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The 5th PSU Education Conference
“Instructional Design for Autonomous Learners”
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
____________________________________
สืบเนื่องจากระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่กาหนด
เกณฑ์มาตรฐานข้อหนึ่งไว้ว่า “มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒ นาการเรียนการสอน” โดยมีแนวทางในการดาเนินการคือ ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ เกี่ย วกับ การวิจั ย และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อ การปรับ ปรุงและ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนเป็ น ประจ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ก าหนดจั ด PSU Education
Conference เป็นประจา โดยจัดประชุมวิชาการ
The First PSU Education Conference”
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554
nd
The 2 PSU Education Conference”
เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556
The 3rd PSU Education Conference “Education Harmonization Beyond Frontier to AEC”
เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557
The 4th PSU Education Conference “Engaging Students to Future Ready Graduates”
เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงกาหนดจัดประชุมวิชาการ
The
PSU Education Conference และมอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยพั ฒ นาอาจารย์ แ ละ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ดาเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการข้างต้น โดยกาหนดจัดในวันที่ 19-20 ธันวาคม
2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้หัวข้อ
“Instructional Design for Autonomous Learners ” และกาหนดให้มีการนาเสนอผลงานในหัวข้อ ดังนี้
- Curricular development
- Teaching methods & assessment and evaluation
- Work integrated learning
- Qa in higher education
- Educational technology
- Ethics in teaching and learning
- Faculty development
- Others related to teaching and learning
5 th

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ดร.วรสรวง ดวงจินดา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4. รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี
สุทธรังษี
ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ลัดดา
เอกสมทราเมษฐ์
อนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร
ศรเลิศล้าวาณิช
อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์
พจนตันติ
อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส
เกาไศยาภรณ์
อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ
สุวรรณภูมิ
อนุกรรมการ
7. ดร.พรปวีณ์
ศรีงาม
อนุกรรมการ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (เพิ่มเติม) ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ
เลขะกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เถกิง
วงศ์ศิริโชติ
3. ดร.กวินพัฒน์
สิริกานติโสภณ
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กาหนดการ
ประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference
“Instructional Design for Autonomous Learners”
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-------------------------------------วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. พิธีถวายสักการะ “ครูของแผ่นดิน”
09.15-09.30 น. กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ประธานกรรมการอานวยการจัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference
“Instructional Design for Autonomous Learners”
กล่าวเปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิม่ สกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Education for Autonomous Learners”
โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง และ Poster Session
11.00-12.30 น. อภิปราย เรื่อง Instructional Design for Entrepreneur
โดย ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงประจาปี 2557 และผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช
ผู้อานวยการฝ่ายบริการโครงการ บริษัท SCG ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
ดาเนินการอภิปรายโดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และ Poster Session
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Workshops
Workshop 1 : Game Based Learning
โดย รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Workshop 2 : Mobile Learning
โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อานวยการสานักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Workshop 3 : Simulation Based Learning
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Workshop 4 : Creativity Based Learning
โดย ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงประจาปี 2557 และผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทราวดี
อาจารย์สิรินธร ศรีชลาคม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Workshop 5 : Team Based Learning
โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Workshop 6 : To assess or not to assess – Student’s Generic Competencies
โดย Assoc. Prof. Dr. Chan Cecilia Ka Yuk
Associate Professor Centre for the Enhancement of Teaching and Learning
The University of Hong Kong

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “An Evidenced-Based Framework – How can we engage
students to develop generic competencies?”
โดย Assoc. Prof. Dr. Chan Cecilia Ka Yuk
Associate Professor Centre for the Enhancement of Teaching and Learning
The University of Hong Kong
10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง และชมผลงาน Poster
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10.30-12.30 น.
12.30-13.30 น.
13.30-15.00 น.

นาเสนอผลงาน (Simultaneous Session)
รับประทานอาหารกลางวัน
Student Session : Learning How to Learn
โดย นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาววิชญาดา พรหมสุทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
นางสาวอัสยา เบ็ญอาหลี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดาเนินการอภิปรายโดย นายญานพัฒน์ สูตรประจัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.00-15.30 น.

ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงาน มอบเกียรติบัตร และพิธีปิด
.......................................................
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กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session I

: Teaching Methods & Assessment and Evaluation

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ประธาน :
รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้วิพากษ์)
รองประธาน : ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผูว้ ิพากษ์)
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
10.30 – 10.45 น. 1. ผศ.ยุพดี ยศวริศสกุล

สถาบัน
คณะศึกษาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

รูปแบบผลงาน
Full paper

10.50 – 11.05 น. 2. ผศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ

คณะศึกษาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่

Full paper

11.10 – 11.25 น. 3. ดร.วีณา เอมเอก ทัพไชย
11.30 – 11.45 น. 4. อ.ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ
11.50 – 12.05 น. 5. ดร.ฐิติมา ด้วงเงิน

Full paper

ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
คณะเภสัชศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
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Abstract
Abstract

ชื่อเรื่อง
การจัดการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานการณ์
จริง ในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการจาแนกทักษะที่จาเป็นของครู
คอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเข้าชั้นเรียนวิชาเคมีหลักมูล (324-105)
กรณีศึกษานักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจตคติของนักศึกษาต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในรายวิชาการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
การเรียนแบบทีม : วิธีที่ใช่สาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
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กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session II

: Teaching Methods & Assessment and Evaluation

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ประธาน :
รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์
รองประธาน : ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
10.30 – 10.45 น. 1. ดร.จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์
ชัย
10.50 – 11.05 น. 2. อ.เต็มศิริ จุ้ยศุขะ
11.10 – 11.25 น. 3. อ.นิฎา บุญมา
11.30 – 11.45 น. 4. อ.รุจี จารุภาชน์
11.50 – 12.05 น. 5. อ.ศึกษา เรืองดา

