที่บ้านหรือนอกห้องเรียน และกลับมาท าการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายที่ห้องเรียนแทน โดยยึดหลัก
เวลาที่นักศึกษาต้องการปรึกษาอาจารย์ เป็นเวลาที่นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ นักศึกษาสามารถศึกษา
เนื้อหาได้ด้วยตนเอง ถ้าอาจารย์บันทึกวีดิทัศน์การสอนไปให้นักศึกษาไปดูเป็นการบ้าน แล้วอาจารย์จะใช้เวลา
ในชั้นเรียนส าหรับชี้แนะ ซักถามข้อสงสัย จากนั้นลงมือท างานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยดูแล 
ท าให้นักศึกษาเข้าใจแก่นความรู้ที่ดีกว่า   

ห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนในระดับห้องเรียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 2 คน คือ Jonathan Bergmann และ Aaron Same ในปี ค.ศ. 2012 เพ่ือให้นักเรียน
น าวีดิทัศน์เนื้อหาสาระการสอน น าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่บ้าน และเรียนรู้ด้วยตนเองน ากลับมาสู่
กระบวนการอภิปราย สืบค้นเพ่ือหาบทสรุปของค าตอบในชั้นเรียน โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการสะดวกใน
การจัดประสบการณท์างการเรียน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ท าให้อาจารย์จะต้องจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ แต่เนื่องด้วยสภาพความพร้อมของนักศึกษา หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ท าให้นักศึกษาบางคนไม่สามารถ
ติดตามบทเรียนในชั้นเรียนได้หมด แนวคิดการน าเทคโนโลยีมาใช้กับนักศึกษา และนักศึกษาสามารถเลือก
ช่วงเวลาที่มีความพร้อม จึงท าให้ผู้วิจัยน ากระบวนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้ในการเรียน
การสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนเนื้อหาบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
Limvong and Saengri (2019) ได้นิยามห้องเรียนกลับด้านว่า เป็นรูปแบบการสอนให้ผู้เรียนศึกษา

เนื้อจากบทเรียนจากที่บ้านผ่านระบบต่าง ๆ ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ช่วยแนะน า 
และตอบข้อซักถาม ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน ทั้งเป็นรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ทันยุคสมัยที่ มี
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมาก 

จากการศึกษางานวิจัยพบว่า มีหลายหลายงานวิจัยที่ได้น าแนวคิดห้องเรียนกลับด้านมาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี โดยเฉพาะรายวิชาเคมีในระดับมัธยม เช่น Sukontorn and 
Chittradub (2019) ได้ใช้กรอบแนวคิดการใช้ห้องเรียนกลับด้านในการเรียนการสอนวิชาเคมี ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านอยู่ ในระดับมาก Techapalokul,  Chanunan, and Klamtet (2019) ได้ใช้แนวคิด
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ห้องเรียนกลับด้านเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของผู้เรียนในรายวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดย ผลของการพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือในเนื้อหา พบว่านักเรียนพัฒนา
สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือได้มาก Takeaw (2021) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องธาตุและสารประกอบ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้นี้อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยังได้น าแนวคิดมาใช้ในการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น Saowsupa (2018) ได้ใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยเปรียบเทียบ
ความสามารถในการวิเคราะห์และความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตระหว่างก่อนและหลังเรียน เรื่อง 
แนวคิดเคมีสีเขียว ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่านักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนก่อนเรียน Thammawech (2021) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พอลิเมอร์ 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนออนไลน์ พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนออนไลน์ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ และยังได้ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวผู้วิจัยเชื่อว่าหากน าการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี พ้ืนฐาน 
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน จะท าให้สนับสนุนการเรียนรู้รายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
ได้เป็นอย่างดี  

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรายวิชา

เคมีพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชาเคมีพ้ืนฐาน จ านวน 
78 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จัดการเรียนรู้แบบนี้ จ านวน 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้คะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน และระบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน สถิติที่ใช้เคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย และค่า t-test 

การวิจัยในครั้งนี้มีกระบวนการวิจัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 78 คน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วย

ข้อสอบแบบอัตนัย ที่ผ่านการข้อสอบที่ใช้เป็นแบบวัดผลการเรียนรู้นี้ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะด้าน

เนื้อหาจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับแบบสอบถาม

ประกอบด้วยแบบประเมินตนเองก่อนเรียน-หลังเรียนในแต่ละบท ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยมีเกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจการออกแบบการเรียนการ

สอน จ านวน 5 ระดับ (พึงพอใจมากที่สุด-พึงพอใจน้อยที่สุด) และแบบประเมินความการสอนโดยนักศึกษา 

โดยใช้ระบบของมหาวิทยาลัยผ่านเวปไซท์ (tes.psu.ac.th) 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรายวิชา

เคมีพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านในรายวิชาเคมีพื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนของแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แบบประเมินตนเองก่อนเรียน-หลังเรียน 

ส าหรับบทสมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และไฟฟ้าเคมี เป็นดังตารางที่ 1 

ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาผ่านวีดิทัศน์ 

จากทีบ่้านก่อนเข้าชั้นเรียน 

อธิปรายข้อมูล – ซักถาม 

วีดิทัศน์ที่ศึกษามา 10 นาที 

กิจกรรมท าแบบฝึกหัดในชั้น

เรียน ทั้งแบบเดี่ยว และแบบ

กลุ่ม 30 นาที 

น าเสนอแบบฝึกหัด 30 นาที 

ทดสอบก่อนเรียน 

ทดสอบหลังเรียน 
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ตารางที่ 1  ผลสัมฤทธิ์การเรียนของแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แบบประเมินตนเองก่อนเรียน-หลังเรียน 

 เรื่อง ก่อนเรียน (เต็ม 5) หลังเรียน (เต็ม 5) t test* ผลที่เกิดขึ้น 

สมดุลเคมี 2.07±0.62 4.09±0.76 13.18 หลังเรียนคะแนนสูงกว่า 

อุณหพลศาสตร์ 2.41±0.70 3.87±0.66 14.30 หลังเรียนคะแนนสูงกว่า 

จลนพลศาสตร์ 2.51±0.66 4.01±0.69 14.72 หลังเรียนคะแนนสูงกว่า 

ไฟฟ้าเคมี 2.81±0.46 4.07±0.71 11.40 หลังเรียนคะแนนสูงกว่า 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 1 ก่อนเรียนในเนื้อหาวิชาเคมี ในเนื้อหาเรื่องสมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์ จลนพลาศาสตร์ 
และไฟฟ้าเคมี จะมีการสอบก่อนเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของแต่ละบท จะเป็น 2 คะแนน โดยที่บท
ไฟฟ้าเคมีจะมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน สูงสุด 2.81 (S.D. 0.46) คะแนน รองลงมาเป็นบทจลนพลศาสตร์ 2.51 
(S.D. 0.66) คะแนน และบทที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด จะเป็นบทสมดุลเคมี หลังจากการเรียนโดยใช้แนวคิดการ
เรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน จะพบว่ามีผลการเรียนหลังเรียนเพิ่มสูงข้ึนในทุกบท โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน 
โดยบทที่มีผลคะแนนดีที่สุด คือบทสมดุลเคมี (4.09 คะแนน S.D 0.76) รองลงมาเป็นบทไฟฟ้าเคมี (4.07 
คะแนน S.D. 0.71) และบทที่มีคะแนนหลังสอบน้อยที่สุด เป็นบทอุณหพลศาสตร์ เมื่อเปรียบผลการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนพบว่า บทสมดุลเคมี มีคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมมากข้ึนที่สุด จาก 2.07 คะแนน (ก่อนเรียน) ไปยัง 
4.09 คะแนน (หลังเรียน) ส่วนในบทอุณหพลศาสตร์ จะคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมน้อยที่สุด จาก 2.47 คะแนน (ก่อน
เรียน) ไปยัง 3.87 คะแนน (หลังเรียน) 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน

แบบห้องเรียนกลับด้าน จะเป็นดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

รายการที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5) SD เกณฑ์ 

อธิบายเข้าใจง่าย 4.33 0.67 พึงพอใจมาก 

เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 4.57 0.78 พึงพอใจมากที่สุด 
ภาพสอดคล้องกับบทเรียน 4.39 0.67 พึงพอใจมาก 

ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.51 0.84 พึงพอใจมากที่สุด 

ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.59 0.63 พึงพอใจมากที่สุด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
รายการที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5) SD เกณฑ์ 

เวลาที่ใช้เรียน 4.28 0.68 พึงพอใจมาก 

ค าถามในบทเรียนกระตุ้นการเรียน 4.57 0.67 พึงพอใจมากที่สุด 
ความพอใจในภาพรวม 4.51 0.78 พึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมการพัฒนา

ผู้เรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมาก ถึงพอใจมากที่สุด ในส่วนของความ

เหมาะสมของเนื้อหา นักศึกษาจะมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.59 (S.D. 

0.63) รองมาจะเป็นในส่วนของค าถามในบทเรียนกระตุ้นการเรียน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.57 (S.D. 0.78) 

ส าหรับระยะเวลาของบทเรียน จะได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยสุด (4.28 S.D. 0.68) 

เมื่อน าข้อมูลพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน โดยระบบของมหาวิทยาลัย (ประเมินการ

สอนของอาจารย์โดยนักศึกษา) จะได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยระบบของมหาวิทยาลัย 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5) เกณฑ์ 

1. การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี 4.57 พึงพอใจมากที่สุด 
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.57 พึงพอใจมากที่สุด 

3. การประเมินผล 4.44 พึงพอใจมาก 

4. ความเป็นครู 4.58 พึงพอใจมากที่สุด 

จากผลการประเมินการสอน (ตารางที่ 3) พบว่านักศึกษาประเมินในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยด้าน

ความเป็นครู จะได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุด ที่  4.58 รองลงมาจะเป็น การส่งเสริมให้เกิด

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (4.57 คะแนน) ในส่วนของการประเมินผลของ

รายวิชา จะได้รับระดับความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุด (4.44 คะแนน) 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรายวิชา

เคมีพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อภิปรายผลที่เกิดข้ึนได ้ดังนี้ 
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1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านในรายวิชาเคมีพื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ส าหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะพบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างเรียนดีขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม
ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่บ้าน และท าการบ้าน แบบฝึกหัดที่ห้องเรียน ท าให้นักศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้าเรียน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาและทบทวนความรู้  ฝึกความรับผิดชอบในการเรียน 
นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านของ Talan and Gulsecen (2019) ที่ให้ความส าคัญกับ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในระดับอุดมศึกษาและมีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
เรียนการสอน ซึ่งพบว่า ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
เนื่องมาจากผู้เรียนได้มีเวลาในการฝึกฝน พัฒนาตนเองให้มีทักษะ และสามารถเรียนซ้ าได้ต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับงานวิจัย Chumwemgewapee and Sengnai (2015) ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียน
แบบห้องเรียนกลับด้านและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้กับ
รายวิชาเคมี ซึ่งจากพบว่าผลการเรียนหลังเรียนเพ่ิมสูงขึ้นในบทต่าง ๆ ได้แก่ บทสมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์ 
จลนพลศาสตร์ และไฟฟ้าเคมี ซึ่งผลจาการสอนเคมีที่ท าให้ผลการเรียนดีขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย จากเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งจะสอดคล้องกับเป็นงานวิจัยของ Saowsupa (2018) ที่ได้น ามาใช้การวิเคราะห์
และความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมหลังการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง แนวคิดเคมีสี
เขียว ที่มีผลการคะแนนเฉลี่ยสูง หลังจากการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับวิจัยของ Thammawech (2021) ได้น าการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับ
บทเรียนออนไลน์ มาใช้ในการเรียนเรื่องพอลิเมอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธิ์การเรียน
ที่สูงขึ้น  

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
จากผลการวิจัย พบว่าผลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมาก ถึงพอใจมากที่สุด พิจารณาการจัดการเรียนรู้เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคอืเนื้อหามีความเหมาะสม ชัดเจน และตรงประเด็นครบถ้วน เข้าใจง่าย แสดงให้เห็นว่านักศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต่างจากเดิม จากเดิมเป็นการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และท าการบ้านที่บ้าน แต่ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องเรียนรู้
จากสื่อ ที่ผู้สอนสร้างขึ้นที่บ้าน และท าการบ้าน แบบฝึกหัด หรือกิจกรรมในห้องเรียนแทน นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติในห้องเรียน ท าให้บรรยากาศห้องเรียนสนุกสนาน และส่งเสริมการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Sukontorn and Chittradub (2019) ที่ใช้ห้องเรียนกลับด้านในการเรียนการสอนวิชาเคมี ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่ า ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thammawech (2021) ที่ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับบทเรียนออนไลน์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องพอลิเมอร์ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พอลิเมอร์ อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

บทสรุป 
จากวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรายวิชา

เคมีพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่าน
ระบบออนไลน์ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเกิดจากการจัดกิจกรรมแบบห้องเรียน
กลับด้านสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ และเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน โดยลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 

ผลสัมฤทธิ์ของแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้แบบประเมินตนเองก่อนเรียน-หลังเรียนในในบทสมดุล
เคมี จลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ และไฟฟ้าเคมีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชาเคมีพ้ืนฐาน มีผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนกลับ
ด้านอยู่ระดับที่ดีมาก 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากวิจัย ผู้สอนควรพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ ควรพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน และสื่อวีดีทัศน์ไม่ยาวมากนัก เพราะถ้าใช้ระยะเวลายาวนาน จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
ไม่สนใจการชมวีดีทัศน์และหันไปท ากิจกรรมอ่ืนแทน ผู้สอนต้องศึกษาขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านอย่างละเอียดเพ่ือให้เข้าใจบทบาทของตนเอง และบทบาทของผู้เรียน 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านควรให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการท างานของตนเองมากที่สุด ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท างานร่วมกันเป็นทีมได้ ท างานด้วยตนเองได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งถัดไป ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านไปใช้ในเนื้อหา
อ่ืน ที่เป็นเนื้อหายาก เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนล่วงหน้า ก่อนเข้ามาเรียนในห้อง ควรมีการติดตามผล
หลังการท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น เจตคติในการเรียน  

947



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

เอกสารอ้างอิง 

Bergman, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: reach every student in every class every 
day. Washington DC: International Society for Technology in Education.  

Chumwemgewapee, T. , & Sengnai, L.  (2015)  The development of grade 7 students’ learning 
achievement and problem solving skill in the social studies S 21103 course using 
problem–based leaning approach together with flipped classroom technique. Journal 
of Education Khon Kaen Universitry, 37(2), 7-14. [in Thai] 

Limvong, T. , & Saengri, Y.  (2019)  Flipped classroom:  new learning for 21st century skills. 
Mahidol R2R e-Journal, 6(2), 9-17. [in Thai] 

Saowsupa, S.  (2018) .  Effects of a flipped classroom model of instruction in green chemistry 
concepts on analyzing ability and environmental awareness of pre– service teacher. 
Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning, 9(2), 
277-296. [in Thai]

Sukontorn, B.  & Chittradub, S.  (2019) .  Guidelines of using the flipped classroom in chemistry 
instruction for upper- secondary students with low schievement.  KKU Research 
Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies), 8(1), 13-25. [in Thai] 

Talan, T., & Gulsecen, S. (2019) The effect of a flipped classroom on students’ achievements, 
academic engagement and satisfaction levels.  Turkish Online Journal of Distance 
Education, 20(4), 31-60. 

Takeaw, A. (2021). Development of learning activities series on elements and compounds by 
organizing a quest for knowledge together with the concept of a reverse classroom 
for students in grade 4. Journal of Science and Science Education, 4(1), 71-82. [ in 
Thai] 

Techapalokul, C. , Chanunan, S. , & Klamtet,. J. (2019). A Study of applying flipped classroom 
to improve collaorative problem solving competency among high school chemistry 
students in the topic. NRRU Community Research Journal, 13(3), 173-187. [in Thai] 

Thammawech, N. (2021). The Development of flipped classroom learning management model 
with online lesson for enhancing learning achievement in the topic of polymer. 
Phetchabun Rajabhat Joural, 4(1), 71-82. [in Thai] 

948



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

การประเมินการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วยวธิีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือของรายวิชาเภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ช้ันปีที่  2 
Evaluation of the Outcome of Co-operative Learning in Topic of Rational Drug 
Use in the econd-year Pharmacy Students Enrolling Pharmacology for 
Pharmacy Courses. 

สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ1*, วริทธิ์ เรืองเลิศบุญ1*, วันดี อุดมอักษร2, เบญจมาศ จันทร์ฉว3ี, สถาพร พฤฒิ
พรรลาย2, กรณ์สุดา ทิพยอ์าสน์1 และ สุชารัศม์ิ ตั้งสุขฤทัย1   
Supattra Limsuwanchote1*, Warit Ruanglertboon1*, Wandee Udomuksorn2, Benjamas 
Janchawee3, Sathaporn Prutipanlai2, Kornsuda Thipart1 and Sucharat Tungsukruthai1

1 อาจารย์, ภาควิชาเภสัชวิทยา, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์, คณะวิทยาศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

1 Instructor, Department of pharmacology, Division of Health and Applied Sciences, Faculty of Science, 
Prince of Songkla University.  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเภสชัวิทยา, สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์, คณะวิทยาศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2 Assistant Professor, Department of pharmacology, Division of Health and Applied Sciences, Faculty of 
Science, Prince of Songkla University.  

3 รองศาสตราจารย์, ภาควิชาเภสัชวทิยา, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์, คณะวิทยาศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

3 Associate Professor, Department of pharmacology, Division of Health and Applied Sciences, Faculty of 
Science, Prince of Songkla University. 

* Corresponding author e-mail: supattra.l@psu.ac.th, warit.r@psu.ac.th

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และ 2) ความพึงพอใจด้านประโยชน์ต่อวิชาชีพและทัศนคติต่อการเรียน และด้านการจัดการ
เรียนการสอน ต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-
operative learning) ในรายวิชาเภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเภสัชวิทยาส าหรับการบริบาล
ทางเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรายวิชาหลักด้านพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย การศึกษาผ่านทางสื่อการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ด้วยตนเอง จากนั้นผู้เรียนใน
กลุ่มร่วมกันอภิปรายและน าเสนอกรณีศึกษาทีได้รับมอบหมายในชั้นเรียน พร้อมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ระหว่างผู้เรียนแต่ละกลุ่มและผู้สอนหลังจากการน าเสนอในแต่ละกลุ่ม การศึกษานี้ใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า มากกว่า 50% ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ย 4.43 ± 0.14 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 5) โดยด้านที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือด้านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือด้านปัญญา ผู้เรียนให้
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ต่อวิชาชีพและทัศนคติต่อการเรียน 4.5 ± 0.14 คะแนน และให้คะแนนด้านการ
จัดการเรียนการสอน 4.4 ± 0.12 คะแนน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งถือเป็นสมรรถนะที่ส าคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ; เภสัชวิทยา; ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้; การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

Abstract 
The current study had two main objectives, including 1) to assess learning 

achievement of the topic of rational drug use and 2) satisfactory and perspectives of learners 
towards their professional career following a co-operative learning scheme. Data were 
collected using a survey study questionnaire from two groups containing pharmacology for 
pharmacy students and pharmacology for pharmaceutical care. Both courses are for the 
second-year pharmacy students as part of the essential preclinical sciences towards their 
professional development. The learning scheme was initiated by providing self-studying 
online multimedia materials on the dedicated platform for learners to access and use 
voluntarily. Subsequently, learners were allocated to a small working group with one case 
study assignment per group. Upon completing assignments, each group gave a short 
presentation to the audiences, other groups and course instructors, followed by a discussion 
session between presenters and audiences. The results found that more than 50% of the 
total enrolled learners informed 4.43 ± 0.14 out of 5 for the learning achievement paradigm, 
with the highest score given to morality and ethics domain followed by the intellectual 
domain. Moreover, learners had a high degree of learning satisfaction and the setting of the 
co-operative learning, with a given score of 4.5 ± 0.14. and 4.4 ± 0.12, respectively. In 
conclusion, co-operative learning was an appropriate integrative learning scheme regarding 
the topic of rational drug use in both courses. Essentially, the learning scheme could 
potentiate the significance of the topic as it is one of the core competencies for 
pharmaceutical professionals. 
Keywords: co-operative learning; pharmacology; learning achievement; rational drug use 
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บทน า 
ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาส าคัญในระบบสาธารณสุขทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้

ประมาณการว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้ยาเป็นการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล (WHO, 2002) การใช้ยาอย่าง
ไม่สมเหตุผลก่อให้เกิดผลเสียต่อทุกภาคส่วน ในระดับตัวบุคคลหรือผู้ป่วยการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลอาจส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการรักษา หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ในระดับสังคมการใช้ยาอย่าง
ไม่สมเหตุผลอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการดื้อยาปฏิชีวนะ ท าให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนาน
ขึ้น และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต รวมทั้งอาจมีการใช้ยามากเกินความจ าเป็น ซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านยาและการ
สูญเสียทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรด้านสุขภาพ 
ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดหายา (Thai Drug Watch Group, 2015) 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลภายใต้นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เภสัชกรเป็น
วิชาชีพหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับยาโดยตรง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึงถูกก าหนดเป็นสมรรถนะหลักของ
วิชาชีพและถูกจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร (Rational drug use subcommittee, 2017) 
รายวิชาเภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเภสัชวิทยาส าหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นรายวิชา
ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาของยา รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้วิจัยได้จัดให้การเรียนการสอนไว้ในช่วง
ท้ายของภาคการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประมวลความรู้ทางด้านเภสัชวิทยาที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้และเกิด
ความรู้และความเข้าใจการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้ คิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งนี้การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลเป็นหัวข้อที่ผู้เรียนต้องมีการประยุกต์ความรู้หลากหลายแขนงเข้าด้วยกัน อาทิเช่น เภสัชวิทยา 
(Pharmacology) เภสัชบ าบัด (Pharmacotherapy) และเภสัชเศรษฐศาสตร์ (Pharmacoeconomics) ซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทเชิงปฏิบัติของวิชาชีพเภสัชกรรมในการปฏิบัติงานจริงเมื่อส าเร็จการศึกษา  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) เป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณา
การที่มีการศึกษาว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา (Clark & Baker, 2015; Mendo-
Lázaro, León-del-Barco, Felipe-Castaño, Polo-del-Río, & Iglesias-Gallego, 2018) เป็นวิธีที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนในกลุ่มย่อยเพ่ือให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือท างานส าเร็จตามได้รับมอบหมาย (tasks) (Johnson & Johnson, 2019) 
การเรียนรู้แบบร่วมมือจึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน (problem-based learning) เป็นต้น การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจึงมีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
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หลากหลายมิติเข้าด้วยกัน อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะด้านความคิดเชิงวิพากษ์ 
(critical thinking) และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการท่ีทันสมัย  

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนถูกปรับให้เป็นแบบ
ออนไลน์ ซึ่งนอกเหนือจากที่การเรียนแบบออนไลน์จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคคลลดลง
แล้ว ยังท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่ายกว่าการเรียนในห้องเรียนแบบเผชิญหน้า (face to face class) 
และมีส่วนเพิ่มความวิตกกังวลแก่ผู้เรียน (Hu, 2022; Mosleh, Shudifat, Dalky, Almalik, & Alnajar, 2022) 
การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการแสวงหาความรู้
และแสดงความคิดเห็น อาจช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน และเสริมทักษะที่ขาดหายไปจากชั่วโมง
เรียนในชั้นเรียนปกติได้ และเนื่องจากหัวข้อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักในหลักสูตร
ของคณะเภสัชศาสตร์ ผู้วิจัยจึงออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของหลักสูตร โดย
ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งเป็นการเรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต อีกทั้งผู้วิจัยจะน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในภาคการศึกษาถัดไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เรื่องการใช้

ยาอย่างสมเหตุผลโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาเภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และ
เภสัชวิทยาส าหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม 

2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กรอบแนวคิด 
การเรียนรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต้องอาศัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาพ้ืนฐานที่ได้

เรียนจากรายวิชาเภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยาส าหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมซึ่ง
เป็นรายวิชาหลักส าหรับวิชาชีพเภสัชกรรม โดยหัวข้อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนั้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสาขาเภสัชศาสตร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนรู้การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้รับ
ความรู้ และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 
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วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรของงานวิจัยนี้เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (336-202) และเภสัชวิทยาส าหรับการ
บริบาลทางเภสัชกรรม (336-206) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนรวม 
139 คน ในการศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และเป็นการตอบแบบสอบถามตาม
ความสมัครใจ จึงท าให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการตอบแบบสอบถามไม่ครบตามจ านวนผู้
ลงทะเบียน อย่างไรก็ตามเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวนทั้งสิ้น 98 คน 