สถาบัน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

รูปแบบผลงาน
Full paper

ชื่อเรื่อง
การเรียนด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับวิชา
ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล

Full paper

การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
เพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาในรายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
กิจกรรมส่งเสริมสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ควบคุมการเรียนภาษาของผู้เรียนในชัน้ เรียนการพูดในทีป่ ระชุม
ชน
อุปสรรคในการเรียนรู้แบบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (PBL) ในรายวิชา
สภาวการณ์โลกในปัจจุบัน : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ฐานทุนทาง
สังคมวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
ม.อัสสัมชัญ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จ.ขอนแก่น

Full paper

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

Full paper

Full paper

-vii-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้วิพากษ์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผูว้ ิพากษ์)

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session III

: Others related to teaching and learning

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2558
เวลา 10.30 – 12.30 น.
ประธาน :
ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
รองประธาน : ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
คณะศึกษาศาสตร์
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
10.30 – 10.45 น. 1. ผศ.พรพิมล คีรีรัตน์
10.50 – 11.05 น. 2. ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
11.10 – 11.25 น. 3. อ.แวฮาซัน แวหะมะ
11.30 – 11.45 น. 4. พระมหาประเสริฐ จันทร์
จารัส
11.50 – 12.05 น. 5. อ.จงกลนี รุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้วิพากษ์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผูว้ ิพากษ์)

สถาบัน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
วข.หาดใหญ่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนา
มนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วข.ตรัง

-viii-

รูปแบบผลงาน
ชื่อเรื่อง
Abstract
การเสริมสร้างการเรียนรู้กายวิภาคของรยางค์ล่างโดยใช้
ห้องเรียนกลับทาง
Abstract
Full paper
Full paper
Abstract

การก้าวข้ามความรู้สึก “กลัว” ในการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษารายวิชา Public Speaking
การพัฒนารูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิด
การศึกษาภควันตภาพสาหรับการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูใน
บริบทพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนใต้
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม
การใช้เกมและการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน:
ตัวอย่างจากรายวิชา 946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
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กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session IV

: Others related to teaching and learning

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2558
เวลา 10.30 – 12.30 น.
ประธาน :
ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้าวาณิช
คณะเภสัชศาสตร์
รองประธาน : ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ คณะวิทยาศาสตร์
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
10.30 – 10.45 น. 1. นายสุทัศน์ ณ นคร
10.50 – 11.05 น. 2. ดร.ประภาพร ชูกาเนิด
11.10 – 11.25 น. 3. ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
11.30 – 11.45 น. 4. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้วิพากษ์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผูว้ ิพากษ์)

สถาบัน
นิสิตปริญญาโท สาขาการเมืองและ
การจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
กรรมการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-ix-

รูปแบบผลงาน
ชื่อเรื่อง
Full paper การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย:
รูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของไทย
Abstract
Full paper
Full paper

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของ
นักศึกษาพยาบาลด้วยโยคะ
การศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
บทบาทของอาจารย์เกื้อหนุนในการเรียนการสอนเชิงรุก : กรณี
การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
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กาหนดการนาเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์
ลาดับที่
ชื่อผู้นาเสนอ
1
อ.จามิกร หิรัญรัตน์
2

ผศ.ดร.อารีย์ ชูดา

3

ดร.จินดา คงเจริญ

4

ดร.นุชนาถ คงช่วย

5

ผศ.ดร.วิมลมาลย์
ศรีรุ่งเรือง

6

ดร.แสงดาว วงค์สาย

7

ดร.นุชนาถ คงช่วย

8

ดร.พัฒนสุดา
ศิรินุพงศ์

สังกัด
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ม.สงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต

หัวข้อ
Teaching Methods &
Assessment and
Evaluation
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Teaching Methods &
ม.สงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต
Assessment and
Evaluation
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Teaching Methods &
อุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์ วข.สุ
Assessment and
ราษฎร์ธานี
Evaluation
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วข. Teaching Methods &
หาดใหญ่
Assessment and
Evaluation
คณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์กีฬาและ Ethics in Teaching
สุขภาพ
and Learning
ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลา Faculty
นครินทร์ วข.ภูเก็ต
Development
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะ
Faculty
วิทยาศาสตร์
Development
ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.
Others related to
สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
teaching and learning
-x-

ชื่อผลงาน
การนาวิธีการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานมาใช้ในรายวิชาการโปรแกรม
เชิงอ็อบเจกต์
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกของรายวิชาหัวข้อพิเศษ 2 (มลพิษ)
การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รายวิชาสถิติพื้นฐาน
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน Project-Based
Learning (PBL) รายวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (Statistical
Package) นักศึกษาสาขาสถิติชั้นปี 2 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผลของการเจริญสติต่อคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
แนวโน้มโอกาสการได้งานทาตรงตามสาขาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสารวจทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนวิชาชีววิทยาทั่วไป 1
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ลาดับที่
ชื่อผู้นาเสนอ
9
อ.อุดม พานทอง
10

ผศ.ดร.นรารักษ์
หลีสกุล

11

นางฐานิตา
ลอยวิรัตน์
ดร.ดวงรัตน์
โกยกิจเจริญ
อ.ทิพย์ลักษณ์
โกมลวณิช

12
13
14

อ.ดวงแข รักไทย

15

ดร.เอกรินทร์
ซื่อธานุวงศ์

16

อ.วาสนา บุญแสวง

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

สังกัด
คณะพยาบาลศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์ วข.หาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.ราชภัฏภูเก็ต
ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ม.สงขลานครินทร์ วข.ตรัง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์ วข.สุ
ราษฎร์ธานี

หัวข้อ
Work Integrated
Learning
Teaching Methods &
Assessment and
Evaluation
Others related to
teaching and learning
Education
Technology
Others related to
teaching and learning

ชื่อผลงาน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการให้บริการพยาบาลในโรงเรียน “หงส์ไร้เหา”
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนแบบเชิงรุก
(active learning) และแบบตั้งรับ (passive learning) ในรายวิชา
324-417 หัวข้อเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง
การศึกษาภูมิหลังและความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนในจังหวัดภูเก็ต
การออกแบบโครงการสาหรับการเรียนการสอนถ่ายภาพ เพื่อพัฒนา
ทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21

Others related to
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการจัดการเรียนรูแบบเน้น
teaching and learning ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
Teaching Methods & มุ่งสู่การเรียนรู้เชิงรุกผ่านการเรียนรู้ด้วยการสอนผู้อื่น (Toward Active
Assessment and
Learning through Learning by Teaching Others)
Evaluation
Teaching Methods & การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์: การแก้สมการเชิงเส้น
Assessment and
และสมการกาลังสอง โดยการกาหนดชั่วโมงทาแบบฝึกหัด สาหรับ
Evaluation
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ชั้นปีที่ 1

-xi-
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ลาดับที่
ชื่อผู้นาเสนอ
17 ดร.ณัฐพล บุญนา