2. วิธีการวิจัย
2.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผู้วิจัยออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Bahar-

Ozvariş, Cetin, Turan, & Peters, 2006 ; Clark & Baker, 2015 ; Rivera-Pérez, Fernandez-Rio, & 
Iglesias Gallego, 2021) และปรับให้เข้ากับบริบทการเรียนแบบออนไลน์และข้อจ ากัดทางด้านสังคมอัน
เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
(formal groups) (Clark & Baker, 2015) มีการมอบหมายหัวข้อของการเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันท าการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนบนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนมาใน
รายวิชาเภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยาส าหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม เพ่ือ
ท าการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และน าเสนอต่อผู้เรียนในชั้นเรียนให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย 
กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เป็น
การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้สื่อการเรียนการสอนรูปแบบวิดิทัศน์

953



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

และ LMS learning platform 2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ โดยผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 3) ขั้นแบ่งกลุ่มเพ่ือเริ่มท างานที่ได้รับมอบหมายและอธิบาย
รูปแบบการท างานและการน าเสนองาน 4) ขั้นแสวงหาความรู้ โดยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพ่ือท างานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้สอนได้เปิดช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น LMS, Microsoft teams และ 
Line application เพ่ือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้เรียนมีค าถามหรือประสบปัญหาระหว่างการท างาน 5) ขั้น
น าเสนอ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันให้ผู้เรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ร่วมรับฟังและเปิด
โอกาสให้มีการซักถามระหว่างผู้เรียน-ผู้เรียน และผู้เรียน-ผู้สอน และหลังจากการน าเสนอในแต่ละกลุ่ม ผู้สอน
สรุปใจความส าคัญ ให้ข้อเสนอแนะ และอธิบายให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงทั้งในหลักการทางเภสัชวิทยา 
เภสัชบ าบัดและบริบทต่อสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ในทุกมิติ 6) ขั้นประเมินผล เป็นการ
วัดและประเมินผลงานสื่อการน าเสนอและรูปเล่มรายงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 

2.2 การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านการประเมินตนเองโดยผู้เรียนและความพึงพอใจด้านประโยชน์
ต่อวิชาชีพและทัศนคติต่อการเรียน และด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ใช้แบบสอบถามออนไลน์ และเก็บ
ข้อมูลตามความสมัครใจ 

3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียน ซึ่งแบ่งการวัดผลออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยอ้างอิงประเด็นส าคัญตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชา
และคู่มือการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (2560) 2) แบบวัดด้านทัศนคติและความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านประโยชน์และการน าไปประยุกต์ใช้ และ
ทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าว ชุดค าถามใช้วิธีการวัดแบบมาตรวัด 5 ระดับ (Likert 
scales) ตั้งแต่ 1 – 5 โดยมีค าอธิบายดังนี้  

5 = ตรงกับความรู้สึกมากที่สุด / พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 = ตรงกับความรู้สึกมาก / พึงพอใจมาก 
3 = ตรงกับความรู้สึกปานกลาง / พึงพอใจปานกลาง 
2 = ตรงกับความรู้สึกน้อย / พึงพอใจน้อย 
1 = ตรงกับความรู้สึกน้อยที่สุด / พึงพอใจน้อยที่สุด 

ชุดค าถามและเครื่องมือวิจัยมีการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์โดยผู้สอนและผู้สอนร่วม 
4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการการตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง application google form โดย

จ ากัดให้ผู้ตอบแบบสอบถามลงชื่อเข้าใช้ด้วย PSU passport เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีการปิดบังตัวตน
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ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยไม่มีการบันทึกชื่อหรือรหัสนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้เรียน
สามารถตอบแบบสอบถามได้คนละ 1 ครั้ง จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถท าซ้ า (data redundancy) เพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนของการเก็บข้อมูล โดยมีช่วงระยะเวลาการตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 15-25 มีนาคม 
2565  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยรายงานผลเป็น

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; S.D.) และการแปลความหมาย โดยแบ่ง
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากัน ค านวณโดยน าค่าพิสัยหารด้วยจ านวนชั้น (4/5 = 0.8) (Best, 1977) ดังนี้  

4.21 - 5.00 = มากที่สดุ 
6.40 - 4.20 = มาก 
2.61 - 3.40 = ปานกลาง 
1.81 - 2.60 = น้อย 
1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้เรียน ในหัวข้อ

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 

ตารางท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยผู้เรียน 

รายการประเมิน Mean S.D. แปลความหมาย 
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 4.67 0.51 มากที่สุด 
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.60 0.53 มากที่สุด 
2. ความรู้
2.1 ตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาอันเกี่ยวข้องกับการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 

4.65 0.56 มากที่สุด 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4.39 0.63 มากที่สุด 
2.3 สามารถอธิบาย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ต่อบุคลากรทางการแพทย์และ/หรือประชาชนทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 

4.14 0.74 มาก 

3. ปัญญา

955



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

รายการประเมิน Mean S.D. แปลความหมาย 
3.1 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะ
ด้านทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 

4.45 0.63 มากที่สุด 

3.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล 

4.36 0.64 มากที่สุด 

3.3 เกิดความคิดเชิงระบบ น าไปสู่การตั้งค าถามและตอบค าถามที่
เกิดข้ึนในระหว่างการน าเสนอผลงานได้ 

4.36 0.71 มากที่สุด 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถท างานเป็นกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 4.33 0.73 มากที่สุด 
4.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างผู้เรียน-ผู้เรียน 
และผู้เรียน-ผู้สอน 

4.44 0.64 มากที่สุด 

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันสมัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.44 0.62 มากที่สุด 

5.2 สามารถวิเคราะห์ระดับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่สืบค้น
และรายงานข้อมูลวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.28 0.68 มากที่สุด 

5.3 สามารถจัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอ และใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.44 0.64 มากที่สุด 

คะแนนประเมินโดยรวม 4.43 0.14 มากที่สุด 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจและทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

รายการประเมิน Mean SD แปล
ความหมาย1. ด้านประโยชน์และการน าไปประยุกต์ใช้

1.1 มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้เรียน 4.58 0.59 มากที่สุด 
1.2 มีประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนทักษะของการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต 

4.61 0.60 มากที่สุด 

1.3 ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ศึกษาค้นคว้า หาค าตอบด้วย
ตนเอง 

4.44 0.74 มากที่สุด 

1.4 ผู้เรียนรู้สึกมีอิสระทางการเรียน เกิดความกระตือรือร้นที่จะ
แสวงหาค าตอบด้วยตัวเอง 

4.24 0.90 มากที่สุด 
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รายการประเมิน Mean SD แปล
ความหมาย2. ด้านการจัดการเรียนการสอน

2.1 ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ 4.50 0.63 มากที่สุด 
2.2 ความยากง่ายของกรณีศึกษาเหมาะสมต่อระดับความรู้ของผู้เรียน 4.42 0.64 มากที่สุด 
2.3 ระยะเวลาในการศึกษาด้วยตนเองและแบบกลุ่ม 4.18 0.82 มาก 
2.4 การน าเสนอผลงาน 4.36 0.66 มากที่สุด 
2.5 การให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะจากผู้สอน 4.54 0.64 มากที่สุด 
คะแนนความพึงพอใจโดยรวม 4.43 0.14 มากที่สุด 

จากการรวบรวมข้อมูลจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 98 คน คิดเป็น 70.5% ของจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรวมทั้งสองรายวิชา จากตารางที่ 1 ผู้เรียนประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยรวมทุก
ด้านได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 ± 0.14  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อยพบว่าผลการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนประเมินตนเองได้คะแนนสูงที่สุดสามอันดับแรกคือ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม ความตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาอันเกี่ยวข้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และ
การมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 4.67 ± 0.51, 4.65 ± 0.56 และ 4.60 ± 0.53 
ตามล าดับ  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ (ตารางที่ 2) พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจและ
มีทัศนคติเชิงบวกในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย 4.43 ± 0.14 โดยด้านที่มผีลการ
ประเมินสูงสุดสองอันดับแรกคือ ผู้เรียนเห็นว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนทักษะของการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคตและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้เรียน โดยมีคะแนนเท่ากับ 
4.61 ± 0.60 และ 4.58 ± 0.59 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ส าหรับด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบว่า ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ ความยากง่ายของกรณีศึกษา การน าเสนอ และการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
จากผู้สอนในระดับมากที่สุด ด้านระยะเวลาในการศึกษาด้วยตนเองและแบบกลุ่มมีคะแนนความพึงพอใจระดับ
มากซึ่งน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากระยะเวลาในการเรียนคาบเกี่ยวกับช่วงการสอบเก็บคะแนนของ
รายวิชา  

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ด้านความรู้และทักษะที่เอ้ือ
ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สามารถค้นคว้า ใช้
ความรู้พ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาเพ่ือคิดวิเคราะห์ อธิบายและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลจากกรณีศึกษาที่มอบหมายได้เป็นอย่างดี ด้านเจตคติ ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสม
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เหตุผลซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพในการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแบบสอบถามที่ใช้ใน
การศึกษานี้อาจยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือได้ครอบคลุมในทุกมิติ เนื่องจากผู้วิจัยมีการประเมินเฉพาะประเด็นที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน
แบบออนไลน์ มีการออกแบบค าถามให้มีความกระชับและจ านวนข้อไม่มากเกินไป เพ่ือให้ผู้เรียนที่สมัครใจตอบ
ค าถามใช้เวลาในการท าแบบสอบถามให้น้อยที่สุด อีกท้ังด้วยสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ที่บั่นทอนจิตใจ
ของผู้เรียนไม่มากก็น้อย ผู้วิจัยจึงไม่ประสงค์จะเพ่ิมภาระความเครียดให้กับผู้ เรียนโดยไม่จ าเป็น  ทั้งนี้
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษายังขาดการหาความเที่ยงของเครื่องมือและไม่ได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง
ของชุดค าถามโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านประโยชน์และการประยุกต์ใช้ทักษะต่อวิชาชีพของตน 
ดังที่ได้ระบุข้อมูลด้านความพึงพอใจไปแล้วในข้างต้น พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยที่ระบุว่าการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือมีความเหมาะสมส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ ในการพัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านวิชาการและบุคลิกภาพ (Duxbury & Tsai, 2010; Stepanovien 2017) ดังนั้นจึงอาจ
อนุมานได้ว่าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษานี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และ
ความพึงพอใจรวมถึงทัศนคตติ่อการเรียนรู้แบบร่วมมือเบื้องต้นของผู้เรียนได้ 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษา 1 ) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และ 2) ความพึงพอใจด้านประโยชน์ต่อวิชาชีพและทัศนคติต่อการเรียน และด้านการจัดการ
เรียนการสอน ต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย
พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในหัวข้อการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลและมีความพึงพอใจในระดับมากจนถึงมากที่สุด การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักต่อปัญหาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็น ต่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ (professional development) ในการก้าวสู่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้
เป็นอย่างด ี 

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในรูปแบบการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งสอบคล้องกับยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายใต้นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติที่ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจาก
การบรรยาย 

2. การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือจากตัวผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ และได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เรียนร่วมและผู้สอน ท าให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองและเข้าใจบทบาททางวิชาชีพได้ดียิ่งขึ้น  

3. การท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรปรับปรุงชุดค าถามและรูปแบบการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมมากข้ึน มี
การวัดความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมได้อย่างเต็มทีแ่ละคลายความวิตกกังวล 

4. ผู้สอนควรจัดให้มีการประเมินผลผู้เรียนทั้งรูปแบบ formative และ summative assessment
เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด และจัดให้ผู้เรียนในกลุ่มย่อยได้ประเมิน
บทบาทและความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม 

Author’s contributions 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ และการ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการเรียน เรื่อง ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1-3 ทุกคนที่
ลงทะเบียนรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน จ านวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน แบบประเมินตนเองต่อการบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของบทเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t แบบที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ของนิสิตภายหลัง
การท ากิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนท ากิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.0001) นิสิตมีความพึงพอใจใน
ระดับมากต่อการจัดการเรียนการสอนที่น ามาใช้ เนื่องจากช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่เรียนและ
กรณีศึกษาที่ผู้สอนน ามาเป็นตัวอย่าง มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการสื่อสารการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือนในชั้นเรียน รวมทั้งได้ฝึกทักษะในการคิด ค้นคว้า หาค าตอบจากกรณีศึกษาที่ได้รับ นอกจากนี้ยังท าให้
นิสิตบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับบทเรียนตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
โดยใช้กรณีศึกษาสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการบรรลุสมรรถนะด้านต่างๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก; กรณีศึกษา; ผลลัพธ์การเรียนรู้; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
This classroom action research was designed to study the learning achievement, 

satisfaction and achievement of expected learning outcomes of undergraduate students 
studying on the topic of environmental problems on agricultural community after attending 
in active learning by using case studies. The sample group was 75 undergraduate students in 
year 1-3 taken the Technology and Innovation for Community course. The research tools were 
the learning management plan, knowledge pretest- posttest, student self- assessment on 
achieving lessons learning outcomes, and the student satisfaction questionnaire.  The data 
were analyzed using averages, standard deviation and dependent t-testing. The results showed 
that the students' knowledge after participating learning activities was significantly higher than 
before (P<0.0001). The students had a high level of satisfaction with the active learning using 
case studies, because it helped to see the relationship between the content of the course 
and the case study that the teacher took as examples. Furthermore, there were opportunities 
for the students to develop communication skills and relationships between classmates as 
well as practice the skills of thinking, researching and finding answers from the case studies. 
It also enables students to achieve expected learning outcomes at the specified lesson level. 
Therefore, active learning management using case studies can promote learners' learning 
achievement and affect the achievement of various competencies as defined learning 
outcomes. 
Keywords: Active learning; Case study; Learning outcome; Learning achievement 

บทน า 
เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบไปยังทุก

ภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติและระดับโลกทั้งด้านที่เป็นคุณประโยชน์และด้านที่เป็นโทษ 
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตัล ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่เว้นแม้แต่ทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นภาคส่วนส าคัญในการสร้างคน
และการผลิตองค์ความรู้ที่จะไปมีผลต่อการพัฒนาประเทศ คุณภาพการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญมากปัจจัย
หนึ่งที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนา ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคที่มีความผันผวนนี้  ในปัจจุบัน
การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based education, OBE) โดยให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) ถูกกล่าวถึงและน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตร
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ระดับอุดมศึกษาอย่างมาก (Harden, 2007; Martin, 2019) และได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นแนวทางที่
สามารถรองรับการพัฒนาอุดมศึกษาแห่งอนาคตที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพและทักษะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก และเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาดังกล่ าวรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย แนวคิดการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นสิ่งที่
ผู้เรียนได้เรียนรู้มากกว่าเนื้อหาที่ได้สอน โดย Spady (1994) ได้ให้นิยามของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์
การเรียนรู้ว่าเป็นการจัดทุกสิ่งทุกอย่างในระบบการศึกษาเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนสามารถท าในสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น
ได้หลังจากจบประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์จึงเริ่มจากการก าหนดสิ่งที่ผู้เรียน
สามารถท าได้เมื่อผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จากนั้นจึงออกแบบการประเมินผลและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้  

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active learning เป็นวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพตามความสนใจและความถนัด ช่วยส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (Gifkins, 2015) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุกจึงเป็นแนวทางที่จะช่วย
พัฒนาการจัดการศึกษาในให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษาหรือการเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case study) เป็นรูปแบบหรือเทคนิคหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้สอนจะเป็นผู้สร้าง สมมติหรือก าหนดกรณีศึกษา หรือน าเอา
ตัวอย่างสถานการณ์ ประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาเสนอให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาจะช่วย
ส่งเสริมท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ ได้รู้จักวิธีแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
มีการพัฒนาตนเองในด้านทักษะการสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสมรรถนะอัน
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมทั้งเจตคติที่ดีน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้นได้ (Bonwell, & Eison,1991) 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตก่อน
และหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
กรณีศึกษาต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับบทเรียนของนิสิต และระดับความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง ปัญหาของชุมชนเกษตรด้าน
สิ่งแวดล้อม ในรายวิชา 0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เปิดสอนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ   ผลที่ได้จากการท าวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้
จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
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โดยใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีผู้เรียนกลุ่มใหญ่ รวมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในรายวิชาอ่ืน  ๆ 
ท าให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเรียนการสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค ์
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกโดย

ใช้กรณีศึกษา

2. ศึกษาการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับบทเรียนของนิสิตโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง ปัญหาของ

ชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา

3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา

แนวคิดของการวิจัย 
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์

กลาวโดยผู้สอนเสนอกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้า
หาข้อมูลจากสถานการณ์ที่ได้รับ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดมุมมองที่กว้างขึ้น ตลอดจนหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีความคิด ที่ละเอียดรอบคอบ รู้จักวางแผนการปฏิบัติ สามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวต่อการเรียนรู้ และสร้างความ
กระตือรือร้นด้านการรู้คิดได้มากกว่าวิธีการสอนโดยการท่องจ าเพียงอย่างเดียว  กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
กรณีศึกษาจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของบทเรียนได้ถูกต้อง ลึกซึ้งและคงทนถาวร 
(Sawek-Ngam, 2016) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป การ
เรียนรู้แบบเชิงรุกจึงมีบทบาทในการช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น การเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม เช่น การถามตอบ การเสนอความคิด การฟัง
การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยผู้สอนมีส่วนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในการ
เรียนรู้ตามความถนัด กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการตื่นตัวตลอดเวลา จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการได้ร่วม
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนจะเกิดความพีงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนและสามารถแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้สอนก าหนดไว้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ มากกว่าการเป็นผู้รับ
ความรู้จากผู้สอนแต่เพียงฝ่ายเดียว (Passive learning) (Sweller, 2006)  

สมมติฐานการวิจัย 
1. ภายหลังการการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษานิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
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2. การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาท าให้นิสิตบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

บทเรียนและน าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังของรายวิชาได้

3. ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

1. การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้

ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้และมีพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงความรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูง (Higher order 

thinking) ในการแก้สถานการณ์ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ จนสามารถสร้างองค์ความรู้จาก

กิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์ที่คาดหวังของการเรียนรู้  

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case study) หมายถึง รูปแบบหรือเทคนิคหนึ่งของ

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้สอนจะแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและเป็นผู้ก าหนด

กรณีศึกษาโดยการน าเอาตัวอย่างสถานการณ์ ประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาเสนอให้ผู้เรียนได้

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย ค้นคว้า แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิด แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันใน

การเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcome, ELOs) หมายถึง ความคาดหมายที่ถูก

ก าหนดขึ้นว่านิสิตจะมีความสามารถที่จะท าได้ภายหลังการได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ ในกิจกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง ปัญหาของชุมชนเกษตรทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (Lesson 

learning outcomes, LLOs) ที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมหรือความสามารถที่นิสิตแต่ละคนกระท าได้เมื่อจบ

บทเรียน วัดโดยใช้แบบประเมินตนเองของผู้เรียนภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเชิงรุก

โดยใช้กรณีศึกษาต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของบทเรียนจ านวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 

= น้อยที่สุด ตามล าดับ  

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้

กรณีศึกษา เรื่อง ปัญหาของชุมชนเกษตรทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้คะแนนความรู้ของนิสิตในการท า

แบบทดสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีคะแนนข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน  

5. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา หมายถึง ความเห็นที่เป็น

ความรู้สึกพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ในบทเรียน เรื่อง ปัญหาของ
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ชุมชนเกษตรทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ใช้เวลาเรียนจ านวน 8 คาบเรียน วัดโดยแบบสอบถามความพึงพอใจใน 10 

ประเด็นค าถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 แสดงถึงความรู้สึกพึงพอใจมาก

ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ 

ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 จากคณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา 0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน (รายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 จ านวน 75 คน  

2. เนื้อหา / สาระการเรียนรู้ เนื้อหาที่ใช้ในการท าวิจัย เรื่อง ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมทางบกและทางทะเล

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย ด าเนินการศึกษาวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในการเรียน

สัปดาห์ที่ 2-3 ตามที่ระบุไว้ในแผนการเรียนของรายวิชา สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 8 คาบเรียน 

4. ตัวแปรที่ศึกษา

4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของ

ชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 กรณีศึกษา โดยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่ม 8 กลุ่มๆ ละ 8-9 คน ศึกษา

กรณีศึกษาตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ตามใบงาน

4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม  การ

บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของบทเรียน เรื่อง ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม  และความพึง

พอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนแบบกึ่งทดลอง มีกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังแผนภาพ 

ตัวแปรอิสระ 

- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้

กรณีศึกษา

- ใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนเกษตรด้าน

สิ่งแวดล้อม จ านวน 8 กรณีศึกษา

- แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่ม 8 กลุ่มๆ ละ 8-9 คน ศึกษา

กรณีศึกษาตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในใบงาน

ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ปัญหาของชุมชน

เกษตรด้านสิ่งแวดล้อม

- การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบทเรียน

เร่ือง ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม

- ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการ

สอนเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีผู้เรียนกลุ่มใหญ่ รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในรายวิชาอ่ืนๆ  

3. ผู้สอนได้แนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม

การเรียนรู้ในรายวิชา 0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา 0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน (รายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 จ านวน 75 คน  

2. รูปแบบของการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยใช้

แบบแผนการวิจัยแบบ Pre-Experimental Design แบบ One Group Pretest-Posttest Design (Nilphan, 

2015) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย

Pretest Active learning (Case study 
approach) 

Posttest 

T1 X T2 
โดย  T1    คือ การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pretest) 

X    คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา 

T2   คือ การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) 

โดยมีวิธีการวิจัย คือ ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ท าการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา หลังจากนั้นท าการทดสอบความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่างในการทดสอบก่อนและหลังการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้

3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา 0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน เรื่อง ปัญหา

ของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม 

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปัญหาของชุมชน

เกษตรด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ก าหนดให้ค่าคะแนน 

คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  

3.3 แบบประเมินตนเองของนิสิตภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้

กรณีศึกษาต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของบทเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด  

3.3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้

กรณีศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 

3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด และค าถามปลายเปิด  

4. การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รวมทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ โดยแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 4.1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับด าเนินการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้

กรณีศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินตนเองของนิสิตต่อการบรรลุผลลัพธ์การ

เรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา ก่อนเริ่มการทดลองผู้วิจัย ได้

แนะน าวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาให้กับนิสิตทราบ และก่อนเริ่มกระบวนการการจัดการเรียน

การสอนผู้วิจัยได้ให้นิสิตท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 20 ข้อ  

 4.2 การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือการวิจัยที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ได้ แก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาไปทดลองใช้เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

คือ นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ในรายวิชา 0000192 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

ชุมชน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

รวม 8 คาบเรียน ภายหลังจากผู้สอนสอนครบตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ แบบประเมินตนเองของนิสิตต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ และ
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ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 4.2 มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ

แปลผลการวิเคราะห์ โดยผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้วิเคราะห์รายข้อ โดยจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( �̅�) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการ

ทดลองโดยใช้การทดสอบค่า t แบบที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน Paired samples t-test  การวิเคราะห์ข้อมูลความ

พึงพอใจของนิสิตใช้การวิเคราะห์รายข้อ โดยค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง พึง

พอใจมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง พึง

พอใจน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ

นิสิตต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของบทเรียน โดยค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ซึ่งมีเกณฑ์ คือ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 

หมายถึง เห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 

หมายถึง เห็นด้วยน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

ผลการวิจัย  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในการเรียนรู้เรื่อง ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม

ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้จากการเรียนและท ากิจกรรม เรื่อง ปัญหาของชุมชนเกษตร

ด้านสิ่งแวดล้อม ของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้

กรณีศึกษา แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า ความรู้ของนิสิตในเรื่อง ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการ

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษามีค่าเฉลี่ย 9.20±1.93 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยหลัง

การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10.83±1.59 พบว่าภายหลังการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้

กรณีศึกษานิสิตมีความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านความรู้ที่ได้รับมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี

นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.0001)  
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังการเข้ากิจกรรม

การเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา

การทดสอบ จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ผลตา่ง
ค่าเฉลี่ย 

Degree of 

freedom 
t-

test 
P 

ก่อน
ทดลอง 

75 20 9.20 1.93 1.63 74 5.9
5 

0.000000042** 

หลัง
ทดลอง 

75 20 10.83 1.59 

** P<0.0001 

2. ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของบทเรียนและรายวิชา

ผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของบทเรียนจ านวน 5 ข้อ โดยการให้นิสิตประเมินตนเองภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ

สอน พบว่า นิสิตมีระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ส าหรับการเรียนรู้ในบทเรียนเรื่อง 

ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  เท่ากับ 

4.50±0.66 ในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในคาบเรียนที่ส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาตนเองให้เป็นคนมี

วินัยและการตรงต่อเวลาในการท างานและการส่งงาน ส่วนประเด็นที่นิสิตประเมินตนเองแล้วพบว่ามีการ

บรรลุผลลัพธ์ของบทเรียนน้อยที่สุดเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะ

การท างานเป็นทีมและพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18±0.18 ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 3

3. ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ

จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา พบว่าภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตมี

ความพึงพอต่อรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.34±0.68 โดยประเด็นที่นิสิตมีความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 1) เนื้อหาที่เรียนและกรณีศึกษาที่ผู้สอน

น ามาเป็นตัวอย่าง 2) การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลไปยังสมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจและการ

พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม และ 3) การได้ฝึกทักษะในการคิด ค้นคว้า หาค าตอบของโจทย์ตาม

ใบงานจากกรณีศึกษาที่ได้รับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50± 0.60  4.32±0.73 และ 4.33±0.72 ตามล าดับ และ
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ความพึงพอใจต่ าสุดจากการสอบถามนิสิตกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นประเด็นในเรื่องของ 

ระยะเวลาที่ได้รบัในการท าแต่ละกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03±0.91 ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนิสิตกลุ่มตัวอย่างต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาภายหลัง

การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับที ่

นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสามารถบอก
ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชนภาคการเกษตรอัน
เนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
ได้  

4.20 0.69 มาก 4 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นิสิตมีการ
พัฒนาทักษะการคิดและสามารถเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนภาคการเกษตรได้  

4.28 0.64 มาก 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา
ทักษะการท างานเป็นทีมและพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

4.18 0.78 มาก 5 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้ส่งเสริมให้นิสิต
มีการพัฒนาตนเองให้เป็นคนมีวินัยและการตรงต่อเวลา
ในการท างานและการส่งงาน  

4.50 0.66 มาก 1 

การเรียนรู้ในคาบเรียนนึ้ท าให้นิสิตมีการพัฒนาตนเอง
ในเรื่องทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และท าให้นิสิต
บรรลุตามความคาดหวังของการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ที่
ระดับใด 

4.33 0.64 มาก 2 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนิสิตกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา 

ล าดับ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
(�̅�)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับ
ความคิดเห็น

ล าดับ
ที่

1 เนื้อหาที่เรียนและกรณีศึกษาที่ผู้สอน
น ามาเป็นตัวอย่าง 

4.50 0.60 มาก 1

2 ระยะเวลาที่ได้รับในการท าแต่ละ
กิจกรรม 

4.03 0.91 มาก 10

3 กระบวนการและข้ันตอนในการเรียนรู้
และท ากิจกรรม 

4.29 0.69 มาก 5

4 การจัดกลุ่มย่อยและจ านวนสมาชิกใน
กลุ่ม 

4.05 0.95 มาก 9

5 การอธิบายกระบวนการเรียนการสอน
และความชัดเจนของค าสั่งในแต่ละใบ
งาน 

4.21 0.85 มาก 7

6 ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม/การ
ท างานเป็นทีมในการท ากิจกรรม/ใบงาน 

4.12 0.91 มาก 8

7 การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือ
ถ่ายทอดข้อมูลไปยังสมาชิกในกลุ่มได้
เข้าใจ และการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม 

4.32 0.73 มาก 4

8 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

4.22 0.79 มาก 6

9 การได้ฝึกทักษะในการคิด ค้นคว้า หา
ค าตอบของโจทย์ตามใบงาน จาก
กรณีศึกษาที่ได้รับ  

4.33 0.72 มาก 3

10 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาในภาพรวม 

4.34 0.68 มาก 2
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สรุปและอภิปรายผล 

การท าวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาต่อการบรรลุ

ผลลัพธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรีในครั้งนี้ได้

ข้อสรุปตามผลการศึกษาและเป็นค าตอบของค าถามการวิจัยดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาในหัวข้อ ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม

มีผลในการช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ Poomriew et al. (2014);  Kleebprathum (2018) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้เรียนรู้แบบช่วยกันท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการจัด

กิจกรรมช่วยส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ การได้

วิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นหาสาเหตุและการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา ท าให้นักศึกษาทุกคนมีอิสระ

ทางความคิด มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ร่วมการ

เรียนรู้ และยังได้ความรู้ที่เป็นข้อคิดข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากอาจารย์ผู้สอนร่วมด้วย เมื่อพิจารณาจากแผนการ

สอนที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ส าหรับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นของนิสิตภายหลังการเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาในครั้งนี้เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมอัน

หลากหลาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้เดิมที่มีก่อนเรียน การศึกษาและสรุปสิ่งที่ได้จากการชมวิดีทัศน์ การ

ตอบค าถามก่อนเรียน ระหว่าง และหลังเรียน การฟังบรรยายโดยผู้สอน การให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม การ

สื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุ่มในการช่วยกันคิดและค้นหาค าตอบประเด็นปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขปัญหา การน าเสนอต่อชั้นเรียน รวมไปถึงการสรุปประเด็นการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการ

เรียน กิจกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากกว่าการเป็นผู้รับความรู้เพียงฝ่ายเดียว สอดคล้อง

กับแนวคิดที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง จะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เห็นภาพมโนทัศน์ของประเด็นการเรียนรู้ที่ผู้สอน

วางแผนไว้ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยง

ความรู้ได้เป็นอย่างดี (Sompuet, 2015) จึงนับได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

(Funfuengfu, 2019)  

974



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

2. การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังในระดับบทเรียนตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น เป็นผลเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ด าเนินการ

ตามแนวทาง Outcome-based education ที่ เริ่มจากการก าหนดสิ่งที่ผู้ เรียนสามารถท าได้เมื่อผ่าน

ประสบการณ์การเรียนรู้จากนั้นจึงออกแบบการประเมินผลและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ หลังจากนั้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะวัดจากผลงานที่ผู้เรียนแสดงออกมาเป็น

พฤติกรรมที่วัดประเมินได้ โดยการศึกษาในครั้งนี้ผู้สอนได้สร้างสถานการณ์การเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้

กรณีศึกษาเพ่ือท าให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ข้อ ได้แก่ อธิบายข้อเท็จจริงและบอกถึงปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับชุมชนภาคการเกษตรอันเนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลได้ (อธิบายปัญหา

พ้ืนฐานที่เกิดขึ้นในชุมชนเกษตร) เสนอแนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์

ข้อเท็จจริง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมได้ (ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนภาคการเกษตรได้) ท างานเป็นทีมและสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้ อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (แสดงทักษะทางการสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น 

น าเสนอและสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ) แสดงออกถึงความมีวินัย

ในการเรียนและการตรงต่อเวลาในการท างานและการส่งงาน (แสดงพฤติกรรมความมีวินัย  ขยันและ

รับผิดชอบในหน้าที่)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียนทั้ง 5 ข้อนี้ จะน าไปสู่การ

บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในระด้บรายวิชาได้ (ดังแสดงไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ) และการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดับรายวิชาสามารถน าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้ต่อไป  

3. ความพึงพอใจของนิสิตในภาพรวมต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษา ใน

หัวข้อ ปัญหาของชุมชนเกษตรด้านสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่นิสิตมี

ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 1) เนื้อหาที่เรียนและกรณีศึกษาท่ีผู้สอนน ามาเป็นตัวอย่าง 2) การพัฒนา

ทักษะการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลไปยังสมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนใน

กลุ่ม และ 3) การได้ฝึกทักษะในการคิด ค้นคว้า หาค าตอบของโจทย์ตามใบงานจากกรณีศึกษาที่ได้รับ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kleebprathum (2018) ที่ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการจัดการ

เรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษาที่มีต่อความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

พบว่าการเลือกกรณีศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระตุ้น

การเรียนรู้และช่วยเพ่ิ มเติมความเข้าใจ ด้านทฤษฎีที่มีอยู่เดิมได้มากขึ้น กรณีศึกษาช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความ

เข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากรายวิชามากขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนเชิงรุกโดยการใช้
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กรณีศึกษานั้นปัจจัยในเรื่องของการเลือกกรณีศึกษาโดยผู้สอนที่ได้พิจารณาให้มีเนื้อหาที่อยู่บนพ้ืนฐานความ

จริงและมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน มีจุดเน้นเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัญหาจะเป็น

เครื่องมือส าคัญที่ท าให้การจัดการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ Kleebprathum (2018) นอกจากนี้การแสดง

บทบาทของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าบทบาทของผู้สอน การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ผู้สอนได้แบ่ง

ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 8-9 คน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลไปยัง

สมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจและเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ท าให้ผู้เรียน

มีความมั่นใจในตนเองและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากกว่าการเรียนแบบเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว 

การน ารูปแบบหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพได้

นั้น ผู้สอนต้องออกแบบการสอนและเตรียมความพร้อมในการสอนล่วงหน้าและผู้เรียนควรถูกแบ่งเป็นกลุ่ม

ย่อยเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียนท าให้

ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีความสุข  

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนนิสิตในระดับปริญญาตรีท าให้นิสิตมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เนื่องจากนิสิตสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับกรณีศึกษาที่ผู้สอนน ามาเป็น

ตัวอย่าง มีการพัฒนาตนเองในด้านทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนในกลุ่มและในชั้นเรียน 

รวมทั้งได้ฝึกทักษะในการคิด ค้นคว้า หาค าตอบของปัญหา สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของนิสิตกลุ่ม

ตัวอย่าง ท าให้การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษาในครั้งนี้น าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของบทเรียนตามที่ได้ก าหนดไว้ จึงสามารถน ารูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยใช้กรณีศึกษานี้ไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีผู้เรียนกลุ่มใหญ่ได้ อย่างไรก็ตามการน ารูปแบบการเรียนรู้นี้

ไปใช้นี้ผู้สอนต้องมีการออกแบบการสอนและเตรียมความพร้อมในการสอนล่วงหน้าโดยเฉพาะการก าหนด

สถานการณ์หรือกรณีศึกษาที่เหมาะสมและผู้เรียนควรถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียนท าให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีความสุขและมีการ

พัฒนาการเรียนรู้จนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ได้  

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบอื่นๆ ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา

ศึกษาทั่วไปที่มีผู้เรียนกลุ่มใหญ่เพ่ิมเติม เพื่อช่วยให้ผู้สอนมีทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการแบบออนไลน์ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ
แบบออนไลน์ ในรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา 933-211 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นจ านวน 
11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือบทปฏิบัติการ วิธีการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติการทดลอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนซึ่งสร้างขึ้นโดยคณะผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ได้คะแนนอยู่ในระดับดี ซึ่งอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 16.22-17.86 
จากคะแนนเต็มร้อยละ 20  2) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์รวมทุกด้านอยู่
ในระดับปานกลาง (3.26+0.35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และ 3) ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์พบข้อดี คือ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดเนื่องจากลดการ
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รวมกลุ่มกันของคนจ านวนมากและประหยัดเวลาในการเดินทางมาเรียนในห้องเรียน ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่
มักพบคือภาพและเสียงอาจไม่คมชัดหากสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรและผู้เรียนขาดทักษะการลงมือปฏิบัติ
และการใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง 
ค าส าคัญ: บทปฏิบัติการออนไลน์; ความพึงพอใจ; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract 
The purposes of this research were to 1 )  educate the achievement towards teaching 

and learning management in laboratory practice with online learning and 2 )  study the levels 
of student’ s satisfaction with online laboratory practice learning.  The sample populations of 
this study consisted of the 11 students who were registered in the subject of 933-211 Food 
Processing Technology I, semester 1/2564 at Prince of Songkla University, Surat Thani campus. 
The research instruments of this study were laboratory manuals, teaching method, laboratory 
report evaluation form, achievement test, the student satisfaction questionnaire and the 
students’  opinion questionnaire which created by the researchers.  Using technique of 
descriptive statistics, the research analyzed the data collected in terms of percentage, mean 
and standard deviation.  The results of this research can be summarized as follows:  1 )  the 
learning achievement of students on laboratory practice with online learning is rated good 
which was on a 16.22-17.86% out of 20%; 2) the satisfaction of students with all aspects of 
laboratory practice with online learning was moderate level ( 3 .26+0 .35 based on a 5 -point 
score); and 3) the opinion of students on teaching and learning management in the laboratory 
practice with online learning had the advantage that it could reduce the risk of contracting 
COVID-19 by reducing the gathering of large numbers of people and saves time traveling to 
the class.  The problems and obstacles that are often found that the picture and sound may 
not be clear if the signal of internet is unstable and students lack practical skills and use of 
tools on their own. 
Keywords: Online laboratory practice; Satisfaction; Learning achievement 

บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารให้มีความก้าวหน้าทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชน์
อย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระบบการศึกษาของประเทศ เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึง
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เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้ง่ายและทั่วถึงมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการในการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย
มากขึ้นด้วย ดังนั้นการศึกษาของประเทศจึงต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความทันสมัยและ
ก้าวทันความต้องการในการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) 
จึงมีบทบาทต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ และการศึกษาแบบไร้
พรมแดน รวมทั้งการขยายโอกาสให้กับผู้เรียนเลือกเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อดชี วิ ต  (Office of the Education Council, 2019; Office of the Higher Education 
Commission, 2018) ซึ่งการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการใช้สื่อหลาย ๆ ประเภทร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (Alibak, Talebi, & Neshat-Doost, 2019) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
ทันสมัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ ดังนั้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการสื่อสาร 
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Care, 
2018) รวมทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
ไ ด้ แ ก่  Massive Open Online Courses (MOOC) , Modular Object Oriented Dynamic Learning 
Environment (Moodle) และ โปรแกรมการประชุมออนไลน์ เช่น โปรแกรมซูม (Zoom) โปรแกรมกูเกิ้ลมีท 
(Google meet) (Wayo, Charoennukul, Kankaynat, & Konyai, 2020)  

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานองค์ความรู้ร่วมกับนวัตกรรม
การเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ซ่ึงองค์ประกอบของการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ส าคัญที่ท าให้การเรียนการสอนมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะ
ประกอบด้วย ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดและการประเมินผล โดยองค์ประกอบแต่ละ
ส่วนจะต้องออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้เรียนได้ อีก
ทั้งควรมีการประเมินความพร้อมของแต่ละองค์ประกอบเพ่ือการน าไปสู่การปรับปรุงและการประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มีความเหมาะสม (Wayo et al., 2020) 

รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา 933-211 เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ซึ่งมีการ
จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบก่อนการแปรรูป กระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความเย็นและการใช้ความร้อน การ
ระเหยและการท าให้เข้มข้น การท าแห้ง การสกัดและการแยก การผสม การเก็บรักษาโดยการดัดแปลงสภาพ
บรรยากาศและการอัดพอง และทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการ
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แปรรูปอาหารซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้บรรจุอยู่ในเนื้อหารายวิชา ส าหรับการเรียนบทปฏิบัติการในภาวะ
ปกตินั้น นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการโดยได้ทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง หลังจากที่
อาจารย์ได้บรรยายขั้นตอนและวิธีการที่มีในคู่มือบทปฏิบัติการเป็นเวลา 30 นาที และระหว่างการฝึกปฏิบัติ
นักศึกษาจะได้รับค าแนะน าต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการแต่ในภาค
เรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564 นั้น  ได้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท า ให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศให้ทุกคณะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ร้อยละ 100 ในทุกรายวิชาแม้กระทั่งรายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและยังคงคุณภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างครบถ้วน อาจารย์ผู้สอนจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอนบทปฏิบัติการเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละบท
ปฏิบัติการให้มากที่สุด เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ แม้ไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเช่นในภาวะที่มีการจัดการเรียนการสอนปกติ จากประเด็น
ปัญหาดังกล่าวผู้สอนจึงมีความประสงค์ที่จะท าการวิจัยในชั้นเรียนนี้ขึ้น เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาในการเรียนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนบทปฏิบัติการของรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์   
2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์

กรอบแนวคิด 
การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

การจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

การเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ 
1. วิธีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา
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วิธีการวิจัย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โครงการจัดตั้งคณะ

นวัตกรรมการเกษตรและประมง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป 1 รหัสวิชา 933-211 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 11 คน  

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือบท

ปฏิบัติการ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพตัวอย่างสื่อ
วิดีโอสาธิตการท าปฏิบัติการและภาพกิจกรรมที่ใช้ประกอบการสอน ดังแสดงในภาพที่ 2 

ตารางท่ี 1 วิธีการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์และวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชา 933-211 เทคโนโลยี
การแปรรูปอาหาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

บท 
ปฏิบัติการที่ 

หัวข้อ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1 การเตรียมการก่อนการแปร
รูปอาหาร 

1. อาจารย์แนะน า
ปฏิบัติการ
2. อาจารย์สาธิตการท า
ปฏิบัติการพร้อมกับ
นักศึกษาท าการทดลองที่
บ้าน
3. ท ารายงานปฏิบัติการ

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการ
2. ประเมินรายงาน
ปฏิบัติการ
3. ประเมินโดยการสอบปาก
เปล่า

2 การแปรรูปในอุตสาหกรรม
อาหารโดยใช้อุณหภูมิต่ า 

1. อาจารย์แนะน า
ปฏิบัติการ
2. ถ่ายวิดีโอสาธิตการท า
ปฏิบัติการ
3. นักศึกษาศึกษาผลการ
ท าปฏิบัติการ ค้นคว้า
เพ่ิมเติม ท ารายงาน
ปฏิบัติการ

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการ
2. ประเมินรายงาน
ปฏิบัติการ
3. ประเมินโดยการสอบปาก
เปล่า
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บท 
ปฏิบัติการที่ 

หัวข้อ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3 การแปรรูปในอุตสาหกรรม
อาหารโดยการใช้ความร้อน 

1. อาจารย์แนะน า
ปฏิบัติการ
2. ถ่ายวิดีโอสาธิตการท า
ปฏิบัติการ

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการ
2. ประเมินรายงาน
ปฏิบัติการ

   2.1 การพาสเจอร์ไรซ์ 
การสเตอริไลซ์ 
   2.2 การท าอาหาร
กระป๋อง (ข้าวโพดฝักอ่อน
บรรจุกระป๋อง สับปะรด
กระป๋อง) 
3. นักศึกษาศึกษาผลการท า
ปฏิบัติการ ค้นคว้าเพ่ิมเติม
ท ารายงานปฏิบัติการ

3 . ประ เมิน โดยข้ อสอบ
Google form

4 ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า โ ด ย ก า ร
ดัดแปลงสภาพบรรยากาศ 

1. อาจารย์แนะน า
ปฏิบัติการ
2. อาจารย์สาธิตการท า
ปฏิบัติและส่งตัวอย่างให้
นั ก ศึ ก ษ า ติ ด ต า ม แ ล ะ
วิเคราะห์ผลการทดลองต่อ
ที่บ้าน
3. ท ารายงานปฏิบัติการ

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการ
2. ประเมินรายงาน
ปฏิบัติการ
3. ประเมินโดยการสอบปาก
เปล่า

5 เทคนิคการระเหยและการ
ท าให้เข้มข้น 

1. อาจารย์แนะน า
ปฏิบัติการ
2. อาจารย์สาธิตการท า
ปฏิบัติและส่งตัวอย่างให้
นั ก ศึ ก ษ า ติ ด ต า ม แ ล ะ
วิเคราะห์ผลการทดลองต่อ
ที่บ้าน
3. ท ารายงานปฏิบัติการ

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการ
2. ประเมินรายงาน
ปฏิบัติการ
3. ประเมินโดยการสอบปาก
เปล่า
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บท 
ปฏิบัติการที่ 

หัวข้อ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6 การแปรรูปโดยการท าแห้ง 1. อาจารย์แนะน า
ปฏิบัติการ
2. อาจารย์สาธิตการท า
ปฏิบัติ
3. ศึกษาผลการท า
ปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลจาก
การสาธิต
4. ท ารายงานปฏิบัติการ

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการ
2. ประเมินรายงาน
ปฏิบัติการ
3. ประเมินโดยการสอบปาก
เปล่า

7 เ ท ค นิ ค ก า ร ส กั ด ใ น
อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร 

1. อาจารย์แนะน า
ปฏิบัติการ ดูวิดีโอเรียนรู้
เทคนิคการสกัดใน
อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร
2. ศึกษาผลการท า
ปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลจาก
รุ่นพี่ ค้นคว้าเพ่ิมเติม
3. ท ารายงานปฏิบัติการ
4. ค้นคว้ากระบวนการแปร
รูปอาหารในอุตสาหกรรม
เขียนกระบวนการแปรรูป
ทั้งหมด และอธิบายว่าใน
ขั้นตอนใดบ้าง ที่มีการใช้
เทคนิคการแยกและการสกัด

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการ
2. ประเมินรายงาน
ปฏิบัติการ
3. ประเมินชิ้นงานการ
ค้นคว้ากระบวนการแปรรูป
ในอุตสาหกรรม
4. ประเมินโดยข้อสอบ
Google form

8 เทคนิคการแยกใน
อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร 

1. อาจารย์แนะน า
ปฏิบัติการ ดูวิดีโอเรียนรู้
เทคนิคการแยกใน
อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการ
2. ประเมินรายงาน
ปฏิบัติการ
3. ประเมินโดยข้อสอบ
Google form
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บท 
ปฏิบัติการที่ 

หัวข้อ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. ศึกษาผลการท า
ปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลจาก
รุ่นพี่ ค้นคว้าเพ่ิมเติม
3. ท ารายงานปฏิบัติการ

9 ห ลั ก ก า ร ผ ส ม ใ น
อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร 

1. อาจารย์แนะน า
ปฏิบัติการ ดูวิดีโอเรียนรู้
เทคนิคการแยกใน
อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร
2. ศึกษาผลการท า
ปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลจาก
รุ่นพี่ ค้นคว้าเพ่ิมเติม
3. ท ารายงานปฏิบัติการ

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการ
2 .  ป ร ะ เ มิ น ร า ย ง า น
ปฏิบัติการ
3 . ประ เมิน โดยข้ อสอบ
Google form

10 การอัดพอง 1. อาจารย์แนะน า
ปฏิบัติการ ดูวิดีโอเรียนรู้
เทคนิคการอัดพองใน
อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร
2. ศึกษาผลการท า
ปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลจาก
รุ่นพี่ ค้นคว้าเพ่ิมเติม
3. ท ารายงานปฏิบัติการ

1. ประเมินการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนปฏิบัติการ
2. ประเมินรายงาน
ปฏิบัติการ
3. ประเมินโดยการสอบปาก
เปล่า
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การเก็บรักษาโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ การแปรรูปโดยการท าแห้ง 

การแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารโดยการใช้ความร้อน เทคนิคการแยกในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างสื่อวิดีโอสาธิตการท าปฏิบัติการและภาพกิจกรรมที่ใช้ประกอบการสอน 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้เพ่ือการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติการทดลอง ซึ่งจะประเมินจากรายงานผล
การปฏิบัติการทดลองในแต่ละบทปฏิบัติการซึ่งแยกประเมินแต่ละส่วนได้แก่ บทน าและวัตถุประสงค์ 
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วิธีด าเนินการทดลอง ผลการทดลอง การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง และการตอบค าถามท้ายการทดลอง 
โดยคะแนนรวมแต่ละบทปฏิบัติการคิดเป็น 10 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 2 2) แบบประเมินพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนปฏิบัติการ โดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบในการท างาน 
ความตั้งใจในการท างาน การยอมรับฟังผู้อ่ืน การตรงต่อเวลา และ การมีส่วนร่วมในการท างาน/การแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น 10 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 3) แบบบันทึกผลการสอบจากการวัดผลด้วย
การใช้ข้อสอบใน Google form และการสอบปากเปล่า รวมทั้งสิ้น 10 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่ง
คะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ในทุกบทปฏิบัติการน ามาเฉลี่ยให้มีคะแนนเต็มร้อยละ 20 จะน ามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑร์ะดับต่าง ๆ ตั้งแต่ ต้องปรับปรุง ถึง ดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 5  

ตารางท่ี 2 แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติการทดลอง 

ล าดับ
ที ่

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ-สกุล รายการประเมิน คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 

10 คะแนน) 

บท
น า

แล
ะว

ัตถ
ุปร

ะส
งค

์ 

(1
 ค

ะแ
นน

) 

วิธ
ีด า

เน
ินก

าร
ทด

ลอ
ง 

(1
 ค

ะแ
นน

) 

ผล
กา

รท
ดล

อง
 

(3
 ค

ะแ
นน

) 

กา
รส

รุป
แล

ะอ
ภิป

รา
ยผ

ลก
าร

ทด
ลอ

ง (
3 

คะ
แน

น)
 

(3
 ค

ะแ
นน

) 
กา

รต
อบ

ค า
ถา

มท
้าย

กา
รท

ดล
อง

(2
 ค

ะแ
นน

) 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 
11 
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ตารางท่ี 3 แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนปฏิบัติการ 
ล าดับ

ที ่
รหัส

นักศึกษา 
ชื่อ-สกุล รายการประเมิน คะแนนที่ได้ 

(เต็ม 
10 คะแนน) 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บใ

นก
าร

ท า
งา

น 
 

(2
 ค

ะแ
นน

) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
 าง

าน
  

(2
 ค

ะแ
นน

) 

กา
รย

อม
รับ

ฟัง
ผู้อ

ื่น 

(2
 ค

ะแ
นน

)  
 

กา
รต

รง
ต่อ

เวล
า 

(2
 ค

ะแ
นน

)  
 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

กา
รท

 าง
าน

/ก
าร

แส
ดง

คว
าม

คิด
เห

็น 
(2

 ค
ะแ

นน
) 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

ตารางท่ี 4 แบบบันทึกผลคะแนนสอบวัดความรู้ 
ล าดับ

ที ่
รหัส

นักศึกษา 
ชื่อ-สกุล รูปแบบการสอบ คะแนนที่ได้ 

(เต็ม 
10 คะแนน) 

ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบปรนัย สอบปากเปล่า 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
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ล าดับ
ที ่

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ-สกุล รูปแบบการสอบ คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 

10 คะแนน) 
ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบปรนัย สอบปากเปล่า 

7 
8 

9 
10 

11 

ตารางท่ี 5 เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนนร้อยละ ระดับ 
1.00-9.99 ต้องปรับปรุง 

10.00-14.99 ปานกลาง 
15.00-17.99 ดี 
18.00-20.00 ดีมาก 

และส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้เพ่ือการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งจะใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียนซึ่งสร้างขึ้นโดยคณะผู้วิจัย โดยประเด็นสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการแบบออนไลน์มี 7 ข้อ คือ 1) การสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ 2) การช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 3) การท าให้มีความ
รับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดเวลา 4) การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้
น่าสนใจ 5) การกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 6) การได้รับความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติอย่างเต็มที่ และ 7) ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละบทปฏิบัติการ ใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนน 1-5 โดยที่ 1 คะแนน คือระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด, 2 คะแนน คือระดับความพึงพอใจน้อย, 3 
คะแนน คือระดับความพึงพอใจปานกลาง, 4 คะแนน คือระดับความพึงพอใจมาก และ 5 คะแนน คือระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด และเกณฑ์การพิจารณาระดับจากการหาค่าเฉลี่ยเป็นดังนี้ คะแนนเท่ากับ 1.00-1.49 
อยู่ในระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด, คะแนนเท่ากับ 1.50-2.49 อยู่ในระดับ พึงพอใจน้อย, คะแนนเท่ากับ 2.50-
3.49 อยู่ในระดับ พึงพอใจปานกลาง, คะแนนเท่ากับ 3.50-4.49 อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก และ คะแนนเท่ากับ 
4.50-5.00 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด ในส่วนของการท าวิจัยเชิงคุณภาพนั้น คณะผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถาม
เพ่ือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อดี ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบ
ออนไลน์ รวมทั้งการได้รับความรู้และทักษะอยู่ในระดับใด มีความต้องการให้เสริมทักษะด้านใดเพ่ิมเติมส าหรับ
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รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 ในภาคเรียนถัดไป และมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงในเรื่องใด
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ในปีถัดไป 

1. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา

933-211 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายหลัง
จากการสอนบทปฏิบัติการในแต่ละบทและภายหลังสิ้นสุดการเรียนของภาคการศึกษา

2. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนผลการปฏิบัติการทดลอง คะแนนการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียนปฏิบัติการ คะแนนการสอบวัดความรู้ และคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน โดยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ของ

รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา 933-211 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและ
ประมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น คณะผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบประเมินรายงานผลการปฏิบัติการทดลอง แบบ
ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนปฏิบัติการ แบบบันทึกผลคะแนนสอบวัดความรู้ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ แบบสอบถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จาก
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ด้านคือ การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติการทดลอง การแสดงออกของ
พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนปฏิบัติการ และการวัดความรู้ด้วยการสอบทั้งข้อเขียนและแบบปาก
เปล่า พบว่าผลการประเมินของนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งมีระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
16.22-17.86 ดังแสดงในตารางที่ 6  

ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา 
933-211 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อการเรียนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการ
ส ารวจในส่วนของผลกระทบในด้านต่าง ๆ 7 ข้อ คือ 1) การสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ 2) การช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 3) การท าให้มี
ความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดเวลา 4) การสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้น่าสนใจ 5) การกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 6) การได้รับความรู้
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ตารางที่ 6 การประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียนในการจัดการเรียนการสอนบทปฏบิัติการแบบออนไลน์
ของรายวิชา 933-211 เทคโนโลยีการแปรรปูอาหาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ล าดับที่ รายการประเมิน คะแนนที่ได้ 

(รวม 300 
คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

(คะแนนเต็ม
ร้อยละ 20) 

อยู่ในระดับ 

รายงานผลการ
ปฏิบัติการ
ทดลอง 

(100 คะแนน) 

พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียนปฏิบัติการ 
(100 คะแนน) 

ข้อสอบวัด
ความรู้ 
(100 

คะแนน) 

1 90.00 98.00 77.99 265.99 17.73 ดี 

2 90.00 98.00 69.83 257.83 17.19 ดี 

3 89.00 98.00 74.74 261.74 17.45 ดี 

4 89.50 98.00 55.83 243.33 16.22 ดี 

5 89.00 98.00 67.03 254.03 16.94 ดี 

6 89.00 98.00 69.93 256.93 17.13 ดี 

7 89.50 98.00 80.34 267.84 17.86 ดี 

8 90.00 98.00 74.14 262.14 17.48 ดี 

9 89.50 98.00 67.48 254.98 17.00 ดี 

10 90.00 98.00 69.48 257.48 17.17 ดี 

11 90.00 98.00 64.53 252.53 16.84 ดี 

และทักษะการปฏิบัติอย่างเต็มที่ และ 7) ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละบทปฏิบัติการ 
พบว่า คะแนนความพึงพอใจในด้านผลกระทบทั้ง 7 ข้อ เป็นเท่ากับ 3.42+1.08, 3.00+1.35, 3.92+0.90, 
3.00+1.28, 3.17+1.11, 2.92+1.31 และ 3.42+0.90 คะแนน ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 3 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาโดยคณะผู้วิจัยก าหนดขึ้นดังนี้ คะแนนเท่ากับ 1.00-1.49 อยู่ในระดับ พึง
พอใจน้อยที่สุด, คะแนนเท่ากับ 1.50-2.49 อยู่ในระดับ พึงพอใจน้อย, คะแนนเท่ากับ 2.50-3.49 อยู่ในระดับ 
พึงพอใจปานกลาง, คะแนนเท่ากับ 3.50-4.49 อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก และ คะแนนเท่ากับ 4.50-5.00 อยู่
ในระดับ พึงพอใจมากทีสุ่ด พบว่าคะแนนความพึงพอใจด้านการท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะ
ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดเวลาได้คะแนนสูงสุดอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก และรองลงมาคือ ด้าน
การสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้  ความเหมาะสม
ของวิธีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละบทปฏิบัติการ การกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
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การสอน การช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจ 
และ การได้รับความรู้และทักษะการปฏิบัติอย่างเต็มที่ ซึ่งทัง้ 6 ด้านนี้อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

ภาพที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ 

ในส่วนของการท าวิจัยเชิงคุณภาพโดยการให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ตอบ
แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดี ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการแบบออนไลน์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์มีข้อดีในเรื่องการลด
ภาวะการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดเนื่องจากลดการรวมกลุ่มกันของคนจ านวนมาก ประหยัดเวลาในการเดินทาง
มาเรียนในห้องเรียน มีความกล้าสอบถามอาจารย์ในชั้นเรียนออนไลน์มากข้ึน ความรู้สึกตึงเครียดลดลงกว่าการ
เรียนในชั้นเรียนปกติ แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่นักศึกษาประสบมากที่สุดจากการ
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จัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ คือสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้การสื่อสารติดขัด เป็น
อุปสรรคให้การติดตามการสอนบทปฏิบัติการของอาจารย์ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  รองลงมาคือนักศึกษาไม่ได้
ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง จึงไม่มั่นใจว่าจะสามารถใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ไดจ้ริง
หรือไม่ และเนื่องจากการสอนเป็นแค่การสาธิต ในขณะเรียนนักศึกษาอาจมีความเข้าใจ แต่เพราะไม่ได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตัวเอง จึงอาจไม่มีค าถามข้อสงสัย เพราะไม่ได้ประสบปัญหาในระหว่างการท าปฏิบัติการ และจาก
ประเด็นค าถามเรื่องความต้องการให้เสริมทักษะด้านใดเพ่ิมเติมส าหรับรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 
ในภาคเรียนถัดไป นักศึกษามีการเสนอขอให้มีการฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ิมเติม
โดยขอให้มีการทดลองใช้งานเครื่องมือด้วยตัวเองเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้เครื่องมือ
มากยิ่งขึ้น 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป

อาหาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 3 ด้าน คือ การท ารายงานผลการปฏิบัติการทดลองในการศึกษา 
การแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนปฏิบัติการ และการสอบวัดความรู้นั้น จะเห็นได้ว่าคะแนนจาก
การท ารายงานผลการปฏิบัติการทดลองและจากการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนปฏิบัติการไม่
มีความแตกต่างกันในนักศึกษาท้ัง 11 คน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบสาธิตและการ
เปิดวิดีโอให้ดูเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ผลการทดลองไม่ได้มีความแตกต่างกันและไม่สามารถประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการทดลอง รวมถึงความช านาญในการปฏิบัติการทดลองของนักศึกษาแต่ละคนได้ชัดเจน อีกทั้งการ
จัดท ารายงานได้มอบหมายให้ท าเป็นรายกลุ่มจึงแยกไม่ได้ว่าแต่ละคนมีทักษะที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
แต่เมื่อวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยการสอบวัดความรู้ทั้งการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า จะท าให้สามารถประเมินได้
ว่านักศึกษาคนใดมีความรู้ความเข้าใจและมีความช านาญในบทปฏิบัติการไหน และยังต้องปรับปรุงแก้ไขใน
หัวข้อใด อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบว่านักศึกษามีความเข้าใจในข้อจ ากัด
เนื่องจากสถานการณ์โควิดและพร้อมที่จะปรับตัวให้ตัวเองไปสู่ยุค New normal มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น นักศึกษามีการเปิดใจในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนจากการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติ
ได้ลงมือท าด้วยตัวเองมาเป็นวิธีการสอนแบบผสมผสาน ได้แก่ การสาธิตการทดลองและศึกษาจากวิดีโอ ซึ่ง
อาจารย์สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้อย่างดี แต่ก็ยังมีความกังวลในเรื่องของความรู้ความเข้าใจและทักษะการ
ปฏิบัติที่ช านาญอย่างเต็มที่เพราะขาดการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maneesri and 
Adnarong (2021) ซึ่งรายงานว่าระดับทักษะการใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่าง ๆ ในแต่ละบทปฏิบัติการของ
นักศึกษาในรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารมีความเข้าใจและความช านาญเพ่ิมมากข้ึนเมื่อได้ผ่านการ
เรียนรู้ทฤษฎีด้วยการฟังการอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดและได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือหรือ
เทคนิคด้วยตัวเองหลาย ๆ ครั้ง เช่นเดียวกับรายงานวิจัยของ Dowloh (2016) พบว่าการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบโครงงานท าให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 
Pornputtichai (2008) สรุปว่าการวิจัยการสอนโดยใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นด้วยความเฉพาะของวิชาที่ต้องฝึกทักษะปฏิบัติ จึงยังจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้อง
ได้ท าการทดลองปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความช านาญให้นักศึกษาก่อนที่จะออกไปท างานในสถานประกอบการจริง  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้เครื่องมือแปรรูปอาหารและเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพ

อาหารให้กับนักศึกษาในปีถัดไป หากสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการได้ตามปกติ 
2. ควรมีการน าเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ได้แก่ เทคโนโลยี Augmented reality (AR) และ

เทคโนโลยี Virtual reality (VR) มาช่วยเสริมในการจัดท าการสาธิตการใช้เครื่องมือในรายวิชาเพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง

เพ่ือประสิทธิภาพการเรียนรูระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาจีน ช้ันปที่หน่ึง 

จํานวน 29 คน และช้ันปที่สอง จํานวน 42 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยศึกษาขอมูลจากการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนพรอมบทเพลงจํานวน 

7 เพลง และแบบฝกหัดของชุดกิจกรรมและแบบทดสอบคําศัพทภาษาจีน ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีคะแนน

การทดสอบหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึงสรุปไดวาการเรียนโดยใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลงสงผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรูดานคําศัพทภาษาจีนไดดี

ย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ: การเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง; ชุดการสอน; ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract 

This article is a part of the research on the Development of Chinese Vocabulary 

Learning Activities with Chinese Music Sets for University Students. This study aimed to 

evaluate the learning achievement before and after using the Chinese vocabulary with a song 
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learning activity sets in higher education students of Surat Thani Rajabhat University. Twenty-

nine first-year students and forty-two second-year students in the Chinese language program 

were included in the studies. The research instruments consisted of seven Chinese songs, 

vocabulary learning activity sets, and a Chinese vocabulary test. The results showed that the 

student had a statistically significant increase in post-test scores than the pre-study score with 

a p-value less than 0.05. Thus, it was concluded that learning the Chinese language by using 

the Chinese Vocabulary Learning Activity Set with Songs could improve their vocabulary 

knowledge.  

Keywords: Learning Chinese Vocabulary with Music; Learning Package; Academic Achievement 

บทนํา 

นักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจเรียนภาษาจีนน้ัน สวนใหญยังคงมีปญหาในการจดจําคําศัพทหรือหลักการ

ใชงานภาษาจีน ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาวิธีการเรียนภาษาจีนผานการทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความรู

ดานภาษาจีนและความสามารถในการจดจําคําศัพท จากหลาย ๆ การศึกษามีการนําเพลงหรือเกมสมา

ผสมผสานกับการเรียนเพ่ือใหผูเรียนจําคําศัพทไดมากขึ้น และทําใหบรรยากาศในช้ันเรียนเปนไปในเชิงบวก มี

ความมั่นใจ เมื่อผูเรียนมีความสุขกับการเรียนจะทําใหเรียนรูคําศัพทไดมากขึ้น (Kasuwan & Chatupote, 

2013) ดังน้ันกิจกรรมหน่ึงที่นาสนใจและควรนํามาใชในการเรียนรูภาษาจีน คือเพลง ซึ่งการเรียนรูภาษาจีน

ผานทางการฟงเพลง เปนวิธีหน่ึงที่จะชวยใหจําคําศัพทไดงายขึ้น ผูเรียนสนุกไปกับการฟงเพลง ไมเบ่ืองาย อีก

ทั้งยังไดฝกทักษะการพูดและฟงภาษาจีนไดมากขึ้นอีกดวย การฟง การออกเสียงคําตาง ๆ และหัดรองเพลง

ตามเปนวิธีที่ทําใหจําคําศัพทที่งายกวาการอานหนังสือ เน่ืองจากเพลงมีทํานองที่ไพเราะ ทําใหมีความสุข อีก

ทั้งผูเรียนยังไดเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศจีนอีกดวย (Lou, Guo, Zhu, Shih, & Dzan, 2011) ดังน้ันผูวิจัย

จึงสนใจนําชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลงมาพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคําศัพท

ภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี โดยนักศึกษาสามารถนําเอา

เทคนิคการเรียนรูและการจดจําเน้ือหาวิชา และคําศัพทไปพัฒนาในการเรียนวิชาอ่ืน และการจดจําขอมูล 

ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงปฏิเสธไมไดวาการเรียนรูภาษาจีนที่ดียอมตองมีวิธีที่ดี

เชนกัน คนที่สามารถใชคําศัพทภาษาจีนไดดีก็เทากับมีเครื่องมือช้ินสําคัญที่จะนําไปสูการสรางความสัมพันธ 

การประกอบอาชีพ การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการศึกษาหาความรูในวิทยาการแขนงตาง ๆ ซึ่งจีน

เปรียบเสมือนคลังภูมิปญญาตะวันออกที่มีคามหาศาล ดังน้ันการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีน

ดวยเพลงเพ่ือพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
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วัตถุประสงค 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม

การเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลงเพ่ือประสิทธิภาพการเรียนรู ระดับอุดมศึกษา 

สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนหลังจากเรียนรูผานชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีน

ดวยเพลงสูงกวากอนเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 

การกําหนดขอบเขตการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 1). ขอบเขตดานเน้ือหาและเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี

ไดแก การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนประกอบดวยชุดเพลงจีนจํานวน 7 เพลง ไดแก 朋友，月亮代表

我的心，当你老了，对面的女孩看过来，小幸运，我们的明天，

你好不好？ซึ่งคําศัพทที่ใชเรียนมาจากเพลงที่มีคําศัพทรวมจากตําราเรียนที่เก่ียวกับวิชาภาษาจีน

เบ้ืองตน และจากแบบเรียนภาษาจีนระดับตน 1 (汉语教程) 2). ขอบเขตดานกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรีช้ันปที่ 1 และ 2 สาขาวิชา

ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 71 คน แบงออกเปนระดับช้ันปริญญา

ตรีสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปที่ 1 จํานวน 29 คน และช้ันปที่ 2 จํานวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เน่ืองจากนักศึกษาช้ันปที่ 1 และป 2 ที่ไดผานการเรียนรายวิชาภาษาจีนระดับตน

มาแลว 3). ขอบเขตดานระยะเวลาในการวิจัยคือภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ระยะเวลาในการทดลอง 

สัปดาหละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 2 ครั้ง รวมอยูใน 4 

สัปดาห 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง

2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูคําศัพทภาษาจีน
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นิยามศัพทเฉพาะ 

ชุดการสอน หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง ประกอบดวยชุดเพลงจีน 

จํานวน 7 เพลง ซึ่งคําศัพทที่ใชเรียนน้ันมาจากเพลงที่มีคําศัพทมาจากตําราเรียนที่เก่ียวกับวิชาภาษาจีน

เบ้ืองตนจากแบบเรียนภาษาจีนระดับตน 1 (汉语教程) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูความเขาใจในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมการ

เรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ระดับช้ันปริญญาตรีช้ันปที่ 1 

และ 2 สาขาวิชาภาษาจีน  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความ

เขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก นํามาซึ่งความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ทําใหชวยพัฒนา

ผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผู อ่ืนดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มี เจตคติที่ ดีตอการใช

ภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารได รวมทั้งสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงาย

และกวางขึ้น ซึ่งภาษาจีนกลางที่ประเทศไทยไดกําหนดใหจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ในการ

สรางสังคมเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาจีนเปนเครื่องมือของการสื่อสาร จึงไดกําหนดยุทธศาสตรปรับปรุงการเรียน

การสอนภาษาจีนในประเทศไทย เพ่ือใหการเรียนการสอนภาษาจีนมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ

และกาวสูมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล (Kittipraphatsorn, 2015) Prescott (2015) ไดกลาวถึง

องคประกอบที่มี อิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี 6 ดาน ไดแก  1). องคประกอบทางรางกาย 

2).องคประกอบดานความสัมพันธในครอบครัว 3). องคประกอบทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมรวมถึงการ

อบรมเลี้ยงดู 4). องคประกอบดานความสัมพันธกับผูเรียนในวัยเดียวกัน 5). องคประกอบทางการพัฒนาแหง

ตน เชน สติปญญา เปนตน และ 6). องคประกอบทางดานการปรับตัว ซึ่งองคประกอบเหลาจะสงผลถึงการ

เรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาจีน

ปจจุบันแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาจีนมีความสําคัญมาก ซึ่งมีการนําไปสูการออกแบบ

หลักสูตรที่ทันสมัยตรงกับความตองการของผูเรียนและสังคม ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1). ดานหลักสูตร 

เปนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในทักษะ ทั้ง 4 ดาน ไดแก 

ดานการพูด ดานการอาน ดานการฟง และดานการเขียน 2). ดานครูผูสอน ซึ่งบุคคลผูทําหนาที่สอนจะตองมี

คุณวุฒิและความสามารถในดานภาษาจีนอยางถองแท 3). ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การ
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ใชเทคนิควิธีสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีที่ทําให

ผูเรียนฟงบทความพูดบทสนทนา อานบทความภาษาจีน การเขียนตามคําบอก เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาจีนทั้ง

ฟง พูด อานและเขียนของผูเรียน 4). ดานสื่อการเรียนการสอน หมายถึง เครื่องมือที่ใชในกระบานการเรียน

การสอนภาษาจีนมีประโยชนตอทักษะในดานการฟง การพูด การอานและการเขียนของนักเรียนอยางถูกตอง

และรวดเร็ว ตลอดทั้งมีการใชอุปกรณการสอน โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ที่

นําไปใชควรมีความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 5). ดานสื่อการเรียนการสอน เชน การใชอุปกรณการ

สอน โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 

6). ดานการวัดและประเมินผล หมายถึง การเรียนการสอนที่มีการทดสอบตามเน้ือหา การประเมินผลความรู

ของผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร (Aiping, 2017) กลาวโดยสรุปแนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูภาษาจีนน้ันคือมีความตองการใหผู เรียนนําความรูไปใชประโยชนในสวนของการเรียน และใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งการเรียนรูภาษาจีน สามารถทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน ดาน

การสื่อสาร การทํางาน เปนตน ซึ่งการเรียนภาษาจีนจะสงผลใหผูเรียนมีศักยภาพในอนาคตไดเปนอยางดี 

3. การพัฒนาทักษะการฟง

Kalptiwanich (2012) กลาววา ผูฟงดียอมเกิดปญญา การฟงที่ดี นอกจากพิจารณาถึงผูพูดและ

เน้ือความที่ฟงแลว ผูเรียนควรตองทราบวิธีการฝกฟง โดยเฉพาะการฟงจับใจความและตีคาของสารที่ไดฟง 

เพ่ือประโยชนของผูเรียน ที่จะสามารถนําไปยังผลใหการสื่อสารในครั้งน้ัน ๆ ประสบความสําเร็จ วิธีการฝก

ทักษะการฟง เพ่ือการจับใจความ พิจารณาไดจาก 2 หัวขอคือ ผูพูด พิจารณาจากความนาเช่ือถือ บุคลิกภาพ 

กลาวคือผูที่ผูฟงรูจักเปนเบ้ืองตน ยอมมีคาของความนาเช่ือถือในสารที่ไดฟง ตามความสนิทสนมของผูพูดและ

ผูฟง ในทางกลับกัน หากผูพูดและผูฟงไมรูจักกันมากอน บุคลิกภาพของผูพูด จะสงผลตอการพิจารณาของผูฟง 

ความภูมิฐาน ความนาเช่ือถือ เปนขอบงช้ีใหผูฟงใหคาของสารที่ไดฟงจากตัวผูพูด และผูฟงที่ดี ควรฟงดวยใจ

ปราศจากอคติ และไมควรยึดติดในตัวผูพูดจนหลงลืมประเด็นสําคัญที่ตองการสื่อสารสารที่ฟง พิจารณาจาก

วัตถุประสงคที่แฝงมาในเน้ือสาร ซึ่งโดยปกติสารแตละสารจะประกอบไปดวยเน้ือความสองสวน คือ ขอเท็จจริง

และขอคิดเห็น และเน่ืองจากการฟงเปนการรับรูตีความแคเพียงเสียงเทาน้ัน 

4. บทบาทของเพลงตอการเรียนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอน วิธีหน่ึงที่จะชวยใหผู เรียนมีความสนใจมากขึ้น คือ การใชเพลง

ประกอบการสอน เพราะบทเพลงจะชวยใหผูเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีทัศนคติที่ดีตอ

บทเรียน ดนตรีและเพลง จึงมีความสําคัญตอการเรียนรูอยางมาก ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจ และชวยใน

การจดจําบทเรียนไดนาน ซึ่งมีนักวิจัยหลายทานไดกลาวถึงบทบาทของเพลงตอการเรียนการสอนไวดังน้ี 