18

อ.สุดเฉลิม
ศัสตราพฤกษ์

19

ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี

20

ดร.สุพรรณี ดวงทอง

21

อ.ณัฐจิต อ้นเมฆ

22

อ.คมวิทย์ สุรชาติ

23

ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
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สังกัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สงขลา
นครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี
สาขาเทคโนโลยีและการจัดการ
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การจัดการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง ในรายวิชา 262-401
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Learning Management in Real-Life Situation of the Course 262-401 Learning and
Instructional Management of Students Majoring in Primary Education
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล
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Yuppadee Yoswarissakul, Assistant Professor.
Department of Education, Faculty of Education.
Prince of Songkla Uinversity, Pattani Campus.
yuppadeey@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานการณ์ จ ริ ง ในรายวิ ช า 262-401 การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการสอน 1 ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา 2) เพื่อพัฒนาทักษะการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 3) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ความเป็นครูของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาและ4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชา
การประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง กลุ่มเป้าหมาย
คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และ
การสอน 1 จานวน 45 คน ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แผนการจัดการเรียนรู้ในประมวลการสอนรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน แบบประเมิน
การสอนของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย
แบบประเมินผลการเตรียมการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
แบบประเมินบุคลิกภาพความเป็นครูและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ให้ นั กศึกษาฝึ กปฏิบั ติการสอนในสถานการณ์ จริง ผู้ วิจัยเก็บข้อมูล ด้ว ยตนเอง วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ส ถิติ
พื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคลิกภาพความเป็นครูของนักศึกษา
สาขาวิช าการประถมศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรีย นในรายวิช า 262-401 การจั ดการเรีย นรู้และการสอน 1 ซึ่ ง
ประเมิน จากพฤติก รรมการสอนของนั กศึ กษาในขณะทดลองสอนโดยใช้ส ถานการณ์ จริ ง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
พิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีบุคลิกภาพความเป็นครูของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ครั้งที่ 2
พิจารณาในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีบุคลิกภาพของความเป็นครู อยู่ในระดับดีมาก จากผลการประเมินทั้งสอง
ครั้งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีบุคลิกภาพความเป็นครูมากขึ้นหลังจากทดลองปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2 ด้านการ
เตรี ย มการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึก ษา ซึ่ งประเมิ น จากการเตรียมการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนทดลองสอนโดยใช้สถานการณ์จริง 2 ครั้ง ในการประเมินครั้งที่ 1 ใน
ภาพรวมพบว่า นักศึกษาได้เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ในระดับดี และการประเมินการ
ครั้งที่ 2 ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาได้เตรียมการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก จากการประเมิน 2
ครั้ง พบว่า นักศึกษาเตรียมการสอนเป็ นอย่างดีทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรีย นรู้ที่วางไว้ ด้านการจั ดกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษา พบว่า การประเมินครั้งที่ 1 ได้ทาการ
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ประเมินในขณะนักศึกษาทดลองปฏิบัติการสอน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ความสามารถในการนักศึกษา
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า การที่นักศึกษาได้เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีทาให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์และดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตาม
แผนที่วางไว้ ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 262-401
การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการสอน 1 ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรีย นรู้ในทดลองสอนโดยใช้ ส ถานการณ์ จ ริง พบว่ า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้ประสบการณ์จริงของศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประถมศึกษา ในด้านบรรยากาศ ด้านกิจกรรมการ
เรี ย นและด้ า นประโยชน์ ที่ ได้ รั บ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ที่ ม ากที่ สุ ด แสดงให้ เห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงจากการทดลองปฏิบัติการสอนโดยใช้สถานการณ์จริง นอกจากนี้นักศึกษายังได้เสนอแนะให้
มีการทดลองปฏิบัติการสอนโดยใช้สถานการณ์จริงในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนในสาขาวิชาเอกการ
ประถมศึกษา
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the result of learning management in reallife situation of the course 262-401 Learning and Instructional Management of students
majoring in primary education 2) to develop the students’ teaching skills 3) to develop
teacher’s characteristics to the students majoring in Primary education and 4) to evaluate the
students’ satisfaction toward the teaching approach given. The target group were 45 fourthyear students enrolling in the course 262-401 Learning and Instructional Management in the
first semester of 2015 academic year. The instruments used in this research were the
teaching plan of the course syllabus of 262-401 Learning and Instructional Management and
three types of evaluation forms of Professional Experience Unit, Faculty of Education,
including the teaching preparation form , classroom learning activities form , and the teacher
‘s personality form, as well as a satisfaction questionnaire. The data were collected by the
researcher and were analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The results of
this research indicated that for the teacher’s characteristics, the students were evaluated two
times during their teaching practices. Their teacher’s characteristics were at moderate level
for the first time and then at very good level for the second time. So their teacher’s
characteristics were much better after the second practice. For the teaching preparation,
when evaluating the lesson plans before teaching, the learning management for the first
teaching practice was at good level and for the second teaching practice; it was at very good
level. And from lesson plan evaluation, the students were well-prepared before teaching,
and their teaching was carried on according to the lesson plan. About the result of the
evaluation on their learning and teaching activities, the first teaching practice was at fair level,
and on the contrary, the second teaching practice was at very good level. This revealed that
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good preparation made their teaching successful. For the satisfaction of the fourth year
students, enrolling in the course 262-401, they were satisfied overall with the learning
management in real-life situation at very good level especially with the atmosphere,
classroom activities and its advantages. This revealed that the students got the direct
experiences from this teaching practice. In addition, the students also recommended that
this kind of teaching approach should be applied to all courses related with teaching in the
field of Primary Education
Keywords : learning management in real-life situation, students majoring in primary
education.
1. บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติในเรื่องการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราต่า ง ๆ ดังนี้ มาตรา
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จั ดเนื้ อหาสาระและกิจ กรรมให้ ส อดคล้ องกับ ความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน โดยคานึ งถึงความ
แตกต่างระหว่างบุ คคล (2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ ไขปัญ หา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็นและทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้าน ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และในมาตรา
28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสาหรับบุคคล ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรค
สามและวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่ง
พัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษานอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ยังมีความมุ่ง
หมายเฉพาะที่จะพัฒ นาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้าวิ จัยเพื่อพัฒ นาองค์ความรู้และพัฒ นาสังคม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 7-9) จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว โดยเฉพาะในมาตรา 28 จะเห็นได้
ว่า การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากจะมุ่งเน้นพัฒนาคนแล้ว ยังต้องพัฒนาวิชาชีพชั้นสูงและการ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมอีกด้วย รายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน
( Learning and Instruction Management) เ ป็ น วิ ช า บั ง คั บ ข อ ง ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งนัก ศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการสอนแยกตาม
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สาขาวิชา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบต่าง ๆ รูปแบบการ
เรี ย นรู้ การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ อั น จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ แนวคิด เทคนิควิธีสอนในแต่ละสาขาวิชา การบูรณาการเนื้อหา การบูรณาการการเรี ยนรู้
แบบเรียนร่วม บทบาทของครูและนักเรียน การจัดทาโครงการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
นวัตกรรมในการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลอันจะนาไปสู่การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามวิชาเอกที่มี
ประสิทธิภาพ รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่สาคัญมากสาหรับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาจะต้องนาประสบการณ์ที่
ได้เรียนรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษาถัดไป จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน ตลอดจนการทดลองปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงก่อน
ออกไปปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา จากการที่ผู้ส อนเป็นอาจารย์ในแผนกวิช าการประถมศึกษาและจาก
ประสบการณ์ในการสอนในรายวิชานี้สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกการประถมศึกษามาเป็นเวลา 5 ปีการศึกษา
พบว่า ในการสอบปฏิบัติการสอนในห้องเรียนจาลองซึ่งมีเพื่อนร่วมชั้นเป็นนักเรี ยน นักศึกษาทุกคนยังสอน
แบบเดิม ๆ และขาดทักษะในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพความเป็นครูยังต้องปรับปรุงในทุกด้าน
ได้แก่ การใช้คาพูด การใช้มือ การยืน การเดิน การลงโทษนักเรียนและการควบคุมชั้นเรียน โดยเฉพาะการ
ควบคุมชั้นเรียนซึ่งจากประสบการณ์ในการไปนิเทศนักศึกษาในขณะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในชั้น
ปี ที่ 5 ซึ่ งผู้ วิ จั ย เป็ น อาจารย์ นิ เทศนั ก ศึ ก ษาสาขาวิช าการประถมศึ ก ษาเป็ น เวลา 5 ปี ก ารศึ ก ษา พบว่ า
นักศึกษาฝึกปฏิบั ติการสอนส่วนใหญ่คุมชั้นเรียนไม่ได้ สาเหตุเนื่องจาก ขณะที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานการณ์จาลอง เพื่อนในห้องเป็นนักเรียน การจัดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามแผนที่นักศึกษาไดกาหนด
ไว้ แต่เมื่อนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง นักเรียนจริง ห้องเรียนจริง บรรยากาศจริง ๆ ทา
ให้นักศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทาให้การจัดการเรียนการสอนซึ่งนักศึกษาเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี
ล้มเหลวไม่สามารถดาเนินการสอนต่อไปได้ ซึ่งส่งผลต่อการประเมิน การสอนของอาจารย์นิเทศ อาจารย์ พี่
เลี้ยงและผู้อานวยการโรงเรียน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจจะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้นักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริง
ในปีการศึกษาถัดไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง ในรายวิชา
262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง
คาถามวิจัย การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงทาให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในด้านการสอนและ
บุคลิภาพความเป็นครูได้หรือไม่
ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 262-401
การจัดการเรียนรู้และการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2557 จานวน 45 คน
-4-

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

ขอบเขตด้านเนื้อหา ในประมวลการสอนรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยนี้คือ
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง
ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาการใช้ทักษะการสอน การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง
3. วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้ 1
จานวน 45 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ในประมวลการสอนรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน
2.2 แบบสังเกตการสอนของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.3 แบบประเมินผลการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.4 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2.5 แบบประเมินบุคลิกภาพ
2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเอกการประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง ในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และ
การสอน 1
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาหลังจากทดลองสอนโดยใช้สถานการณ์
จริงครั้งที่ 1, 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง ในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการ
สอน 1โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ผลและอภิปราย
ด้านบุคลิกภาพความเป็นครูของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 262401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 ซึ่งประเมินจากพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาในขณะทดลองสอนโดย
ใช้ส ถานการณ์ จ ริ ง 2 ครั้ ง ครั้ งที่ 1 พิ จ ารณาในภาพรวม พบว่า นั ก ศึ กษามี บุ ค ลิ ก ภาพความเป็ น ครูข อง
นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ครั้งที่ 2 พิจารณาในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีบุคลิกภาพของความเป็นครู อยู่
ในระดั บ ดีมาก จากผลการประเมิ น ทั้ งสองครั้งแสดงให้ เห็ น ว่า นัก ศึกษามีบุ คลิ กภาพความเป็น ครูมากขึ้ น
หลังจากทดลองปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2 ด้านการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งประเมินจาก
การเตรี ย มการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาจากแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก่ อ นทดลองสอนโดยใช้
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สถานการณ์จริง 2 ครั้ง ในการประเมินครั้งที่ 1 ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาได้เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของนั กศึกษาอยู่ ในระดับ ดี และการประเมินการครั้งที่ 2 ในภาพรวมพบว่ า นักศึกษาได้เตรียมการ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก จากการประเมิน 2 ครั้ง พบว่า นักศึกษาเตรียมการสอนเป็นอย่างดีทาให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ด้านการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียนของ
นักศึกษา พบว่า การประเมินครั้งที่ 1 ได้ทาการประเมินในขณะนักศึกษาทดลองปฏิบัติการสอน เมื่อพิจารณา
ในภาพรวมพบว่า ความสามารถในการนักศึกษาจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า การ
ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ เตรี ย มการสอนมาเป็ น อย่ า งดี ท าให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ได้ ต ามแผนที่ ว างไว้ ด้ านความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ในทดลองสอนโดยใช้สถานการณ์จริง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรายวิชา 262-401 การ
จั ด การเรี ย นรู้ และการสอน 1 ด้ ว ยรู ป แบบการเรียนการสอนโดยใช้ ป ระสบการณ์ จริงของศึก ษาชั้ น ปี ที่ 4
สาขาวิชาการประถมศึกษา ในด้านบรรยากาศ ด้ านกิจกรรมการเรียนและด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับที่มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการทดลองปฏิบัติการสอนโดยใช้
สถานการณ์จริง นอกจากนี้นักศึกษายังได้เสนอแนะให้มีการทดลองปฏิบัติการสอนโดยใช้สถานการณ์จริงในทุก
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนในสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา
จากผลการวิจัยพบว่า การประเมินบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 จานวน 45 คน ซึ่งประเมินจากพฤติกรรมการสอนของ
นักศึกษาหลั งจากทดลองสอนโดยใช้สถานการณ์จริง 2 ครั้ง เมื่อพิจารณาเป็นรายครั้งพบว่า การประเมิน
บุคลิกภาพครั้งที่ 1 นักศึกษามีบุคลิกภาพด้านการแต่งกายและกิริยาท่าทางสุภาพเรียบร้อยอยู่ในระดับดีมาก
รองลงมานักศึกษามีบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์ การตรงต่อเวลา การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ความเหมาะสมใน การวางตน ความมีระเบียบวินัย การมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้นา ความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษามี
บุคลิกภาพด้านการใช้ภาษาได้ถูกต้อง การยอมรับฟังคาแนะนาและปฏิบัติตาม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ใน การ
ปฏิ บั ติ งานและ ความมีเหตุผ ลอยู่ ในระดับ พอใช้ ส่ ว นการประเมิน บุ ค ลิ กภาพ ครั้งที่ 2 พบว่านั กศึ กษามี
บุคลิกภาพด้านด้านการแต่งกาย กิริยาท่าทางสุภาพเรียบร้อย การใช้ภาษาได้ถูกต้อง การตรงต่อเวลา การ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตนเอง ความเหมาะสมในการวางตน ความมี ระเบี ย บวิ นั ย การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย การยอมรับฟัง
คาแนะนาและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับดีมาก ความริ เริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ส่วนบุคลิกภาพด้านความ
มั่นคงทางอารมณ์และความเป็นผู้นา ความมีเหตุผลอยู่ในระดับดี
สรุปได้ว่า เมื่อนักศึกษาได้รับการประเมินบุคลิกภาพทั้ง 2 ครั้ง จะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการที่แตกต่างกัน คือ
นักศึกษามีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพไปในทางที่ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การทดลองสอนในสถานการณ์จริงใน
ครั้งแรก นักศึกษายังไม่มีประสบการณ์ในการสอนในสถานการณ์จริง รายวิชาต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สอน นั กศึกษาจะสอบปฏิบั ติการสอนในชั้นเรียนโดยมีเพื่อนร่วมสาขาวิชาเล่ นบทบาทสมมติเป็นนักเรียน