Kasuwan and Chatupote (2013) ไดกลาววา ประสิทธิผลของการสอนภาษาดวยกิจกรรมเพลงในการเรียนรู

คําศัพทและพัฒนาทักษะการพูด  ทําใหนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนทันทีเพ่ิมขึ้นจากคะแนนกอน

เรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงความคลองแคลวและความสามารถพูดใหผูฟงเขาใจได จึงอาจสรุปไดวา การเรียนโดย
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ใชกิจกรรมเพลงทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาความรูและความคงทนดานคําศัพทและทักษะการพูดได Aguirre, 

Bustinza, and Garvich (2016) ไดกลาววาการใชเพลงและดนตรีมีสวนกระตุนใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ

ไดเปนอยางดีและสามารถเช่ือมตอกับการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาอ่ืน ๆ อีกดวย จึงสามารถสรุปไดวา

เพลง เปนสื่อวีดีทัศนที่มีทั้งภาพ การเคลื่อนไหว เสียง ซึ่งสามารถดึงดูด และเราความสนใจของผูเรียน 

นอกจากน้ันเพลงยังมีสวนกระตุนใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ และชวยในการจดจําบทเรียนไดนานดวย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจยั 

1. ชุดแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิหลังจากการใชชุดกิจกรรม

การเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง แบงออกเปน 7 หนวย ชุดการสอนในแตละชุด

ประกอบดวยคูมือการสอนซึ่งจะแสดงคําช้ีแจงสําหรับอาจารยและแผนการสอน กิจกรรมสําหรับนักศึกษา

ประกอบดวยคําช้ีแจงในการใชคูมือการเรียน แบบทดสอบคําศัพทภาษาจีนดวยเพลงในแตละหนอย ซึ่งไดรับ

การประเมินจากผูเช่ียวชาญแลว 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาจีน ใชสําหรับเปน

แบบทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียน โดยคําศัพทจากเพลง ไดแก คํานาม เชน 代表，睡意，青

春，样子 คํากริยา เชน 记得，坚持，当，表演 คําคุณศัพท เชน 寂寞，认真 

และคํากริยาวิเศษณ เชน 分，已经 รวมทั้งหมด 152 คํา จากน้ันวิเคราะหความสอดคลองระหวางขอ

คําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดประสงคไดคาความเที่ยงเทากับ 0.898 โดยใชสูตร 

IOC (Zhong, 2018) ไดคา IOC มากกวา 0.5  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) ผสานกับการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Method) รูปแบบเชิงสํารวจเปนลําดับ (Sequential Exploratory) รวมกับช้ันเรียนออนไลน จาก

โปรแกรม Google Classroom โดยมีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใน

การเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลงกอนและหลังเรียน จากน้ันผูวิจัยนําขอมูลมาจัดเรียง ลงรหัส แลว

ดําเนินการประมวลผลคะแนนโดยใชระบบสถิติ 

การวิเคราะหขอมูล 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักศึกษา โดยใช

การทดสอบที แบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test independent sample) ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05  
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ผลการวจิัย 

นักศึกษามีความกาวหนาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวย

เพลง จากการเปรียบเทียบคะแนนกอน-หลังเรียนดวยสถิติ t-test independent sample พบวาคะแนนกอน 

(40.03) และคะแนนหลังเรียน (44.32) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (คา Sig = .000)  แสดงวานักศึกษามี

ความกาวหนาดานการเรียนภาษาจีนผานบทเพลงไดดีขึ้นแสดงใหเห็นวาผูเรียนเกิดการเรียนรูไดจริง แสดงผล

การเรียนรูในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1. แสดงความกาวหนาดานผลสัมฤทธ์ิระหวางคะแนนกอน-หลังเรียน จากชุดกิจกรรมการเรียนรู

คําศัพทภาษาจีนดวยเพลงเพ่ือประสิทธิภาพการเรียนรู ระดับอุดมศึกษา 

ชุดการสอน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย t Sig 

คะแนนกอนเรียน 50 40.03 
-14.728 .000* 

คะแนนหลังเรยีน 50 44.32 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง ระดับอุดมศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎรธานี ระดับช้ันปริญญาตรีช้ันปที่ 1 และ 2 สาขาวิชาภาษาจีน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาชุดกิจกรรม

การเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง ทําใหมีความกาวหนาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  

อภิปรายผล 

การเรียนรูคําศัพทดวยเพลงเพลงภาษาจีนระดับอุดมศึกษา สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎรธานี ระดับช้ันปริญญาตรีช้ันปที่  1 และ 2 สาขาวิชาภาษาจีน จังหวัดสุราษฎรธานี ทําใหมี

ความกาวหนาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการ

วิจัย โดยเพลงมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนเทากับ 40.03 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเทากับ 

44.32 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดรับการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญมาแลว และพบวากิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลง มีความ

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู อีกทั้งผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรมใหนักศึกษาเรียนรู  จึงทําใหนักศึกษาทุกคน

เรียนไดฝกเปนวิธีหน่ึงที่จะชวยใหจําคําศัพทไดงายขึ้น เน่ืองจากนักศึกษาจะสนุกไปกับการฟงเพลงระหวาง

เรียนรู ไมเบ่ืองาย อีกทั้งยังไดฝกทักษะการพูดและฟงภาษจีนมากขึ้น โดยการฟงการออกเสียงคําตาง ๆ และ

หัดรองเพลงตาม ซึ่งวิธีน้ีเปนวิธีที่ทําใหจําคําศัพทที่งายกวาการอานหนังสือ เน่ืองจากเพลงมีทํานองเขามาชวย 
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และศิลปนก็สรางเพลงมาใหนาจดจําอยูแลว  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Kongsatt (2018) ไดศึกษา

ประสิทธิผลดานโครงสรางประโยคและดานคําศัพทจากการใชเพลงภาษาอังกฤษ ในการสอนภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานของนิสิตช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา กลุมทดลองซึ่งไดรับการสอนโครงสรางประโยค

และดานคําศัพทจากเพลง ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนมีผลคะแนนดานคําศัพทและไวยากรณหลังการสอนสูงกวา

กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาการใชเพลงมีบทบาทสําคัญตอ

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  

ปญหาท่ีพบในการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยประสบปญหาและอุปสรรคบางประการเชน การวิจัยในครั้งน้ีอยู

ในชวงสถานการณโควิด 19 กลุมตัวอยางการวิจัยจําเปนตองใชรูปแบบการศึกษาทางไกล (Distance 

Learning) ผสมผสานกับการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยการเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) 

ผูเรียนบางคนดูเฉลยกอนแลวกลับมาทําแบบทดสอบที่หลัง เน้ือหาคําศัพทในชุดการสอนเพลงภาษาจีนน้ันมี

มากเกินไปไมเหมาะสมกับระยะเวลาที่เรียน ผูเรียนบางคนแทบจะไมคุนเคยกับการฟงเสียงเจาของภาษาเลย

ทําใหผูเรียนมีความวิตกกังวลวาตัวเองจะไมเขาใจ ผูวิจัยจึงใหคําแนะนําและอธิบายเพ่ิมเติม 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

ผูสอนควรใชกิจกรรมเพลงเปนสวนเสริมในชวงเวลาที่เรียนตามปกติเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน 

และกระตุนใหผูเรียนหาโอกาสในการเรียนรูจากเพลงเพ่ิมดวยตนเองนอกช้ันเรียน ในการสอนคําศัพทดวย

กิจกรรมเพลง ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรมเพลงทุกขั้นตอน ผูสอนควร

ผลักดันใหผูเรียนทุกคนมีความกลาแสดงออก และสรางพฤติกรรมอันพึงประสงคตอการทํากิจกรรมเพลงที่มีผล

ตอการเรียนรูคําศัพทในการเรียนดวยเพลงใหมากย่ิงขึ้น เพราะการออกเสียงรองเพลงเปนหัวใจหลักในการสอน

ดวยกิจกรรมเพลง ซึ่งสามารถชวยในการพัฒนาในเรื่องการสื่อสารและการใชคําศัพทใหมากย่ิงขึ้น ผูสอนควร

ใหความรูพ้ืนฐานคําศัพทที่มีอยูในเพลงใหกับผูเรียนกอน เพราะความรูพ้ืนฐานคําศัพทจะชวยใหผูเรียนประสบ

ผลสําเร็จในการทํากิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนดวยเพลงประกอบไปดวย

ขั้นตอนและกิจกรรมที่ตองเนนการปฏิบัติ นักศึกษาอาจใชเวลาทํากิจกรรมนานกวาที่กําหนดไว ดังน้ันผูสอน

อาจยืดหยุนเวลาไดตามความเหมาะสม  

กิตติกรรมประกาศ 

งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 คณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ในการเร ียนวิชาเทคโนโลยีการฆ่าส ัตว ์ ของนักศึกษาในหลักส ูตรว ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่านการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาเทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ และประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชานี้ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเร ียนวิชาเทคโนโลยีการฆ่าสัตว ์ โครงการจ ัดต ั ้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 19 คน ใช้เวลา
ทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคะแนนที่
สูงขึ้นเฉลี่ย มากกว่าร้อยละ 50 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (4.09±0.59) นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาชอบวิธีการสอนแบบบรรยายในห้องเรียน (4.53±0.77) 
และการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (4.53±0.90) มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom น้อยที่สุด (3.47±1.02)  โดยอยู่ในระดับปาน
กลาง 
ค าส าคัญ: การเรียนการสอนแบบผสมผสาน; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; เทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the students’ learning achievement 

between before and after learning with the blended learning method in the Slaughtering 
Technology course and to assess the students' satisfaction after learning with the blended 
learning method in this course. The 19 students who enrolled for the Slaughtering Technology 
course, Faculty of Innovative Agriculture and Fishery Establishment Project, Prince of Songkla 
University Surat Thani campus in the first semester of the academic year 2020 were used as 
the sample group. The experiment was conducted for 12 weeks. The results revealed that the 
learning achievement of students after study with the blended learning method was 
significantly higher than before learning (P<0.05), with higher average scores more than 50% 
and an average students' satisfaction towards the blended learning method was at a high level 
(4.09±0.59). In addition, it was found that the students liked the lecture in the classroom 
(4.53±0.77) and the field trips (4.53±0.90) learning approaches the most, with the very high 
level of satisfaction and the satisfaction with the online learning approach through the Zoom 
program was the least (3.47±1.02) at the moderate level. 
Keywords: Blended learning; Learning achievement; Slaughtering technology 

บทน า 
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 

(Online learning) เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยวิธีการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) (Hill, 2020) อย่างไรก็ตามการสอนผ่านออนไลน์ยังมีข้อจ ากัดบางประการ 
เช่น ผู้เรียนบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย โดยมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรืออาจมีปัญหาทางด้านภาระค่าใช้จ่าย ท าให้พลาดการเรียนรู้  (Wayo, Charoennukul, Kankaynat, & 
Konyai, 2020) รวมถึงการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนท าได้ยาก อย่างไรก็ตามช่วงหลังจากวันที่ 15 
มิถุนายน 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสภายในประเทศไทยดีขึ้น รัฐบาลจึงเริ่มมีมาตรการผ่อน
คลาย โดยเฉพาะมีมาตรการการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เหตุนี้จึงเป็น
ที่มาของการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การระหว่างการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิคส์ (E-learning) และการเข้าชั้นเรียนหรือการเรียนแบบเผชิญหน้า 
(Face-to-face learning) ในรูปแบบต่างๆ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและก ากับตนเองในการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning)  
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การเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นรูปแบบการเรียนที่ผสมผสานวิธีการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน 
โดยใช้สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน 
โดยการเรียนแบบผสมผสานท าให้ผู้เรียนสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าผู้เรียนที่ผ่านการ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิคส์เพียงอย่างเดียว (Sung, Kwon, & Ryu, 2008) การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการ
เรียนที่ผสมกันระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนออนไลน์โดย มีอัตราส่วนของเนื้อหาบทเรียน
ออนไลน์ร้อยละ 30-79 (Thungkanai, 2021)  ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาต่างๆไว้มากมาย (Bangthamai, 
Srisomphan, Somnukprasert, & Weerawatthanodom, 2020; Nuansri, 2021; Taraporn, Iamlaor, 
Tiansoodeenon,  & Rungruangsuparat, 2021) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการน าวิธีการสอนแบบผสมผสาน
มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ (Slaughtering Technology) โดยปีที่ผ่านมาวิชานี้ใช้การสอน
บรรยายในชั้นเรียนเป็นหลัก พบปัญหาว่านักศึกษาบางคนขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการเรียน 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 นี้ จึงน าการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมาใช้ ให้มีวิธีการสอนและสื่อการ
สอนที่หลากหลายมากขึ้น โดยน าการสอนรูปแบบต่างๆมาผสมผสานกันระหว่าง 1) การใช้สื ่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่ การสอนออนไลน์และสื่อการสอนออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ Zoom, Google meet, Google 
classroom, Facebook, Line และ YouTube เป็นต้น 2) การเข้าชั้นเรียนในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ การสอน
แบบบรรยาย (Lecture) การสรุปประเด็น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-directed learning) การ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน และ 3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่  ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น เพื่อให้
นักศึกษามีความกระตือรือร้น และมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนทีด่ีขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานระหว่างการใช้สื ่อการ

เรียนรู้อิเล็กทรอนิคส์ การเข้าชั้นเรียนรูปแบบต่างๆ และการเรียนรู้นอกสถานที่ในรายวิชาเทคโนโลยีการฆ่า
สัตว์ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสาน ใน
รายวิชาเทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา 
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ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ
จัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 932-439 เทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ โครงการจัดตั้ง
คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างรับทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจัยและ
ยินยอมเข้ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 19 คน ระยะการวิจัย ใช้ระยะเวลาในการ
ทดลอง คือ 12 สัปดาห์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน มีขอบเขตเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1) กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์
2) เครื่องมือ อุปกรณ์และแผนผังโรงฆ่าสัตว์
3) การขออนุญาตก่อตั้งโรงฆ่าสัตว์
4) กระบวนการผลิตเนื้อโค สุกร และสัตว์ปีก
5) ระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
6) การตรวจและการแบ่งเกรดซาก

การสอนแบบผสมผสานในรายวิชานี้ มีสัดส่วนการเรียนแบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 40 และการ
เรียนแบบเผชิญหน้า (การเข้าชั้นเรียนรูปแบบต่างๆ และการเรียนรู้นอกสถานที่) คิดเป็นร้อยละ 60  

2. สื่อออนไลน์และสื่อการสอนเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจ ร่วมกับการกระตุ้นการ
เรียนรู้ โดยครอบคลุมเนื้อหาตามแผนการสอนในทุกหัวข้อ 

4. แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน  และวิธีการ
สอนแบบต่างๆ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเวลาเรียนในคาบเรียนวิชา
เทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถาม แล้วน าข้อมู ลมา
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนใช้ค่าสถิติ t-test และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากคะแนนการท าแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแต่
ละคนต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert 
scale) (Likert, 1932) โดยจัดแบ่งระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดับ และแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 4.51-5.00 คะแนน คือ ระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 คะแนน คือ ระดับมาก 2.51-3.50 คะแนน คือ ระดับปานกลาง 1.51-2.50 คะแนน คือ ระดับน้อย 
และ1.00-1.50 คะแนน คือ ระดับน้อยที่สุด 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จากสภาพปัญหาการ
เรียนการสอนที่ผ่านมาศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน 

2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยน าข้อมูลจากข้อ 1 มาก าหนดเป็นขั้นตอน
วิธีการจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียนการสอน รวมถึงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกหัวข้อ
เรียนรู้ที่จะท าการทดลองการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตาม
แผนการเรียนการสอนในช่วงเวลาที่ก าหนด 

3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้และเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การสอน
ออนไลน์ การเรียนในห้องเรียน และการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

4. ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รวบรวมและวิเคราะห์ผล และสรุปผลการวิจัย
และน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น 

ผลการวิจัย 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยี

การฆ่าสัตว์ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 19 คน เป็นนักศึกษาเพศหญิง 16 คน และเพศชาย 3 คน คิดเป็นสัดส่วน เพศหญิง 
: เพศชาย เท่ากับร้อยละ 84 : 16 ตามล าดับ โดยในการสอนครั้งแรกให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามถึงความ
คาดหวังจากการเรียนวิชานี้ ผ่านแบบสอบถามใน Google form พบว่า มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
18 คน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่จะได้เรียนรู้กระบวนการฆ่าสัตว์ที่ถูกวิธี และน าความรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้ไปใช้ในการท างานในอนาคต รวมถึงต้องการไปทัศนศึกษาดูงานในสถานทีป่ระกอบการจรงิ 
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีการฆ่า
สัตว์ 

การทดสอบ n Minimum Maximum �̅� S.D.
ก่อนเรียน (22 คะแนน) 19 2 10 3.84b 2.27 
หลังเรียน  (22 คะแนน) 19 10 22 17.84a 3.32 

a,b ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันของตาราง หมายถึงมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) 

จากตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษาใน
วิชานี้ พบว่านักศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนเรียนเท่ากับ 3.84 
คะแนน และค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนเท่ากับ 17.84 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนคิดเป็น 63.6%

จากการสอบถามช่องทางการสื่อสารของรายวิชาที่นักศึกษาใช้เพ่ือทราบข้อมูลต่างๆของรายวิชาพบว่า 
นักศึกษาทราบข้อมูลและวัตถุประสงค์ของรายวิชาทุกคน (ร้อยละ 100) โดยช่องทางที่นักศึกษาใช้ในการเรียน
มากที่สุดคือ Google classroom คิดเป็นจ านวนนักศึกษาร้อยละ 100 ของนักศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือการ
ใช้ Social network ผ่านโปรแกรม Line คิดเป็นจ านวนนักศึกษาร้อยละ 89.5  ตามด้วย Facebook คิดเป็น
จ านวนนักศึกษาร้อยละ 36.8 และช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่ จากผู้สอนโดยตรง คิดเป็นจ านวนนักศึกษาร้อยละ 10.5 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ 

รายการ �̅� S.D. Meaning 

1. เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในเนื้อหาแต่ละบทเรียน 3.94 0.54 มาก 

2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 4.28 0.67 มาก 
3. มีการคิดและค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 3.89 0.68 มาก 

4. เข้าใจในบทเรียนแต่ละบทมากขึ้น 4.06 0.54 มาก 

5. มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.33 0.69 มาก 
6. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง 3.94 0.54 มาก 

7. มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง 3.89 0.58 มาก 

8. สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้สะดวกและเข้าถึงง่าย 4.39 0.50 มาก 
เฉลี่ย 4.09 0.59 มาก 
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานพบว่า มี
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผู ้เรียนอยู ่ในระดับมาก (4.09±0.59) จากการประเมินพบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสื่อสารกับอาจารย์ผู ้สอนได้สะดวกและเข้าถึงง่ายมากที่สุด (4.39±0.50) 
รองลงมาคือมีรูปแบบการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย (4.33±0.69) และความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
(4.28±0.67) ตามล าดับ  

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแต่ละวิธีของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชา
เทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ 

รายการ �̅� S.D. Meaning 

1. การสอนบรรยายในห้องเรียน โดยใช้ power point
เป็นหลัก

4.53 0.77 มากที่สุด 

2. การเรียนผ่านโปรแกรม Zoom 3.47 1.02 ปานกลาง 
3. การเรียนผ่านโปรแกรม Google meet 3.84 0.83 มาก 

4. การศึกษาสรุปเนื้อหาด้วยตนเอง 3.68 1.06 มาก 
5. การเรียนผ่านสื่อการสอนต่างๆ เช่น VDO, YouTube
เป็นต้น

3.58 0.96 มาก 

6. การเขียน mind map (การสรุปเนื้อหา) 4.42 0.51 มาก 
7. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.68 0.75 มาก 

8. การน าเสนอหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา 4.05 0.78 มาก 
9. การไปทัศนศึกษาที่โรงฆ่าสัตว์ 4.53 0.90 มากที่สุด 

10. การติดต่อสื่อสารผ่าน social media ต่างๆ เช่น
Facebook, line เป็นต้น

4.37 0.83 มาก 

เฉลี่ย 4.02 0.84 มาก 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชาแต่ละวิธีพบว่า นักศึกษา
ชอบวิธีการสอนแบบบรรยายในห้องเรียน (4.53±0.77) และ การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (4.53±0.90) มาก
ที่สุด โดยอยู่ในระดับความพอใจมากที่สุด และมีความพึงพอใจวิธีการเรียนผ่านโปรแกรม Zoom น้อยที่สุด 
(3.47±1.02)  โดยอยู่ในระดับพอใจปานกลาง  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชา

เทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ พบว่าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยมีผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยมีคะแนนที่สูงขึ้นเฉลี่ย
มากกว่าร้อยละ 50 และนักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการใช้
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิคส์ การเข้าชั้นเรียนรูปแบบต่างๆ และการเรียนนอกสถานที่ของนักศึกษา อยู่ในระดับ
มาก โดยนักศึกษาชอบวิธีการสอนแบบบรรยายในห้องเรียน และการไปทัศนศึกษานอกสถานที่มากที่สุด โดย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจวิธีการเรียนผ่านโปรแกรม Zoom น้อยที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับปานกลาง  

จากการที่นักศึกษามีคะแนนที่สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 50  แสดงถึงการเรียนรู้แบบผสมผสานก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเรียนแบบผสมผสาน เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนทั้งแบบในชั้นเรียนปกติ ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท าให้การเรียนการสอนมี
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบทเรียน และมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนการสอนเพียงรูปแบบเดียว 
นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารและช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนกับผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยเชื่อมโยงความรู้และท าให้เกิดการพัฒนาความคิดวิเคราะห์กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
กระตือรือร้นในการเรียน (Thungkanai, 2021) 

จากการส ารวจความพึงพอใจต่อวิธีการสอน จะเห็นว่านักศึกษายังมีความชอบการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนมากกว่าการสอนออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการเรียนในห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนและผู้สอนมีการ
ปฏิสัมพันธ์ และโต้ตอบกันได้มากกว่าการเรียนผ่านออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ ผ่านการจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน พบว่านักศึกษามีความประทับใจที่ได้ความรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในอนาคต รวมถึงความประทับใจในความเป็นกันเองของอาจารย์ และพึงพอใจที่ได้ออกไปดูงานนอกสถานที่ 
แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษายังคงต้องการให้มีการเรียนรู้นอกสถานที่มากข้ึน และให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
รวมถึงอยากให้มีกิจกรรมในห้องเรียนมากข้ึน เช่น การเรียนในห้องปฏิบัติการ การเล่นเกม การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน รวมถึงการสรุปเนื้อหาโดยการสร้างแผนที่ความคิด (Mind map) ให้มากขึ้น 
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การใช้ข้อก าหนดในการท างานเป็นทีมรายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์ 
Use Job Description for Teamwork in Local Wisdoms and innovation for Animal 
Production 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน

ในการท างานเป็นทีมในรายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างเดียวกันคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการ
ผลิตสัตว์ จ านวน 9 คน จากสาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของการใช้ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานในการท างานเป็นทีม 
และคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าก่อนใช้ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานในการท างานเป็นทีม 
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นักศึกษามีความไม่พึงพอใจในการท างานเป็นทีมร้อยละ 66.66 มีความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมร้อยละ 
33.34  หลังจากการจัดท าข้อก าหนดในการปฏิบัติงานในการท างานเป็นทีม พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจใน
การท างานเป็นทีมร้อยละ 100 นอกจากนั้นพบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยในเรื่องของภูมิปัญญาในการเลี้ยง
สัตว์หลังเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.33 คะแนน) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.77 คะแนน) และเกิด
นวัตกรรมจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น สมุนไพรอัดเม็ด ยาน ้าจากสมุนไพร  

ค าส าคัญ: ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน; การท างานเป็นทีม; วิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์ 

Abstract 
The proposes of this research were to examine the effect of job description for 

teamwo r k  in Local Wisdoms and innovation for Animal Production to the effect of use job 
description for Teamwo r k  in Local Wisdoms and innovation for Animal Production.  These 
population and sample of the students register Local Wisdoms and innovation for Animal 
Production subject from Department of Agricultural and Fishery Science, Faculty Science and 
Technology. The research tool was satisfaction evaluation from job description for teamwork 
and the score before and after study.  The result showed that the students satisfy use job 
description for teamwork 66.66% and unsatisfy 33.34%. After use job description for teamwork, 
the students satisfy 100%.  Moreover, the mean score of students after study (mean = 9.33) 
local wisdoms and innovation for Animal Production were higher than before study (mean = 
5.77). The subject had innovation for raising animal such as herb pellet and herbal medicine. 