กิจ กรรมทุ กอย่ างเป็ น ไปด้ วยความราบรื่น เนื่ องจากอายุตั ว อายุส มองและวุฒิ ภ าวะของนักเรียนในระดั บ
ประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่เมื่อนักศึกษาไปสอบปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง โดยใช้ผู้เรียน
คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจริง ๆ ห้องเรียนในสถานศึกษาจริง บรรยากาศในชั้นเรียนจริง จึงทาให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามแผน นักศึกษาไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนไม่ได้เมื่อพบนักเรียนในห้องเรียน
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ที่มี พ ฤติ กรรมที่ ไม่พึ งประสงค์ การเตรี ย มการสอนที่ได้ เตรียมตัว มาอาจจะต้องหยุดชะงักหรืออาจจะต้อ ง
เปลี่ยนแปลงล่วงหน้าโดยที่นักศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ในบางรายไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ถึงกับหยุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เลยก็ มี ปัจจัยเหล่านี้ทาให้นักศึกษาขาดความมั่นใจที่จะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่อไป ทาให้การจัดการเรียนรู้ครั้งนั้นไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
การประเมิ น ด้ า นการเตรี ย มการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 จานวน 45 คน ซึ่งประเมินจากการ
เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาจากแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนทดลองสอนโดยใช้สถานการณ์
จริง 2 ครั้ง นักศึกษาฝึกสอน จานวน 45 คน ที่ได้รับการประเมินการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1
และการประเมินการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2 พบว่า ภาพรวมการเตรียมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครั้งที่ 1 อยู่ในระดับ ดี ผลการประเมินการเตรียม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ใน
ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับดีมาก
สรุปได้ว่า นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้
และการสอน 1 มีการเตรีย มการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้มากขึ้น ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะว่า การทดลองสอนใน
สถานการณ์ จริงในครั้งแรก นักศึกษายัง ขาดประสบการณ์ในการสอนในสถานการณ์ จริง รายวิชาอื่น ๆ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการสอน นักศึกษาจะสอบปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนโดยมีเพื่อนร่วมสาขาวิชาเอกเล่นบทบาท
สมมติเป็นนักเรียน กิจกรรมทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากอายุตัว อายุสมองและวุฒิภาวะของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่เมื่อนักศึกษาไปสอบปฏิบัติก ารสอนในสถานการณ์
จริง โดยใช้ผู้เรียนคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจริง ๆ ห้องเรียนในสถานศึกษาจริง บรรยากาศในชั้น
เรียนจริง จึงทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามแผน นักศึกษาไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนไม่ได้เมื่อ
พบนักเรียนในห้องเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การเตรียมการสอนที่ได้เตรียมตัวมาอาจจะต้องหยุดชะงัก
หรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าโดยที่นักศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ในบางรายไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ถึงกับหยุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เลยก็มี ปัจจัยเหล่านี้ทาให้นักศึกษาขาดความมั่นใจที่จ ะ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป ทาให้การจัดการเรียนรู้ครั้งนั้นไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร และจากการที่
นักศึกษาได้ทดลองสอนในครั้งแรก อาจารย์ผู้ สอนได้ประเมินและสรุปผลการประเมินนักศึกษาในด้านการ
เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาทราบเพื่อปรังปรุ งจุดบกพร่องและพัฒนาจุดดีของ
การทดลองสอนเพื่อปรับปรุงการสอนในครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า นักศึกษาทุกคนปรับปรุงจุดบกพร่องและพัฒนาจุ
เด่นของการสอนของตนเองจนสมบูรณ์ขึ้นกว่าครั้งแรก นักศึกษามีเตรียมการสอนเป็นอย่างดีจนสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าจนทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการทดลองสอนครั้งที่ 2 ลุล่วงไปด้วยดี
ผลการประเมินด้านการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน ในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 จานวน 45 คน พบว่า การประเมินครั้งที่ 1 เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่า ความสามารถในการนักศึกษาจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้
ผลการประเมินครั้งที่ 2 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมอยู่ใน
ระดับดีมาก
สรุปได้ว่า นักศึกษามีการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนอยู่ในระดับที่ดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า จาก
การนักศึกษาได้ทดลองสอนในครั้งแรก อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินและสรุปผลการประเมินนักศึกษาในด้านการ
เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาทราบเพื่อปรังปรุงจุดบกพร่องและพัฒนาจุดดีของ
การทดลองสอนเพื่อปรับปรุงการสอนในครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า นักศึกษาทุ กคนปรับปรุงจุดบกพร่องและพัฒนา
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จุดเด่นของการสอนของตนเองจนสมบูรณ์ขึ้นกว่าครั้งแรก นักศึกษามีเตรียมการสอนเป็นอย่างดีจนสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจนทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการทดลองสอนครั้งที่ 2 ลุล่วงไปด้วยดี
จากการประเมิ น ผลการทดลองสอนโดยใช้ ส ถานการณ์ จ ริ ง ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าประถมศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 ในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็น
ครู ด้านการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าทุกด้าน นักศึกษามี
พัฒนาการดีขึ้นทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกั บทฤษฎีการจัดประสบการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรงของเอดการ์
เดล (Edgar Dale อ้างถึงใน ประดินันท์ อุปรนัย , 2550) ได้แสดงขั้นตอนของประสบการณ์การเรียนรู้และ