Keywords: Job description; Team work; Local wisdoms and innovation for animal production 

บทน า 
การพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นเป้าหมายใหม่ของประเทศ และ

การพัฒนาคนในยุคนี้ ควรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนสังคม ใช้
ความรู้คู่ คุณธรรม ร่วมสร้างสรรค์สังคม (Maesincee, 2007) ท าให้ระบบการศึกษาไทยจะต้องปรับเปลี่ยน
ตั้งแต่กระบวนทัศน์ทางการศึกษาไปจนถึงระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามยุคสมัย โดยอาศัยการท า  
ความเข้าใจกระบวนทัศน์เก่าที่มีอยู่ก่อน และกระบวนทัศน์ใหม่ที่เข้ามาแทนที่ จากการศึกษาความหมายของ
กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง การก าหนดกรอบ หรือสิ่งที่ควรปฏิบัติ ประกอบด้วยทฤษฎี หรือชุด
แนวความคิด หรือมโนทัศน์ (Concept) ค่านิยม (Values) ความเข้าใจรับรู ้ (Perceptions) การปฏิบัติ 
(Practice) ของคนรวมกัน หรือชุมชนหนึ่ง และได้ก่อตัวเป็นแบบแผน หรือทัศนะเกี่ยวกับความจริง (Reality) 
เป็นฐานคิดของคนในการจัดการชีวิตคน หรือชุมชนนั้น ๆ (Rugpolmuang, 2014) รายวิชาภูมิปัญญาและ
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นวัตกรรมในการผลิตสัตว์เป็นรายวิชาเลือกเอกส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผลิตสัตว์) และ
เลือกเสรีส าหรับนักศึกษาที่สนใจระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นคือความรู้ของชาวบ้านซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้ง
ความรู้ที ่สั ่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ 
ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ใน
การจัดการเรียนการสอนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเน้นการท าง าน
เป็นทีมในการศึกษาภูมิปัญญา  การท างานเป็นทีมหมายถึงการที่บุคคลมารวมกลุ่มกันเพ่ือร่วมมือในการกระท า
สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยการร่วมมือกัน ประสานงานกัน มุ่งดึงศักยภาพที่มีจากบุคคลแต่ละคน
ภายในกลุ่มออกมาช่วยกันในการด าเนินกิจกรรมให้งานบรรลุเป้าหมาย (Varaporn, 2006) ซึ่ง Tarricone 
and Luna (2002) รายงานว่าคุณลักษณะส าคัญที่ท าให้การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จคือข้อตกลง
ร่วมกันต่อกระบวนการท างานและภาระความรับผิดชอบ เนื่องจากการท างานโดยเน้นการท างานเป็นทีมใน
รายวิชานี้ที่ผ่านมาโดยไม่ได้ก าหนดข้อก าหนดในการปฎิบัติงานท าให้การท างานเป็นทีมมีปัญหาและมีข้อ
สะท้อนจากนักศึกษาต่าง ๆ มากมาย  

วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีม
2.เพื่อศึกษาระดับคะแนนก่อนและหลังการใช้ข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีม

ระเบียบวิธีวิจัย 
รูปแบบการวิจัยโดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภูมิ

ปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 9 คน สังกัดสาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่
ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของการใช้ข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีมในการลงพื้นที่
รายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการผลิตสัตว์ และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มเดียว (One 
group Pretest –Post test Design) โดยใช้สถิติพรรณนา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ (ภาพที่ 1) 
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T1 x T2 

ภาพที่ 1 แสดงแบบแผนการวิจัยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนกลุ่มเดียว 
ที่มา: Saiyot, L., & Saiyot, A. (1995) 

เมื่อ T1 แทนการทดสอบก่อนที่จะจัดการทดลอง (Pretest) 

 X แทนการด าเนินกิจกรรมการสอน โดยการใช้ข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีมใน
การลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาการใช้ภูมิปัญญา และน าภูมิปัญญาที่ได้มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม 

T2 แทนการสอบหลังท าการทดลอง 

ผลการวิจัย 
จากการให้นักศึกษาท างานเป็นทีมโดยการลงพ้ืนที่ศึกษาการภูมิปัญญาในการผลิตสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัด

ปัตตานี พบว่า ร้อยละ 33.33 นักศึกษามีความพึงพอใจในการท างานเป็นทีม ร้อยละ 66.66 นักศึกษามีความ
ไม่พึงพอใจในการท างานเป็นทีม โดยปัญหาที่พบ คือการที่นักศึกษามีหลายชั้นปี ท าให้การเกิดปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสาร เนื่องจากมีความเกรงใจรุ่นพี่รุ่นน้องโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ร่วมในกลุ่ม การนัดหมายใน
การลงพื ้นที ่เป็นไปด้วยความยากล าบาก มีบางคนในกลุ ่มไม่ท างาน นักศึกษาพยายามแก้ไขโดยใช้การ
ติดต่อสื่อสารผ่านทาง social media  หลังจากนัน้ได้น าข้อก าหนดในการปฎิบัติงานมาใช้ในการท างานเป็นทีม 
โดยมีการจัดท าข้อก าหนดในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการเลี้ยงสัตว์ โดยนักศึกษาท าการแบ่งหน้าที่ 
กันออกเป็น 3 บทบาท ดังตารางที่ 1 นอกจากนี้ภายในกลุ่มยังมีการวางบทบาทกันเอง โดยมีผู้น า และผู้ตาม 
ซ่ึง Tarricone and Luca (2002) รายงานถึงคุณลักษณะที่ท าให้การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จดังนี้ (1) 
ข้อตกลงร่วมกันต่อความส าเร็จของทีมและเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน (2) การพ่ึงพาอาศัยกัน (3) ทักษะระหว่าง
บุคคล (4) การสื่อสารแบบเปิดและการให้ผลป้อนกลับเชิงบวก (5) การวางองค์ประกอบของทีมอย่างเหมาะสม 
(6) ข้อตกลงร่วมกันต่อกระบวนการท างานของทีม ความเป็นผู้น า และภาระความรับผิดชอบ   พบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจในการท างานเป็นทีมร้อยละ 100 นักศึกษาทุกคนภายในกลุ่มร่วมกันน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในภาพที่ 2 ซ่ึงการท างานเป็นทีมนั้น Crebert (2011) รายงานถึงทักษะของ
การท างานเป็นทีม โดยต้องอาศัยทักษะระหว่างบุคคล ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร โดยทุกคนมี
บทบาทหน้าที่ของตน มุ่งท างานไปที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งให้ผลลัพธ์มากกว่าการท างานแยกกันเดี่ยวๆ และ
น าเสนอนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญา ได้แก่ แคปซูลยาถ่ายพยาธิในสัตว์ ยาสมานแผลจากขมิ้น สมุนไพร
เปลือกไมใ้นท้องถิ่น การท าอาหารผสมส าหรับสัตว์

ตารางที่ 1 แสดงบทบาทหน้าที่และการจัดท าข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีม 
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บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติ ภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการ 
ด าเนินงาน 

1.ผู้สัมภาษณ์ สามารถสื่อสารภาษามลายูถิ่นได้ดี สัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ 

2.ผู้จัดท าข้อมูล มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้า 
และบันทึกข้อมูล 

สืบค้นข้อมูล จดบันทึก
ข้อมูล 

สรุปรวบรวม เติมเต็ม
ข้อมูล 

3.ผู้ท าหน้าที่ใน
การถ่ายภาพ
บันทึกวิดีโอ ตัด
ต่อวิดีโอ

มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บันทึกภาพ บันทึกวิดีโอ 
ตัดต่อวิดีโอ 

วิดีโอน าเสนอภูมิปัญญาใน
การเลี้ยงสัตว์ของ

เกษตรกรในปัตตานี 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบคลิปวิดีโอ 

และจากการท าแบบสอบถามก่อนและหลังเรียน พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยในเรื่องของภูมิปัญญา
ในการเลี้ยงสัตว์ก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.77 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) ต ่ากว่าหลัง
เรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.33 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการใช้ข้อก าหนดในการปฎิบัติงานในการท างานเป็นทีมรายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการ

ผลิตสัตว์ในการแก้ปัญหาการท างานเป็นทีมในกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ต่างกัน พบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการแบ่งบทบาทและหน้าที่   และมีคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

ข้อเสนอแนะ 

1) การใช้ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานในการท างานเป็นทีมรายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการ

ผลิตสัตว์ ควรมีการจัดกิจกรรมก่อนเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดง
ความสามารถที่ตนเองถนัดและความชอบให้นักศึกษาคนอื่นได้ทราบก่อน และแสดงช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน 2) ในการใช้ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานในการท างานเป็นทีม อาจารย์สามารถน าไปใช้ร่วมกับ
รายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีมดียิ่งขึ้น 3) ควรน าภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการ
ผลิตสัตว์ที่ได้จากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมาบูรณาการใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หลักการผลิตสัตว์ อาหารและการให้อาหาร การผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก และเกษตรกรรมยั่งยืนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

จากปัญหาที่พบในชั้นเรียนรายวิชาการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการเกษตร II การจดจ าค าศัพท์
วิทยาศาสตร์นับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการเรียน เนื่องจากเป็นค าศัพท์ที่นักศึกษาไม่คุ้นเคย ท าให้ยากต่อ
การจดจ า ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 8 คน 
ที่เรียนในรายวิชาการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการเกษตร II กิจกรรมที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การท าสมุดบันทึก
ค าศัพท์ การทบทวนค าศัพท์ และเกมบัตรภาพ ผลการวิจัยพบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล (E. I.) ของกิจกรรมเท่ากับ 
0.5806 แสดงว่านักศึกษามีความรู้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 58.06 มีคะแนนเฉลี่ยหลังท ากิจกรรมสูงกว่าก่อนท า
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มนักศึกษาที่เรียนในปี
การศึกษาก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อกิจกรรมนี้อยู่
ในระดับมากท่ีสุด (4.760.42) 
ค าส าคัญ: การจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์; ดัชนีประสิทธิผล; เกมบัตรภาพ 

Abstract 
Based on the problem had been found in the classroom of Applied Microbiology for 

Agriculture II. Science vocabulary memory is one of the obstructions for student learning due 
to some words are unfamiliar and difficult to memorize. Therefore, the activities were applied 
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to solve these problem.  The sample included 8  of the second- year students in Applied 
Microbiology for Agriculture II course.  The activities used in this study were consisted of 3 
activities: vocabulary recording book, recycling vocabulary and flashcard game.  The results 
indicated that the effectiveness index (E. I.) of science vocabulary learning activity was 0.5806 
which showed the students’ ability was higher at 58.06 %. The average score from the post-
test was higher than that of the pre-test at the level of significance 0.05. In comparison with 
the average score of the students from the last academic year, the average score in this course 
was higher than that of the last academic year at the level of significance 0 . 0 5 .  The overall 
level of student satisfaction toward this learning activity was in the highest level (4.760.42). 
Keywords: Science vocabulary memory; Effectiveness index; Flashcard game 

บทน า 
ศัพท์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนับว่ามีความส าคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ท าให้สามารถ 

เข้าใจเนื้อหา และเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการเกษตร II (Applied Technique for Agriculture II) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่ง
ต้องอาศัยความรู้ด้านจุลินทรีย์และมีการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พบว่าในเนื้อหารายวิชามีค าศัพท์
ภาษาอังกฤษและศัพท์วิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาไม่คุ้นเคยและไม่ถูกใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน ท าให้การ
ด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปได้ช้า ศัพท์วิทยาศาสตร์ จัดอยู่ในประเภท Technical vocabulary ซึ่ง 
Nation (2003) ได้กล่าวว่า Technical vocabulary เป็นค าศัพท์เฉพาะทาง คือค าศัพท์ที่ใช้ และเป็นที่รู้จักใน
กลุ่มคนที่ท างานในสาขาเดียวกัน หรือมีความสนใจในสิ่งที่เหมือนกัน ซึ่งคนในกลุ่มคนที่ท างานอ่ืน หรือมีความ
สนใจอ่ืนอาจไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยกับค าศัพท์เฉพาะทางนี้ ในการจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์นั้นหากจะต้องใช้
วิธีการท่องศัพท์ แบบเดียวกับการท่องศัพท์ในวิชาภาษาต่างประเทศ ก็มักขาดแรงจูงใจในการท่อง จึงท าให้
ผู้เรียนจ าความหมายของค าศัพท์ไม่ได้และน าไปใช้ได้น้อย ส่งผลให้นักศึกษารับรู้ได้ช้า ใช้เวลานานในการท า
ความเข้าใจและเชื่อมต่อเนื้อหาในครั้งต่อไปได้ช้า อีกท้ังปัญหาในการออกเสียงค าศัพท์นั้น ๆ ท าให้นอกจากจะ
ไม่เข้าใจความหมายแล้วยังไม่มีความมั่นใจในการออกเสียงอีกด้วย 

จากรายงานการพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ภาษาต่างประเทศ วิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนจ า
ค าศัพท์ได้และได้รับความสนใจจากผู้เรียน ได้แก่ การใช้เกม เกมเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการเล่นที่ใช้
ทักษะ ประสาทสัมผัสต่าง ๆ และสติปัญญา จึงส่งเสริมให้ผู้เล่นมีความสามารถหลายๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้และจดจ าสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นย าในเวลาอันจ ากัด (Thongchumnum, 2004)  

ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดชุดกิจกรรมประกอบด้วยการ 3 กิจกรรม ได้แก่ การท าสมุดค าศัพท์ด้วย
ตนเองของนักศึกษา การทบทวนค าศัพท์ระหว่างเรียน และการใช้เกมบัตรภาพ โดยจัดท าบัตรภาพที่
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ประกอบด้วยรูปภาพและค าศัพท์วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของยีสต์ (Yeasts)  รา (Fungi) และ 
แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes) ซึ่งเป็นเนื้อหาในรายวิชา เพ่ือใช้ในการพัฒนาการจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์ 
ระบุความหมายและออกเสียงค าศัพท์วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาการประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร II  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาการจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์

เพ่ือการเกษตร II โดยใช้กิจกรรมการท าสมุดบันทึกค าศัพท์ การทบทวนค าศัพท์ และเกมบัตรภาพ 
2. เพ่ือวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจดจ าศัพท์วิทยาศาสตร์

ก่อนและหลังการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. เพ่ือวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือ

การเกษตร II ต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจดจ าศัพท์วิทยาศาสตร์ 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จ านวน 8 คน ที่เรียนใน
รายวิชาการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการเกษตร II ปีศึกษา 2564 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. กิจกรรมการท าสมุดบันทึกค าศัพท์ การทบทวนค าศัพท์ และเกมบัตรภาพ
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และหลังเรียน

แบบปรนัย 
 3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5

ระดับของลิเคิร์ท การให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ก าหนดเกณฑ์โดยได้จากแนวคิดของ Best (1981) โดยการ
ให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 

1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

1024



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทดสอบความสามารถในการจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษก่อนการใช้กิจกรรมการเรียน

การสอน 
2. ด าเนินการทดลองกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายดังนี้

2.1 ให้นักศึกษาจดค าศัพท์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษในบทเรียนที่ไม่รู้ความหมายแต่ละครั้ง
หรือค าศัพท์ใหม่ที่ได้เรียนรู้ในการเรียนแต่ละครั้ง น าไปบันทึกในสมุดค าศัพท์พร้อมวาดรูปประกอบ และเรียก
ตรวจทุก 2 สัปดาห์ 

2.2 สุ่มทบทวนค าศัพท์ในการเรียนครั้งถัดไป อาจใช้วิธีตั้งค าถาม หรือยกตัวอย่างให้นักศึกษา
ตอบ 

2.3 ใช้เกมบัตรภาพเพ่ือทดสอบการจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์ โดยบัตรภาพมีจ านวนทั้งหมด 
52 แผ่น บัตรภาพมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีรูปภาพหนึ่งรูปที่ต าแหน่งกึ่งกลาง ซึ่งเป็นภาพที่เก่ียวข้องกับ
เนื้อหาในรายวิชา และมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 ค าที่แตกต่างกันอยู่บริเวณด้านทั้ง 4 ของบัตรภาพ โดยจะมี
ค าศัพทเ์พียง 1 ค าท่ีมีความหมายตรงกับรูปภาพ นักศึกษาจะเปิดบัตรภาพครั้งละหนึ่งใบ แล้วแข่งกันตอบออก
เสียงค าศัพท์ที่มีความหมายตรงกับภาพที่อยู่ตรงกลาง ผู้ที่ตอบได้ถูกต้องเป็นคนแรกจะได้บัตรภาพไปสะสม 
จากนั้นนักศึกษาจะผลัดกันเปิดบัตรภาพใบต่อ ๆ ไป จนครบทุกใบ นักศึกษาที่สะสมจ านวนบัตรภาพได้มาก
ที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 

3. เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้สถิติ พ้ืนฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (Means) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือค านวณหาผลคะแนนจากแบบทดสอบ ทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ t-test วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจัย 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาจ านวน 8 คน เมื่อ

ด าเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ตารางที่ 1) พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ก่อนเรียนมีค่า
เท่ากับ 12.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.92 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยที่ได้หลังจากการเรียนการสอนโดย
ใช้กิจกรรมเท่ากับ 18.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.49 วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า t-test แบบ 
Dependent Sample ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.47 ค่า p-value เท่ากับ 0.01 จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังจากการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
การทดสอบ n 

X
S.D. t df Sig 

ก่อนเรียน 8 12.25 2.92 
3.47* 7 .010 

หลังเรียน 8 18.75 1.49 
 หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มนักศึกษาที่เรียนในปีการศึกษา 2564 (8 คน) กับกลุ่ม
นักศึกษาที่เรียนในปีการศึกษา 2563 (11 คน) ที่เรียนด้วยเนื้อหาเดียวกันแต่ไม่ได้รับการจัดกิจกรรม พบว่า
กลุ่มนักศึกษาที่เรียนในปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  26.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.35 
ส่วนนักศึกษาที่เรียนในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.69
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้สถิติ ค่า t-test แบบ Independent Sample ซึ่งมีค่า 
เท่ากับ 3.93 ค่า p-value เท่ากับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบพบว่านักศึกษาที่เรียนในปีการศึกษา 2564 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มนักศึกษาที่เรียนในปีการศึกษาก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 (ตารางท่ี 2) 

การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล (E. I.) ของกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 0.5806 
แสดงว่านักศึกษามีความรู้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 58.06 โดยผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 ผลคะแนนหลังจากการด าเนินกิจกรรมของนักเรียนในปีการศึกษา 2564 และผลคะแนนของ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2563  

การทดสอบ n 
X

S.D. t df Sig 

2563 11 19.00 1.69 
3.93* 17 .001 

2564 8 26.00 4.35 
หมายเหตุ * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจดจ าศัพท์วิทยาศาสตร์ 
จ านวนนักเรียน 

(N) 
คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน

ก่อนเรียน 
ผลรวมคะแนนหลัง

เรียน 
ดัชนีประสิทธิผล 

8 20 61.25 83.75 .5806 

1026



The 10th PSU Education Conference 
Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจดจ าศัพท์วิทยาศาสตร์
ในรายวิชา ได้ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 4 โดยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
พัฒนาการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 
ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ด้านรูปแบบกิจกรรมเท่ากับ 4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 
เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจรายด้านพบว่าในด้านรูปแบบกิจกรรม ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เกม
สะสมบัตรภาพ และการแนะน าและด าเนินกิจกรรมของผู้สอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  โดยลักษณะของสมุด
ค าศัพท์ที่จัดท าโดยนักศึกษาและลักษณะบัตรภาพแสดงในภาพที่ 1ก และ 1ข      

ตารางที ่4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจดจ าศัพท์วิทยาศาสตร์ 
รายการ 

X
S.D. Meaning 

1. ด้านพัฒนาการ
1.1 กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการจดจ าค าศัพท์ได้
1.2 กิจกรรมช่วยให้เกิดความน่าสนใจในการจดจ าค าศัพท์
1.3 กิจกรรมส่งผลให้มีคลังศัพท์มากข้ึน
1.4 กิจกรรมช่วยให้สามารถทบทวนค าศัพท์ได้อย่างไม่น่าเบื่อ
1.5 กิจกรรมช่วยให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในรายวิชาที่เก่ียวข้องได้

ค่าเฉลี่ยรวมด้านพัฒนาการ 

4.63 
4.75 
4.63 
4.50 
4.75 
4.65 

.52 

.46 

.74 

.76 

.46 

.59 

พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 

2. ด้านรูปแบบกิจกรรม
2.1 การท าสมุดค าศัพท์
2.2 การทบทวนค าศัพท์ระหว่างเรียนทุกครั้ง
2.3 เกมสะสมบัตรภาพ
2.4 กิจกรรมเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน
2.5 การแนะน าและด าเนินกิจกรรมของผู้สอน

ค่าเฉลี่ยรวมด้านรูปแบบกิจกรรม 

4.75 
5.00 
5.00 
4.63 
5.00 
4.88 

.71 

.00 

.00 

.52 

.00 

.25 

พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
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ภาพท่ี 1 ลักษณะของสมุดค าศัพท์ที่จัดท าโดยนักศึกษา (ก) และลักษณะบัตรภาพ (ข)     

สรุปและอภิปรายผล 
จากการใช้กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชา

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการเกษตร II ปีการศึกษา 2564 โดยใช้กิจกรรมการท าสมุดบันทึกค าศัพท์ การ
ทบทวนค าศัพท์ และเกมบัตรภาพ พบว่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์มีค่า
เท่ากับ 0.5806 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 58.06 และจากการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน รวมถึงคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มนักศึกษาที่
เรียนในปีการศึกษา 2564 สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เรียนในปีการศึกษา 2563 ที่เรียนด้วยเนื้อหาเดียวกันแต่ไม่ได้
จัดกิจกรรม ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมแรกคือ การท าสมุดค าศัพท์ โดยระหว่างเรียนนักศึกษาจะบันทึก
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบในเนื้อหาแต่ไม่ทราบความหมายลงในสมุดค าศัพท์ของตนเอง ซ่ึงการจดบันทึก
ค าศัพท์ทุกครั้งจะท าให้นักศึกษาคุ้นเคยกับค าศัพท์เหล่านั้นในระดับหนึ่ง หลังจากผู้สอนอธิบายความหมายแล้ว
ให้นักศึกษาบันทึกความหมายของค านั้น ๆ ลงในสมุด หากเป็นค าศัพท์ที่หมายถึงโครงสร้างของจุลินทรีย์ใน
รายวิชาให้วาดภาพ หรือแสดงรูปประกอบ กิจกรรมนี้นักศึกษาแต่ละคนจะมีจ านวนค าศัพท์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการจดจ า หรือพ้ืนความรู้ของแต่ละคน ท าให้นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องบันทึกค าศัพท์ที่ตนเองรู้
ความหมายแล้ว ซึ่ง Gu and Johnson (1996) ได้อธิบายว่าผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จในการเรียนจะเลือก
และมีวิธีการในการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามความต้องการของตนเองจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการท าสมุดค าศัพท์ 4.750.71 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

กิจกรรมที่สองได้แก่ การทบทวนค าศัพท์ที่เรียนในการเรียนการสอนครั้งก่อนหน้า โดยการใช้ค าถาม 
หรือสมมติเหตุการณ์ ซึ่งการทบทวนค าศัพท์ท าให้นักศึกษาจดจ าค าศัพท์ได้ดีขึ้น และเตรียมตัวจดจ าค าศัพท์
นั้น ๆ ก่อนเข้าเรียน ท าให้การจดจ ายังคงอยู่ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