การใช้สื ่อ แต่ล ะประเภทในกระบวนการเรีย นรู ้โ ดยพัฒ นาความคิด ของบรุน เนอร์ ( Bruner) ซึ ่ง เป็น
นัก จิต วิท ยานามาสร้า งเป็น “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experiences) ในขั้น ตอนแรก คือ การใช้
ประสบการณ์ต รง เป็น ประสบการณ์ขั้น ที ่เป็น รูป ธรรมมากที่ส ุด โดยการให้ผู ้เรีย นได้รับ ประสบการณ์
โดยตรงจากของจริง สถานการณ์จริง หรือด้วยการกระทาของตนเอง เช่น การจับต้องและการเห็น เป็นต้น
เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
นักจิตวิทยา คือ เจโรม บรุนเนอร์ (Jerome Bruner อ้างถึงใน ประดินันท์ อุปรนัย, 2550) ซึ่งได้ออกแบบ
โครงสร้า งของกิจ กรรมการสอนไว้ร ูป แบบหนึ ่ง โดยประกอบด้ว ยมโนทัศ น์ด ้า นการกระท าโดยตรง
(Enactive) เป็น ขั้น ตอนแรกเมื่อ เปรีย บเทีย บกรวยประสบการณ์ข องเดลกับ ลัก ษณะสาคัญ 3 ประการ
ของการเรีย นรู้ของบรุน เนอร์แล้ว จะเห็น ได้ว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงและเป็นคู่ขนานกัน เมื่อพิจารณาจาก
กรวย -ประสบการณ์ของการเรีย นรู้ของบรุนเนอร์แล้ว จากฐานของกรวยขึ้น ไป 6 ขั้น ตอน จะเป็น การที่
ผู้เรีย นเรีย นโดยการได้รับ ประสบการณ์ด้ว ยตนเองจากการกระทา การมีส่ว นร่ว มในรูป แบบต่างๆ ของ
ประสบการณ์ที่เป็น จริง และ การสัง เกตจากของจริงหรือ เหตุก ารณ์ที่เกิด ขึ้น จริง เป็น ขั้น ตอนของการที่
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากที่ สุด
5. สรุปผลการวิจัย
ด้านบุคลิ กภาพความเป็น ครูของนั กศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิช า
262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 ซึ่งประเมินจากพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาในขณะทดลองสอน
โดยใช้สถานการณ์จริง 2 ครั้ง พบว่า นักศึกษามีบุคลิกภาพความเป็นครูมากขึ้น ด้านการเตรียมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งประเมินจากการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาจากแผนการจัดการ
เรียนรู้ จากการประเมิน 2 ครั้ง พบว่า นักศึกษาเตรียมการสอนเป็นอย่างดีทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ด้านการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาพบว่า นักศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในทดลอง
สอนโดยใช้สถานการณ์จริง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการ
สอน 1 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์จริง ในด้านบรรยากาศ ด้านกิจกรรมการเรียนและ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่มากที่สุด
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ซึ่งเป็นผู้
จุ ดประกายให้ เกิด แนวคิ ดในการวิจั ย ตลอดจนเป็ นที่ ป รึกษา ให้ ค าแนะน า ตรวจทานและให้ ข้ อคิด ที่เป็ น
ประโยชน์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ที่ ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น ในการท าวิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ อาจารย์สินี คูหามุข และอาจารย์ ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย ที่ได้
สละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุสุมา ล่านุ้ยที่ได้ให้คาแนะนาในการ
วิจัยตลอดจนตรวจสอบเรื่องการใช้ภาษา ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์และคุณครูประจาชั้นในโรงเรียนบ้านทุ่ง
สภากาชาดอุปถัมภ์ (2505) ซึ่งนักศึกษาไปทดลองปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงทุกท่าน ขอบคุณนักศึกษา
ชั้น ปี ที่ 4 สาขาวิช าการประถมศึกษาทุกคนที่ได้ให้ ความร่ว มมือในการวิจัย ตลอดจนให้ ข้อคิดเห็ นอัน เป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้ วิจัย ท้ายที่สุ ดขอกราบขอบพระคุณ คุณ พ่อและคุณ แม่ผู้ มีพระคุณ สู งสุดในชีวิตและขอบคุณ
ครอบครัวที่ให้กาลังใจผู้วิจัยตลอดมา
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แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการจาแนกทักษะที่จาเป็นของครูคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21
Mathematical Model for Classifying the Necessary Skills of Computer Teachers in the
21st Century
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Asst.Prof.Dr.Afifi Lateh
Department of Educational Evaluation and Research, Faculty of Education,
Prince of Songkla University Pattani Campus
E-mail: afifi.l@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งสมการการจ าแนก และการจั ด เข้ ากลุ่ ม ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ ครู
คอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการโปรแกรมเชิงเส้น กลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 9 คน โดยข้อมูลที่ใช้ใน
การศึ ก ษาแบ่ งเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ทั ก ษะแห่ งศตวรรษที่ 21 และทั ก ษะการวิจั ย ได้ จากการด าเนิ น การในปี
การศึกษา 2557 และทักษะทางคอมพิวเตอร์ ได้จากการเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่มีอิทธิพลต่อคะแนนการ
จาแนกมากที่สุด รองลงมาเป็นทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ทักษะการวิจัยกลับมีอิทธิพลทางลบต่อคะแนน
การจาแนก โดยมีสมการจาแนกเป็น 1.8006x1 j 1.9325x2 j  .7010x3 j  9.4310 และสามารถนาสมการ
จาแนกไปใช้ในการจัดเข้ากลุ่มค่าสังเกตได้ถูกกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 88.89
คาสาคัญ : ทักษะการวิจัย ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์การจาแนก การ
โปรแกรมเชิงเส้น
Abstract
The purpose of this study was to create the discrimination equation and classification
the necessary skills of computer teachers in the 21st century using mathematical model with
linear programming method. The target group consisted of nine fourth year students in
Information Technology and Educational Evaluation program at the Faculty of Education,
Prince of Songkla University Pattani campus in the first academic year of 2014. The Data
divided into 2 parts: the 21st century skills and research skills were collected in the academic
year of 2014 and the computer skills was collected in the academic year of 2015 which was
the end of teaching professional practicum. The results showed that the 21st century skills
were a skill that most influence of the discrimination score, followed by the computer skills.