ก ข
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กิจกรรมที่สามได้แก่ เกมบัตรภาพ ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม จากการสอบถามพบว่า
ขณะท ากิจกรรมนักศึกษารู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และพึงพอใจที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้น  อีกทั้งให้
ความเห็นว่ากิจกรรมนี้ท าให้วิชาที่มีเนื้อหายากน่าเรียนมากขึ้น ในงานวิจัยนี้ผู้สอนได้เลือกจัดท าบัตรภาพแบบ
กระดาษเพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ผลการศึกษาของ Ashcroft, Cvitkovic, and Praver 
(2018) กล่าวไว้ว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นต้นที่ใช้บัตรค าแบบดิจิทัลสูงกว่าบัตรค าแบบกระดาษ 
ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มผู้เรียนชั้นสูงเพราะผู้เรียนชั้นสูงมีการตระหนักรู้เชิงอภิปัญญามากกว่า
ผู้เรียนชั้นต้น จากการส ารวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมเกมบัตรภาพพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด ซ่ึงจากผลคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนและค่าดัชนีประสิทธิผล สอดคล้องกับ Roekmuang (2009) 
ซึ่งกล่าวว่าการใช้เกมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนที่ใช้เกมค าศัพท์
ประกอบการเรียนการสอนมีคะแนนทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่าร้อยละ 70 และจากรายงานของ 
Sitompul (2013) ที่ระบุว่าความสามารถด้านค าศัพท์ของนักเรียนดีขึ้นหลังจากสอนโดยใช้บัตรค าศัพท์เพราะ
ช่วยให้จ าค าศัพท์ได้ง่ายและท าให้สนใจมากขึ้น ในกิจกรรมนี้นอกจากการจดจ าค าศัพท์แล้ว ยังได้ฝึกการออก
เสียงค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้สอนจะอยู่ร่วมด้วยในการเล่นเกม สอดแทรกค าถามที่สัมพันธ์
กับภาพเพ่ิมเติม และแนะน าการออกเสียง จากกิจกรรมนี้พบว่านักศึกษามีความมั่นใจในการออกเสียงค าศัพท์
มากขึ้น สังเกตจากพฤติกรรมการตอบค าถามซึ่งในช่วงแรกของการเรียนการสอน นักศึกษาไม่กล้าตอบค าถาม 
สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากไม่ทราบความหมายและไม่มั่นใจในการออกเสียงค าศัพท์ สอดคล้องกับ Juhana 
(2012) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ปัจจัยหนึ่งคือ ความกลัวการพูดผิด (Fear of mistakes) 
ความวิตกกังวล (Anxieties) ความอาย (Shyness) และการขาดความมั่นใจ (Lack of confidence) หลังจาก
ด าเนินกิจกรรมพบว่านักศึกษาออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้องมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการตอบค าถามในชั้นเรียน
มากขึ้นกว่าช่วงเริ่มต้นการเรียนการสอน ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อกิจกรรมนี้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

สรุปผลการทดลอง 
จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนในการพัฒนาการจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนพบว่าหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น นักศึกษามีความสามารถในการจดจ า
ค าศัพท์วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness index : E.I.) ของกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 0.5806 แสดงว่านักศึกษาสามารถจดจ าค าศัพท์
วิทยาศาสตร์ได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.06 ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์
ในงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพช่วยให้การจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาดีขึ้น และนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจดจ าค าศัพท์วิทยาศาสตร์ในรายวิชาการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือ
การเกษตร II อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากในงานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในรายวิชาการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการเกษตร II

ซึ่งมีจ านวน 8 คน จึงควรวางแผนด าเนินการวิจัยเพ่ิมเติมโดยปรับใช้กิจกรรมในรายวิชาที่มีจ านวนนักศึกษา
มากขึ้น รวมถึงในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือประเมินรูปแบบกิจกรรม 

2. ในงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความคงทนของการจดจ าค าศัพท์หลังจากสิ้นสุดการ
เรียนการสอนในรายวิชา ดังนั้นจึงควรด าเนินการวิจัยเพิ่มเติมเพ่ือประเมินความคงทนในการจดจ าค าศัพท ์

3. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้การเรียนการสอนถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ ส่งผลให้การใช้เกมบัตรภาพแบบกระดาษซึ่งเหมาะกับการเรียนในชั้นเรียนไม่สามารถใช้ด าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ได้ ดังนั้นจึงวางแผนปรับรูปแบบของบัตรภาพให้อยู่ในรูปแบบของสื่อออนไลน์
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการเรียนการสอน 
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ข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อจ านวนผู้สอนที่เหมาะในรายวิชา กรณีศึกษา: สาขาวิชาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ 
The Student's Opinion on the Suitable Teacher Quantity in Subject: A Case 
Study for the Major Wood Science and Technology 
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บทคัดย่อ 

ผู้สอน ผู้เรียน และ สิ่งแวดล้อม คือปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ถึงแม้ว่าผู้สอนที่มีความสามารถและประสบการณ์มีแนวโน้มให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง แต่
อย่างไรก็ตามปัจจัยของจ านวนผู้สอนในรายวิชาต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาควรมีการพิจารณา เพราะฉะนั้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือศึกษาข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อจ านวนผู้สอนในรายวิชาที่เหมาะสม
ส าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาทั้งหมดในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไม้จ านวน 31 คน (100% ของนักศึกษาทั้งหมด) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปริมาณ
ผู้สอนในรายวิชา ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาให้ข้อคิดเห็นว่าจ านวนผู้สอนในรายวิชาไม่ควรเกินสองท่าน 
(67.74 % ของนักศึกษาทั้งหมด) โดยเฉพาะรายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้  ในกรณีของ
การใช้ผู้สอนหลายท่านต่อรายวิขาเหมาะสมกับกลุ่มรายวิชาด้านการวิจัยและพัฒนา โดยผู้สอนควรมีการแบ่ง
เนื้อหาที่ชัดเจน และมีการวัดผลให้แล้วเสร็จของผู้สอนแต่ละท่าน  

ค าส าคัญ: จ านวนผู้สอน; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; การเรียนรู้ของนักศึกษา 
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Abstract 

Teachers, learners, and envelopment are the main factor in student achievement. 
Although the ability and experience of the teacher are the important key factors in student 
achievement.  However, the factor of the teacher quantity in the subject on student learning 
should be properly considered.  Therefore, the objective of this study was to investigate the 
opinion of students on the teacher quantity in subjects that suits students learning.  The 
questionnaire respondents of the 31 students (100% of total students) in major wood science 
and  technology were used for assessment of their opinion on teacher quantity in subjects. 
The results revealed that the teacher quantity in the subject should be no more than two 
persons (67. 74 % of total students) , especially in the basic subjects of wood science and 
technology. The case of using multiple teachers in the subject should be applied to the kind 
of research and development in wood science and technology subject.  Moreover, the 
contents in the subject of each teacher should be cleared and separately assessed. 

Keywords: Teacher quantity; Student achievement; Student learning 

บทน า 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาหลายองค์ประกอบ จากการทบทวน

วรรณกรรมสามารถสรุปปัจจัยซึ่งมีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาได้ 3 องค์ประกอบหลักดังภาพที่ 1 
คือ ผู้สอน  ผู้เรียน และสภาพแวดล้อม (Sangkpan & Laeheem, 2011; Yu, Shek, & Zhu, 2018; Ayebale, 
Habaasa & Tweheyo, 2020; Suhaini, Ahmad & Hawa Harith, 2020) ผู ้สอนมีอิทธิพลต่อผู้เรียนอย่าง
มาก ผู้สอนที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความช านาญในเรื่องที่สอน และกระบวนการสอน ล้วนมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน/นักศึกษา จากการศึกษาของ Efriza, Caska, & Makhdalena (2020) พบว่า
แรงจูงใจในการเรียน (learning motivation)  มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
แรงจูงใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ยอมรับในกระบวนการการเรียนการ
สอน ลดความเครียด หรือ ความคิดในเชิงลบต่อสิ่งที่ต้องการเรียนรู้  นอกจากแรงจูงใจในการเรียน ความมีวินัย 
เป็นอีกปัจจัยส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน ซึ่งการสร้างแรงจูงใจ และความมีวินัยในการเรียนถือได้ว่าเป็น
บทบาทส าคัญของผู้สอน แต่อย่างไรก็ตามลักษณะของผู้เรียน ทัศนคติ อารมณ์ การปรับตัว ความรู้พื้นฐานของ
ผู้เรียน และแรงจูงในการพัฒนาตนเอง ยังมีผลมาจากสภาพแวดล้อม ซึ่งในที่นี้จ าแนกออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) 
สภาพแวดล้อมในครอบครัว และ 2) สภาพแวดล้อมสถานศึกษา/ห้องเรียน  โดยลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน
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แตกต่างกันตามพื้นฐานของครอบครัว ทัศนคติเชิงบวกจากผู้ปกครองเศรษฐกิจทางครอบครัว และความ
คาดหวังจากผู ้ปกครอง ล้วนเป็นส่วนที ่ม ีผลต่อผลสัมฤทธิ ์การเร ียนผู ้ เร ียน (Ayebale et al, 2020) 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวนผู้สอนที่เพียงพอ บรรยากาศในห้องเรียนที่สร้าง
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน (Allred Oyarzun, 
2016; Yu et al, 2018) ช่วยลดความกดดันต่อผู้เรียน มีส่วนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียน 
Sangkpan and Laeheem (2011) พบว่าลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มเพ่ือนของผู้เรียนมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบหลักต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา  
ที่มา: สรุปแนวคิดจาก Sangkpan and Laeheem (2011), Yu et al. (2018), Ayebale et al. (2020), 
Suhaini et al. (2020) 

นอกจากทั้งสามองค์ประกอบหลักข้างต้น นโยบายการบริหารของสถานศึกษาซึ่งมีผลต่อการก าหนด
สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมในการเรียน การอบรมสัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้ของผู้สอน และการ
จัดการเรียนการสอน ยังเป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา (Suhaini et al, 
2020) เพราะฉะนั้นจากแนวการปฏิบัติเรื่องการก าหนดโหลดภาระงานของผู้สอนส่งผลให้มีการกระจายเนื้อหา
ในรายวิชาโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่านต่อรายวิชาจ านวนมากยิ่งในหลายสาขาวิชา โดย
พื้นฐานแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้วิจัยหลักได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของผลสัมฤทธิ์การ
เรียน หรือผลการเรียน (เกรด) ภาคการศึกษา 1/2563 ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 2 ใน รายวิชา 927-260 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้เบื้องต้น  (Introduction to wood science and technology) มีนักศึกษาไม่
ผ่านการประเมิน และได้รับผลการเรียนสูงสุดเพียงระดับปานกลาง (คะแนนในช่วง 60-64 คะแนน หรือเกรด 
2) ทั้งที่เนื้อหารายวิชาเป็นความรู้เบื้องต้นดังค าอธิบายรายวิชา “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างไม้และ
สมบัติของไม้ การแปรรูปไม้เบื้องต้น กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมไม้และ ผลิตภัณฑ์ไม้”  บรรยาย 45 ชั่วโมง ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีจ านวน
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ผู้สอนในรายวิชาถึง จ านวน 5 ท่าน จึงต้องการศึกษาข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อจ านวนผู้สอนที่เหมาะสมต่อ
รายวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในปรับการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาใน
สาขาวิชาต่อไป  

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อจ านวนผู้สอนในรายวิชาที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน

ในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ผู้เรียนทั้งหมด (100%) ของสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ 

หล ักส ูตร เทคโนโลย ี อ ุ ตสหกรรมยางพารา คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี อ ุ ตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี จ านวน 31 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง 4 
(ชั้นปีที่ 1 ยังไม่เลือกสาขาวิชาเอก) นักศึกษาปี 4 จ านวน 16 คน นักศึกษาปี 3 จ านวน 5 คน และปี 2 จ านวน 
10 คน   

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) แบบสอบถาม ข้อคิดเห็นของนักศึกษา 

และ 2) รวบรวมคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade point average : GPA) ของนักศึกษาชั้นที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 

1 ของปีการศึกษา 2561 ถึง ปี 2564 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการปรับจ านวนผู้สอน กรณีศึกษา 

รายวิชา 927-260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้เบื้องต้น 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้เก็บและรวบรวมข้อมูลดังภาพที่ 2 โดยการศึกษาเริ่มต้นจากข้อสังเกตของผู้สอนถึง

ระดับคะแนนที่ผิดปกติของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งลงทะเบียนรายวิชา 927-260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้
เบื้องต้น ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 จึงเริ่มศึกษามีรายละเอียดอย่างสังเขปดังนี้   

1. รวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งหมดในสาขาวิชาต่อประเด็นการจัดการเรียนสอนแบบผู้สอน
หลายท่านต่อรายวิชาโดยการให้ระดับคะแนน  และแบบให้เลือกค าตอบต่อประเด็นจ านวนผู้สอนต่อรายวิชาที่
เหมาะสมควรเป็นอย่างไร วิธีการประเมินผลในกรณีการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่าน และ
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ข้อคิดเห็นของนักศึกษาถึงรายวิชากลุ่มใดที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่านต่อ
รายวิชา ซึ่งได้แบ่งรายวิชาในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 วิชาพ้ืนฐานทางสาขาวิชา เช่น รายวชิาเคมีไม,้ รายวิชากายวิภาคไม้ รายวิชาสมบัติทาง
กายภาพและเชิงกลของไม้ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ เช่น รายวิชาเทคโนโลยีแผ่นไม้ประกอบ, รายวิชาไม้อัดและไม้ประกับ, 
รายวิชาการออกแบบและการผลิตเครื่องเรือนไม้ รายวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ เช่น รายวิชาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้, รายวิชา  
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม้, รายวิชาสัมมนา เป็นต้น 

2. การปรับใช้ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม โดยการปรับจ านวนผู้สอนในรายวิชา 927-260
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้เบื้องต้นจาก 5 ท่านในภาคการศึกษา 1/2562 เป็น 2 ท่าน ในภาคการศึกษา 
1/2563 และติดตามผลต่อเนื่องในปี 1/2564  

ภาพที่ 2  ขั้นตอนในการเก็บและรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามโดยค านวณค่าคะแนนเฉลี ่ย (Mean; 𝑥 ̅) และค่าเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation; SD) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนแบบผู้สอนหลายท่านต่อรายวิชา น า

ค่าที่ได้มาท าการแปรผล โดยค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 

หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อย ค่าเฉลี่ย 2.51 -3.50 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉลี่ย 

3.51- 4.50 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 4.51 -5.00 หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมาก 
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2. ค านวณร้อยละ (%) ของนักศึกษาทั้งหมดต่อข้อเห็นคิดในการเลือกค าตอบ จ านวนผู้สอนต่อ

รายวิชาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร วิธีการประเมินผลในกรณีการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่าน 

และข้อคิดเห็นของนักศึกษาถึงรายวิชากลุ่มใดที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่านต่อ

รายวิชา พร้อมร้อยละจ านวนข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  

3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียน จากคะแนนของนักศึกษาในรายวิชา 927-260 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไม้เบื้องต้น เปรียบเทียบก่อน (ภาคการศึกษา 1/2561 และ 1/2562) และหลังการปรับจ านวน

นักศึกษา (ภาคการศึกษา 1/2563 และ 1/2564) โดยการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ ดังตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้เบื้องต้น 

คะแนน เกรด แปลความหมาย 
มากกว่า 80 4 ดีเยียม 

75-79 3.5 ดีมาก 
70-74 3 ดี 
65-69 2.5 ดีพอใช้ 
60-64 2 พอใช้ 
55-59 1.5 อ่อน 
50-54 1 อ่อนมาก 
0-49 0 ตก 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 

จ านวน 31 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปี 4 จ านวน 16 คน หรือ ร้อยละ 48.4 ของนักศึกษาทั้งหมด นักศึกษาปี 
3 จ านวน 5 คน และปี 2 จ านวน 10 คน ทั้งหมดคิดเป็นนักศึกษาหญิงร้อยละ 74.4 หรือ จ านวน 24 คน  และ
นักศึกษาชายจ านวน 7 คน โดยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักศึกษาร้อยละ 54.8 ของนักศึกษา
ทั้งหมด อยู่ในช่วง 2.51-2.99 คะแนนเฉลี่ยสะสมคิดเป็นร้อยละ 32.3 อยู่ในช่วง 2.00-2.50 และ เพียงร้อยละ 
12.9% มรีะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.00-3.50 

ผลการศึกษาจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวมต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่าน
ต่อรายวิชาในประเด็นต่างๆ (ตารางที่ 2) ผลปรากฏว่านักศึกษามองว่าตนเองสามารถเรียนรู้ได้ครบตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา  ให้ความเห็นอยู่ในระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.29±0.69  โดยมองว่าการจัด
ผู้สอนหลายคนอาจมีข้อดีในส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย บรรยากาศการเรียนสอนไม่ น่าเบื่อ 
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ตามประสบการณ์ผู้สอน ในระดับดีมากด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.10±0.75  ช่วยลดความกังวลในเรื่องคะแนน หรือ
การได้รับผลคะแนนหรือการให้เกรด มีระดับการให้คะแนนในข้อนี้เฉลี่ย 4.39±0.56  แต่อย่างไรก็ตามการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่านมีโอกาสในเรื่องสร้างความสับสนในเนื้อหารายวิชา โดยเฉพาะ
ในกรณีขาดความเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาของผู้สอนแต่ละท่าน มีปริมาณการให้งานที่มากเกินไป ผลเสียในเรื่อง
เวลาเรียนในแต่ละรายวิชาซ ้าซ้อน โดยนักศึกษามีความเห็นด้วยกับข้อเหล่านี้ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.81±0.91, 
3.81±0.79 และ 3.68±1.08 ตามล าดับ  

 ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนสอนผู้เรียนหลายท่านต่อรายวิชา 

หัวข้อประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 

SD แปล
ความหมาย 

1) นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ดีตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 4.29 .69 มาก 
2) วิธีการสอนและกิจกรรมการสอนหลากหลาย /บรรยากาศการเรียนไม่
น่าเบื่อ ตามประสบการณ์ผู้สอน

4.10 .75 มาก 

3) การประเมินผลการเรียนการสอนหลากหลาย ลดความกังวลเรื่อง
คะแนน /การให้เกรด

4.39 .56 มาก 

4) มีความสับสนในเนื้อหารายวิชา/ขาดการเชื่อมโยงเนื้อในแต่ละส่วน 3.81 .91 มาก 
5) ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป 3.81 .79 มาก 
6) ผลกระทบต่อตารางเวลาในการเรียน มีความซ ้าซ้อน 3.68 1.08 มาก 

ผลจากแบบสอบถามถึงประเด็นจ านวนผู้สอนต่อรายวิชาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร (ตารางที่ 3) 
ปราฏกว่าร้อยละ 67.74 ของนักศึกษาทั้งหมด ให้ความเห็นว่าในหนึ่งรายวิชาควรมีอาจารย์ผู้สอน ไม่เกิน 2 
ท่าน เมื่อคิดสัดส่วนแยกต่อจ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และ
ร้อยละ 25.81 ของนักศึกษาทั้งหมดมีความเห็นว่าควรมีอาจารย์ผู้สอนเพียง 1 ท่านต่อรายวิชา มีเพียงร้อยละ 
3.23 สามารถใช้ผู้สอนไม่เกิน 3 หรือ 5 ท่าน ต่อรายวิชา โดยข้อคิดเห็นกรณีการเรียนการสอนแบบผู้สอน
หลายท่านต่อรายวิชาควรจัดการประเมินผลแบบใดนั้น ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 77.42 ของนักศึกษาทั้งหมด
ให้ความเห็นว่าควรมีการจัดสอบแยกตามสัดส่วนของผู้สอนแต่ละท่านหลังการสอนเนื้อหานั้น ๆ  ในขณะที่ร้อย
ละ 22.58 ของนักศึกษาทั้งหมดเห็นว่ามีการจัดการสอบกลางภาคและปลายภาคตามปกติทั่วไป ซึ่งพิจารณา
จากร้อยละการเลือกแยกตามชั้นปีการศึกษา นักศึกษาของแต่ละชั้นปีให้ข้อคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
กรณผีลจากการสอบถามข้อคิดเห็นในประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่านเหมาะสมกับกลุ่ม
รายวิชาประเภทใด (ตารางที่ 3) พบว่านักศึกษาร้อยละ 41.94 ของนักศึกษาทั้งหมดเห็นว่าเหมาะกับ กลุ่ม
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ โดยร้อยละ 25.48 และ ร้อยละ 22.58 ของนักศึกษาทั้งหมด คิดว่าเหมาะกับวิชาพื้นฐาน
ทางสาขาวิชา และ กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์ไม้  ตามล าดับ  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียน (เกรด) ในกรณีการปรับจ านวนผู้สอนในรายวิชา 927-260 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้เบื้องต้น ของภาคการศึกษาที่ 1/2661 และ 1/2562 จากเดิม 4 และ 5 ท่าน 
ตามล าดับ เป็น ใช้ผู้สอนเพียง 2 ท่าน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 และ 2564 ดังตารางที่ 3 ผลปรากฏว่าผล
การเรียนของนักศึกษาพัฒนาขึ้น นักศึกษาทั้งหมดผ่านการวัดผล (ตารางท่ี 4) โดยได้ระดับคะแนนต ่าสุดที่ 2.5 
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 เช่นเดียวกับการติดตามผลถึงภาคการศึกษาท่ี 1/2564  
(ผลอาจมีอิทธิผลผันแปรตามกลุ่มนักศึกษา และกระบวนการสอนในแต่ละภาคการคึกษา)  

ตารางที่ 3 การจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่านต่อรายวิชา เหมาะกับกลุ่มรายวิชาประเภทใด 

หัวข้อประเมิน 
นักศึกษาท้ังหมด 

(%) 

ความคิดเห็นต่อจ านวน
นักศึกษาแต่ละชั้นปี (%) 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 
1. จ านวนนักศึกษา (N) 31 10 5 16 

2. จ านวนผผู้สอนต่อรายวิชาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

1) 1 ท่านต่อรายวิชา 25.81 40.00 20.00 18.75 
2) 2 ท่านต่อรายวิชา 67.74 60.00 80.00 68.75 
3) 3 ท่านต่อรายวิชา 3.23 - - 6.25
4) 4 ท่านต่อรายวิชา - - - 0.00
5) 5 ท่านต่อรายวิชา 3.23 - - 6.25

3. กรณีมีผู้สอนหลายท่านต่อรายวิชาควรมีการประเมินผลแบบใด

1) การจัดการสอบกลางภาคและ
ปลายภาคตามปกติทั่วไป

22.58 30.00 20.00 18.75 

2) การจัดการคะแนนแยกตาม
สัดส่วนของผู้สอนแต่ละท่านไปหลัง
การสอนเนื้อหานั้นๆ

77.42 70.00 80.00 81.25 

4. รายวิชาใดกลุ่มที่เหมาะสมต่อใช้ผู้สอนหลายท่าน ต่อรายวิชา

1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางสาขาวิชา 35.48 50.00 60.00 18.75 
2) กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์ไม้  22.58 10.00 20.00 31.25 
3) กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้  41.94 40.00 20.00 50.00 
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 ตารางที่ 4  เปรียบเทียบระดับผลการศึกษาของนักศึกษารายวิชา 927-260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้
เบื้องต้น จากภาคการศึกษาที่ 1/2561 ถึง 1/2564 

ภาค
การศึกษา 

จ านวน
ผู้สอน 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน 
(คน) 

% ของนักศึกษาในแต่ละระดับเกรด 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1/2561 4 16 12.50 - 31.25 18.75 25.00 12.50 - - 
1/2562* 5 4 - - - - 20 20 40 20 
1/2563 2 10 20 30 40 10 - - - - 
1/2664 2 3 - 33.33 33.33 33.33

 หมายเหตุ * ภาคการศึกษาที่มีการตั้งข้อสังเกตถงึจ านวนผู้สอน 

สรุปและอภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อจ านวนผู้สอนต่อรายวิชา ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไม้ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวนทั้งหมด 31 คน สรุปได้ว่าในแต่ละรายวิชาควรใช้
อาจารย์ผู้สอน 2 ท่านต่อรายวิชา ในกรณีผู้สอนหลายท่านต่อรายวิชาเหมาะสมกับรายวิชาในกลุ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้ และควรมีการประสานงานระหว่างผู้สอนเพ่ือให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาของรายวิชา  

โดยนักศึกษาทั้งหมดให้ข้อคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอบแบบผู้สอนหลายท่านตนเองสามารถผ่าน
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา แม้ได้รับผลคะแนนในรายวิชานั้นน้อยถึงปานกลาง อาจเป็นผลมาจากนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับคะแนนที ่ตนเองได้ร ับ โดยให้ข้อคิดเห็นว่าตนได้ท าอย่างเต็มความสามารถใน
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในระหว่างการเรียนช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งอาจได้รับความกดดันจากปริมาณงานที่
มากเกินไป การจัดสอบหลายรายวิชาในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของนักศึกษา 
(Sangkapan, & Laeheem, 2011) นอกจากนี้ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียน ปัจจัยพ้ืนฐานจากครอบครัว 
ยังเป็นส่วนสนับสนุนความพอใจต่อผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับ (Suhaini et al, 2020)  

การจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่านต่อรายวิชานักศึกษาส่วนมากให้ข้อคิดเห็นมีข้อดีในเรื่อง
วิธีการสอนและกิจกรรมการสอนหลากหลาย บรรยากาศการเรียนไม่น่าเบื่อ ตามประสบการณ์ผู้สอน ซึ่งผู้สอน
มีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ (Danişman, Guler, & Karadağ, 2018) โดยการสอน
แบบผู้สอนหลายท่านเหมาะกับรายวิชาในกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้  แต่อย่างไรก็ตามควรมีการสื่อสารและ
เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างผู้สอน เพื่อป้องกันการสับสนในเนื้อหาแต่ละส่วนของรายวิชา ซึ่งการออกแบบเนื้อหา
รายวิชาของผู้สอน มีความส าคัญต่อความสนใจ และแรงจูงใจต่อบทเรียนของผู้เรียน  ส่งผลโดยตรงต่อผลการ
เรียนของนักศึกษา นอกจากนี้การท างานร่วมกันของผู้สอน การให้ผลย้อนกลับและค าแนะน า เพื่อการพัฒนา
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ของผู้เรียนเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญต่อการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียน (Mora-Ruano, Heine, & 
Gebhardt, 2019)   

การจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนหลายท่านซึ่งมีการแยกย่อยเนื้อหารายวิชาที่มากเกินไป อาจมีผล
ต่อการปรับตัวของนักศึกษาระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน Sancassani (2021) พบว่าความสัมพันธ์ในเชิง
บวกระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ความชอบในเนื้อหาที่เรียน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน มี
ส่วนส าคัญต่อการส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนและผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนอย่างมีนัยส าคัญ นักศึกษา
ส่วนใหญ่ในทุกชั้นปีจึงให้ข้อคิดเห็นควรมีผู้สอนเพียง 2 ท่านต่อรายวิชา ช่วยให้เนื้อหารายวิชามีความต่อเนื่อง 
ลดการปรับตัวของผู้เรียน ซึ่งยืนยันผลจากการปรับเปลี่ยนจ านวนผู้สอนในรายวิชา 927-260 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไม้เบื้องต้น อย่างไรผลสัมฤทธิ์การเรียนยังส่งผลมาจากหลายปัจจัย เช่น การรับรู้ของผู้เรียนต่อ
เนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอนมักข้ึนกับลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละคน ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะการคิด 
การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และความมีวินัยของผู้เรียน (Biçer, 2013; Efriza et al, 2020) การด าเนินชีวิต
ที่ดขีองนักศึกษา ยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ (Yu et al, 2018)  

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อน าไปพัฒนาการเรียน

การสอนในหลักสูตรต่อไป  

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากนักศึกษาในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไม้ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสหกรรมยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส าหรับการให้ข้อมูล จึงขอขอบใจนักศึกษาทุกคนไว้ ณ 
ที่นี้  
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บทคัดย่อ 
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 ลักษณะ ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ การ

เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และการเรียนรู้เพ่ือชีวิต ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่องนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาต่อการประเมินการ
สอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในรายวิชาการบริหารเมืองและมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักศึกษา 
ชั้นปีที่4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 925-341 การบริหารเมืองและมหานคร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 58 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พ้ืนฐานและใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 79.31 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 98.28 นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 44.83 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยที่ 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 46.55 ผล
ของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาส่งผลต่อการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
รายวิชาการบริหารเมืองและมหานคร โดยพบว่านักศึกษามีความสนใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนเพ่ือรู้
มากที่สุดเฉลี่ย 4.52 รองลงมาคือการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริงเฉลี่ย 4.46 ส่วนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
และการเรียนรู้เพ่ือชีวิตอยู่ในระดับเท่ากันเฉลี่ยที่ 4.37 ขณะที่ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษานั้นนักศึกษาให้คะแนนประเมินเฉลี่ยที่ 4.74 และให้คะแนนประเมินเฉลี่ยด้านความเป็นครูมากที่สุดที่ 
4.78 ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาพิจารณาจากพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ทั้งจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนแต่
ละสัปดาห์ การจดบันทึกระหว่างการเรียนของนักศึกษา และจ านวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้น
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เรียน ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาส่งผลต่อการประเมินการ
สอนของอาจารย์โดยนักศึกษารายวิชาการบริหารเมืองและมหานครในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน สรุปผลจาก
การวิจัยในชั้นเรียนได้ว่ารายวิชาการบริหารเมืองและมหานครควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทาง
การศึกษาแบบการเรียนเพ่ือรู้จะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาได้ ดี
ที่สุด 
ค าส าคัญ: สี่เสาหลักทางการศึกษา; การวิเคราะห์เนื้อหา; การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

Abstract 
Education management in the 21st century consists of 4 pillars of learning namely 

learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Therefore, the 
researcher conducted classroom research. This research aimed to study the effects of 4 
Pillars of Learning to Teacher Evaluation in Administration of Urban and Metropolitan Course. 
The samples used for this study were 58 students in fourth year’s students registered for the 
course 925-341 Administration of Urban and Metropolitan in the second semester, academic 
year 2021. Tool used for collecting data was questionnaire. Data were analyzed using basic 
statistics and content analysis. The research results showed that most students were female 
(79.31%). Most students were domiciled in the south (98.28%). Most students were 
domiciled in Surat Thani province (44.83%). Most students had GPA between 3.01-3.50 
(46.55%). The results of 4 Pillars of Learning affected to Teacher Evaluation in Administration 
of Urban and Metropolitan Course. Most students interested to learning to know at the 
average level of 4.52, learning to do at the average level of 4.46, learning to live together 
and learning to be at the average level of 4.37. While the result of teacher evaluation the 
students had an average rating of 4.74 and had professional teacher in highest average rating 
of 4.78. The content analysis was done based on the student’s learning behavior including 
number of students who attended classes each week, number of students who took notes 
during class and number of students who participated in class discussion.  The result of 
content analysis showed that 4 pillars of learning had no different effect to teacher 
evaluation in Administration of Urban and Metropolitan Course. It can be concluded from 
classroom research that the Administration of Urban and Metropolitan Course should use 4 
pillars of learning should use a learning to know as the best method to elevate the result of 
teacher evaluation. 
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บทน า 
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO,1996) ได้เสนอ

ในรายงานเรื่องการเรียนรู้: ขุมทรัพย์ภายใน “Learning: The Treasure Within” ว่าการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องมีลักษณะส าคัญทีเ่รียกว่า “สี่เสาหลักทางการศึกษา” โดยการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
นั้นผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to 
know) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง (Learning to do) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Learning to Live 
Together) และการเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to Be) ผู้วิจัยในชั้นเรียนได้น าตัวแบบสี่เสาหลักทางการศึกษา
นั้นมาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน 4 ลักษณะ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 เพ่ือจะได้ทราบว่าผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษานั้นจะมี
ผลต่อการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การตอบค าถามการวิจัยว่าวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษานั้นมีผลต่อการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาหรือไม่ 
และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษานั้นเสาหลักทางการศึกษาเสาหลักใดที่นักศึกษาตอบรับ
โดยการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาได้ดีมากท่ีสุด โดยผู้วิจัยด าเนินการศึกษาวิจัยกับนักศึกษาใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 925-341 การบริหารเมืองและมหานคร ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาต่อการประเมินการสอนของ

อาจารย์โดยนักศึกษาในรายวิชาการบริหารเมืองและมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดสี่เสาหลักทางการศึกษา (4 Pillars of Learning)

UNESCO (1996) ได้เสนอในรายงานการศึกษาชื่อ การเรียนรู้: ขุมทรัพย์ภายใน “Learning: 
The Treasure Within” ว่าการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะส าคัญที่เรียกว่า “สี่เสาหลักทาง
การศึกษา” (4 Pillars of Learning) ถือเป็นหลักการส าคัญของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สี่เสาหลัก
ทางการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมที่ผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนใน 4 ลักษณะ 
ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know), การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง (Learning to do), การเรียนรู้ที่จะ
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อยู่ร่วมกับผู้อื่น (Learning to Live Together) และ การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) โดยมีรายละเอียด
ในแตล่ะลักษณะดังนี ้

1. การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know) คือ การมุ่งพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการ
เรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต 
กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ สมาธิ ความจ า ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติ 

2. การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง (Learning to do) คือ การมุ่งพัฒนาความสามารถและความ
ช านาญ รวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานและอาชีพได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ภาคทฤษฎี
และการฝึกปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม 

3. การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน (Learning to Live Together) คือ การมุ่งให้ผู้ เรียน
สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความตระหนักในการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน การแก้ปัญหาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละบุคคลในสังคม 

4. การเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to Be) คือ การมุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย และ
สติปัญญาให้ความส าคัญกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข้าใจ 
ตนเองและผูอ่ื้น 

2. แนวคิดการประเมินการสอน (Teaching Evaluation)
การประเมินการสอน (Teaching Evaluation) เป็นการวัดระดับความสามารถในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน การประเมินการสอนจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก แต่กระบวนการประเมินการสอนนั้นต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการการประมินด้วย โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization 
for Economic Co-operation and Development: OECD) (2009) ให้ ข้อมูล ในการประเมินอาจารย์ 
(Teacher Evaluation) ถึงสิ่งที่ต้องค านึงถึงเมื่อจะจัดให้มีการประเมินการสอน 6 สิ่งส าคัญ ได้แก่ (1) สิ่งที่ถูก
ประเมิน (Unit Assessed: Who?), (2) สมรรถนะในการประเมินและการใช้ผลการตอบกลับ (Capabilities 
to assess and to use feedback: By Whom?), (3) มิติที่จะท าการประเมิน (Aspects assessed: What?), 
(4) เครื่องมือหรือวิทยาการในการประเมิน  (Evaluation “technology”: How?), (5) เป้ าประสงค์ 
(Purposes: For what?) และ (6) กลุม่ผู้ที่เก่ียวข้อง (Agents involved: With whom?)

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นมีระบบการ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นระบบการประเมินกลางที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าขึ้น โดยให้
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นักศึกษาเข้าไปประเมินในระบบออนไลน์ทางเว็บไซด์ www.tes.psu.ac.th/ ท าให้การประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษาเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ผลการประเมินเป็นความลับอาจารย์ไม่อาจทราบได้ว่ามีนักศึกษาคนใด
เข้าไปประเมินด้วยการให้คะแนน หรือมีความเห็นอย่างไรได้เลย ผลการประเมินดังกล่าวอาจารย์สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป รายละเอียดของการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนักศึกษานั้นมี 4 มิติ คือ 

1. การส่งเริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
และผู้เรียน 

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณา 3 องค์ประกอบย่อย คือ
2.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
2.2 การใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ 
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

3. การประเมินผล โดยพิจารณาจากการประเมินผลระหว่างการสอน
4. ความเป็นครู โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบย่อย คือ

4.1 การน าเสนอและบุคลิกภาพ 
4.2 ความตรงต่อเวลา 
4.3 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการให้เกียรติผู้เรียน 

ผู้วิจัยในชั้นเรียนได้น าแนวคิดสี่เสาหลักทางการศึกษา (4 Pillars of Learning) และแนวคิดการ
ประเมินการสอน (Teaching Evaluation) มาใช้ก าหนดเป็นตัวแปรที่จะส่งผลต่อกันเพ่ือทราบถึงผลของ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาต่อการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในรายวิชา
การบริหารเมืองและมหานครในล าดับต่อไป 

กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาต่อ

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในรายวิชาการบริหารเมืองและมหานคร มีลักษณะดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวจิัย 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ชั้นปีที่4 คณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
925-341 การบริหารเมืองและมหานคร ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 58 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนนี้ ผู้วิจัยใช้แบบส ารวจ (Questionnaire) และ
ใช้ผลจากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา จากระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.tes.psu.ac.th/  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในชั้นเรียนนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ผู้วิจัยในชั้นเรียนได้เก็บข้อมูลนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

925-341 วิชาการบริหารเมืองและมหานคร ในภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 58 คน
ประกอบด้วยข้อมูลเรื่องเพศ ภูมิภาคตามภูมิล าเนา จังหวัดในภูมิล าเนา เกรดเฉลี่ยสะสม มีรายละเอียดดังนี้

1. เพศของนักศึกษา

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 12 20.69 

หญิง 46 79.31 

รวม 58 100.00 

ตัวแปรอิสระ 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
สี่เสาหลักทางการศึกษา 

1. การเรียนเพื่อรู้
2. การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง
3. การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
4. การเรียนรู้เพ่ือชีวิต

ตัวแปรตาม 
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

ในรายวิชาการบริหารเมืองและมหานคร 
1. การส่งเริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
3. การประเมินผล
4. ความเป็นครู
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นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ส่วนนักศึกษาเพศชายมีเพียง 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 

2. ภูมิภาคตามภูมิล าเนาของนักศึกษา

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามภูมิภาคตามภูมิล าเนาของนักศึกษา 

ภูมิภาคตามภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
ภาคใต้ 57 98.28 

ภาคกลาง 1 1.72 
รวม 58 100.00 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคใต้ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 98.28 มีนักศึกษามาจาก
ภาคกลางเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72 

3. จังหวัดตามภูมิล าเนาของนักศึกษา

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามภูมิภาคตามจังหวัดตามภูมิล าเนาของนักศึกษา 
จังหวัดตามภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

สุราษฎร์ธานี 26 44.83 
นครศรีธรรมราช 9 15.52 

ตรัง 6 10.35 

สงขลา 5 8.62 
พัทลุง 3 5.17 

กระบี่ 3 5.17 

ปัตตานี 3 5.17 
สตูล 1 1.73 

ยะลา 1 1.73 
สมุทรปราการ 1 1.73 

รวม 58 100.00 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 
รองลงมาเป็นนักศึกษาที่ มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52 
รองลงมาอีกเป็นนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดตรัง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.35 ล าดับรองลงมา
เป็นนักศึกษาที่ มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 ขณะที่นักศึกษาที่ มี
ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง กระบี่ และปัตตานี มีจ านวนจังหวัดละ 3 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 5.17 ส่วน
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นักศึกษาทีมี่ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสตูล ยะลา และสมุทรปราการ มีจ านวนจังหวัดละ 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อย
ละ 1.73 

4. เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา 

เกรดเฉลี่ยสะสม จ านวน ร้อยละ 
3.51 – 4.00 10 17.24 

3.01 – 3.50 27 46.55 
2.51 – 3.00 20 34.48 

2.01 – 2.50 1 1.73 

0.01 - 2.00 0 0.00 
รวม 58 100.00 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 3.01-3.50 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 46.55 รองลงมามี
เกรดเฉลี่ยสะสมที่ 2.51-3.00 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 ถัดมามีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 3.51-4.00 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 ส่วนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 2.01-3.50 มีเพียง 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.73 

5. ความสนใจของนักศึกษาต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาของอาจารย์

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความสนใจของนักศึกษาต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาของอาจารย์ 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาของอาจารย์ ค่าเฉลี่ยความสนใจของนักศึกษา 

1. การเรียนเพื่อรู้ (Learning to know) 4.52 
2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง (Learning to do) 4.46 

3. การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Learning to Live Together) 4.37 

4. การเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to Be) 4.37 
ผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาส่งผลต่อการประเมินการสอนของอาจารย์

โดยนักศึกษารายวิชาการบริหารเมืองและมหานคร โดยพบว่านักศึกษามีความสนใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
การเรียนเพ่ือรู้มากท่ีสุดเฉลี่ย 4.52 รองลงมาคือการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริงเฉลี่ย 4.46 ส่วนการเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน และการเรียนรู้เพื่อชีวิตอยู่ในระดับเท่ากันเฉลี่ยที่ 4.37 

6. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอน 

1. การส่งเริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี โดยพิจารณาถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้เรียน

4.68 

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบย่อย คือ
2.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน, 2.2 การ
ใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ และ 2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้

4.74 

3. การประเมินผล โดยพิจารณาจากการประเมินผลระหว่างการสอน คือ 4.70 

4. ความเป็นครู โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบย่อย คือ 4.1 การ
น าเสนอและบุคลิกภาพ, 4.2 ความตรงต่อเวลา และ 4.3 การส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการให้เกียรติผู้เรียน

4.78 

รวมผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 4.74 

ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาแสดงให้เห็นว่านักศึกษาให้คะแนนประเมินเฉลี่ย
ด้านความเป็นครูมากที่สุดที่ 4.78 รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.74 ล าดับถัดมาคือด้านการ
ประเมินผลนักศึกษาให้คะแนนประเมินมีค่าเฉลี่ยที่ 4.70 ขณะที่ด้านการส่งเริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่ดี นักศึกษาให้คะแนนประเมินน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยที่ 4.68 โดยรวมผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.74 

ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยในชั้นเรียนสังเกตุพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ทั้งจากจ านวน
นักศึกษาที่เข้าเรียนแต่ละสัปดาห์ การจดบันทึกระหว่างการเรียนของนักศึกษา และจ านวนนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน รวมทั้งวิเคราะห์จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ปรากฏใน
ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา www.tes.psu.ac.th/ 

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
สี่เสาหลักทางการศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอย่างมาก ทั้งจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียน
แต่ละสัปดาห์ โดยเฉพาะพฤติกรรมการเปิดกล้องเรียนที่มีมากกว่าวิชาอ่ืน ๆ รวมถึงการให้นักศึกษาโชว์สมุด
บันทึกของรายวิชานี้พบว่านักศึกษามีการจดบันทึกระหว่างเรียนมากขึ้นกว่าวิชาอ่ืนที่ผู้สอนเคยสอนนักศึกษา
กลุ่มนี้มา ขณะที่จ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนในแต่ละสัปดาห์ก็มีเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน
เมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่ผู้สอนไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบนี้  ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาที่ปรากฏในระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา www.tes.psu.ac.th/ ของรายวิชา
นี้ทั้งหมดปรากฏข้อความดังนี ้
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
- อาจารย์มีอะไรให้ตื่นเต้น ชอบเรียกถาม
- ขอขอบคุณอาจารย์มาก ๆ เลยค่ะ
- เนื้อหาที่เรียนเทอมนี้เป็นเนื้อหาที่คิดว่ายากมากแน่ ๆ แต่พอได้เรียน แล้วอาจารย์ได้

พยายามยกตัวอย่างๆหลาย ๆ อย่าง ท าให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น อาจารย์พยายามให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนหรือในการท ากิจกรรมในห้องเรียน 

- ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นอย่างมากในรายวิชาสามารถอธิบายได้
อย่างชัดเจนเห็นภาพคิดวิเคราะห์ตามได้ในขณะเรียนได้อย่างดีมากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ดีถือว่ามี
มาตรฐานสูงในเกณฑ์การให้คะเเนนแก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าความรอบรู้รอบตัวหรือเป็นตัวชี้วัดไป
ตามรายวิชาคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งแต่อาจจะท าให้ผู้เรียนมีความเครียด (สังเกตได้จากเพ่ือน ๆ ที่มีความรู้สึก
เหมือนกันหรืออาจะเป็นเพราะเทอมนี้จะต้องเรียนเเบบ Block Couseเวลากระชั้นชิด) ในการท างานเพราะ
เป็นงานที่ค่อนข้างยากในการคิดวิเคราะห์อีกทั้งการท างานแบบเดี่ยว ข้อเสนอแนะคือให้งานรูปแบบที่
หลากหลายแต่ต้องสอดคล้องกับรายวิชา เช่น การท างานแบบกลุ่ม การท างานเเบบความคิดสร้างสรรค์ (สื่อ
ต่างๆ อินโฟกราฟฟิก คลิปวีดีโอ โปสเตอร์) การสอนแบบ Active Learning ซึ่งผู้สอนได้ด าเนินการอยู่เป็น
ประจ าขนาดบรรยายอาจจะเพ่ิมลูกเล่นเช่น Kahoot วงล้อสุ่มในการตอบค าถามต่าง ๆ ท าให้มีความน่าสนใจ
ไม่น่าเบื่อในการเรียน สุดท้ายนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมบางครั้งอาจจะเป็นบุคลิกในรูปแบบของตนซึ่ง
ขอขอบคุณที่ได้มอบความรู้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

- ชอบเรียนกับอาจารย์มากค่ะ อาจารย์ใส่ใจแล้วสนใจเด็ก ถามได้ อธิบายได้ ไม่เหวี่ยงไม่วีน
เหมือนอาจารย์… 

- อาจารย์สอนเข้าใจง่าย มีการอธิบายให้เห็นภาพอย่างชัดเจน มีการยกตัวอย่างและมีการใช้
สื่อการสอนจึงท าให้นักศึกษาได้เปิดมุมมองและได้ความรู้จากนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยและ
ซักถามนักศึกษาก่อนจะเข้าสู่บทเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะท าให้นักศึกษาฝึกความกล้าคิดกล้าพูดแสดงความ
คิดเห็นของตัวเองออกมาให้เห็นมุมมองในหลากหลายรูปแบบ จึงอยากให้อาจารย์คงคอนเซ็ป ต์แบบนี้ต่อไป
เรื่อย ๆ และน าไปใช้ในการสอนรุ่นน้องต่อไปค่ะ 

- อาจารย์สอนดีมาก แต่เรียนกับอาจารย์กี่รอบก็ตื่นเต้นทุกรอบ อาจารย์ดูนิ่งๆชอบสุ่มถาม
หัวใจหนูจะวายตลอด 

- สอนเข้าใจง่าย สั่งงานไม่เยอะจนเกินไป ออกข้อสอบตรงกับเนื้อหาที่เรียน
- สอนดีครับ มีกิจกรรมมาสอดแทรกในการสอนท าให้การเรียนนั้นน่าสนใจมากขึ้น

จากการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาจึงส่งผลให้การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
รายวิชาการบริหารเมืองและมหานครในแต่ละด้านเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าเมื่อจ าแนกผลการประเมินการ
สอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละด้านจะไม่แตกต่างกันมากนักก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน
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การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ปีการศึกษา
เดียวกันที่ผู้สอนใช้การสอนต่างวิธีการสอนกัน พบว่าผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษา
ส่งผลต่อการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษารายวิชาการบริหารเมืองและมหานครให้ค่าเฉลี่ยของผล
การประเมินการสอนของอาจารย์มากกว่าวิชาอ่ืน ๆ 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาต่อการประเมินการ

สอนของอาจารย์โดยนักศึกษารายวิชาการบริหารเมืองและมหานคร สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ทั้งหมด 58 คน ได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31, นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคใต้ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 98.28, นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 44.83 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยที่ 3.01-3.50 จ านวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.55 ขณะที่ผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาส่งผลต่อการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษารายวิชาการบริหารเมืองและมหานครนั้นพบว่านักศึกษามีความสนใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบการเรียนเพ่ือรู้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมาคือการจัดการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริงมี
ค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนการจัดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการจัดการเรียนรู้เพ่ือชีวิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
เท่ากันเฉลี่ยที่ 4.37 ส่วนผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษานั้นนักศึกษาให้คะแนนประเมิน
โดยรวมมีเฉลี่ยที่ 4.74 และให้คะแนนประเมินเฉลี่ยด้านความเป็นครูมากท่ีสุดที่ 4.78 ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหา
พิจารณาจากพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ทั้งจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนแต่ละสัปดาห์ การจดบันทึก
ระหว่างการเรียนของนักศึกษา และจ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน รวมทั้งความเห็น
และข้อเสนอแนะจากระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่าวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาส่งผลต่อการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษารายวิชาการ
บริหารเมืองและมหานครในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้สรุปได้ว่ารายวิชาการ
บริหารเมืองและมหานครควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาแบบการเรียนเพ่ือรู้จะส่งผล
ต่อการยกระดับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาได้ดีทีสุ่ด 

การอภิปรายผลในส่วนผลของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทางการศึกษาต่อการประเมินการ
สอนของอาจารย์โดยนักศึกษารายวิชาการบริหารเมืองและมหานคร พบว่าการท่ีผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแบบสี่
เสาหลักทางการศึกษา (4 Pillars of Learning) ที่มีทั้งการเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know), การเรียนรู้เพ่ือ
ปฏิบัติได้จริง (Learning to do), การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Learning to Live Together) และการ
เรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to Be) นั้นมีลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนของ
นักศึกษา (Active Learning) เป็นอย่างมากจึงส่งผลให้ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
รายวิชาการบริหารเมืองและมหานครนี้เพ่ิมสูงขึ้นด้วยก็เป็นได้ เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนในระบบ
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ออนไลน์มีลักษณะที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Weng (2014) ที่เสนอว่าการเรียนการสอนที่ดีผู้สอนควรต้อง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Smith (2018) ที่เสนอว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ทั้งวิธีการเรียนเพื่อรู้ วิธีการเรียนเพ่ือปฏิบัติได้จริง วิธีการเรียนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และวิธีการ
เรียนเพ่ือชีวิตนั้นส่งผลต่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดขีึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชานี้กับผู้ เรียนในรายวิชานี้ อีกในภาคการศึกษา ปี

การศึกษาถัดไป เพ่ือพิสูจน์ผลของการวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสี่เสาหลักทาง
การศึกษาส่งผลที่ดีต่อการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษารายวิชาการบริหารเมืองและมหานครได้
จริง ๆ และน าผลการประเมินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปด้วย ซึ่งจะสอดคล้อง
กับข้อเสนอขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-
operation and Development) (OECD, 2013) ที่เสนอว่าควรน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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