While the research skills to influence negatively on the discrimination score. The
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discrimination equation was 1.8006x1 j 1.9325x2 j  .7010x3 j  9.4310 and could be used for
classifying the observed to correct group at 88.89 percent.
Keywords: research skills, 21st century skills, computer skills, discriminant analysis, linear
programming
1. บทนา
ครูเป็นอาชีพที่ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อนาความรู้ไปถ่ายทอด หรือปรับใช้กับผู้เรียนใน
แต่ละวัยของแต่ละวิชาต่างๆ ได้ สถาบันการผลิตครูจึงต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อก้าวทันสังคมยุคใหม่ อีก
ทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรจึงต้องเน้นการเรียนรู้ที่สามารถนาเนื้อหาที่เรียนไป
ปฏิบัติได้จริง หรือสามารถนาความรู้ไปใช้ได้จริงในช่วงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในหน่วยฝึ กแต่ละ
หน่วยได้ เห็นได้จากงานวิจัยต่างๆ ที่ได้ให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาที่ตนรับผิดชอบด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก หรือการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ทั ก ษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ตามค านิ ย ามของ the University of Melbourne–based and Cisco-, Intel-,
and Microsoft-funded Assessment and Teaching of 21st Century Skills (AT21CS) เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ทักษะ ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และจริยธรรมแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) แนวทางในการคิด (Ways
of Thinking) ประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการ
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรม 2) แนวทางในการทางาน (Ways of Working) ประกอบด้ว ย ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็ นทีม และภาวะผู้นา 3) เครื่องมือในการทางาน (Tools for Working) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 4)
การใช้ชีวิต (Living in the World) ประกอบด้วย ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒ นธรรม ต่างกระบวนทัศน์
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Saavedra and Opfer, 2012) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ งานวิจัยของอรุณี เลิศกรกิจจา (2557) ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการตลาดเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรืองานวิจัยของ Lateh (2016) ใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาสถิติเพื่อพัฒนาทักษะวิจัย และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ
งานวิจัยของ O’Connell and Pascoe (2004) และงานวิจัยของกมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ลัดดา เหลืองรัตนมาศ
สราญ นิรันรัตน์ จิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ บุญเตือน วัฒนกุล และทุติยรัตน์ รื่นเริง (2558) ศึกษาทักษะที่มีความ
จาเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีในแพทย์ และพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งศตวรรษที่ 21
เป็นต้น
ทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร์ เป็ น อี ก ทั ก ษะหนึ่ งที่ จ าเป็ น ต่ อ ครูยุ ค ใหม่ เพื่ อ สนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจที่
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม (Value-Based Economy) โดยมี 5 วิ ท ยาการเพื่ อ ความได้ เ ปรี ย บอั น ได้ แ ก่
1) วิทยาศาสตร์ 2) เทคโนโลยี 3) การวิจัย และพั ฒ นา 4) ความคิดสร้างสรรค์ และ 5) นวัตกรรม นาไปสู่
เทคโนโลยี และอุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย เช่น เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสุ ขภาพ เทคโนโลยีหุ่ น ยนต์
เทคโนโลยีการเงิน เทคโนโลยีการออกแบบ หรือ E-Marketplace เป็นต้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) ซึ่งเห็นได้
ว่าการได้มาของนวัตกรรมจาเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนการวิจัยพัฒนาที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล หรือองค์กรนั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่โดดเด่น และทันสมัย ดังนั้น ครูยุคใหม่จาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ หรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆ นาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
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ต่อยอดเป็น ความรู้ใหม่ๆ ไปถ่ายทอดแก่ผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของสังคมต่อไป หรืออาจจะต้องใช้
ทักษะการวิจัยในการพัฒ นา หรือแก้ปัญหาผู้เรียนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ตามหลักสูตร หรือบรรลุ
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งอีกด้วย
งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และทักษะการวิจัย ซึ่งเป็น
ทักษะที่จาเป็นต่อครูคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ว่าสามารถจาแนกนักศึกษาครูที่ได้งานทา และยังไม่ได้งาน
ได้หรือไม่ โดยอาศัยตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการดาเนินการครั้งนี้
2. วิธีการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ลงทะเบียนวิชาเลือกในรายวิชาการวิเคราะห์ตัว
แปรพหุคูณทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 9 คน โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น
2 ส่วน คือ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะการวิจัย ได้จากการดาเนินการในปีการศึกษา 2557 และทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ได้จากการเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลส่วนแรกได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557) สอนเนื้อหาภาคทฤษฎีโดยการอธิบาย
หลักการ แนวคิด การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ภาคปฏิบัติเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ อธิบาย และนาเสนอผลการวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้ นักศึกษาแต่ละคนหาบทความวิจัยในแต่ละเนื้อหา
มาน าเสนอเพื่ อวิพ ากษ์ และอภิ ป รายร่ว มกั น รวมทั้ งได้ให้ นัก ศึกษาแบ่งกลุ่ ม ๆ ละ 3 คน โดยให้ น าเสนอ
ประเด็นปัญหาการวิจัยที่สนใจ ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการวิจัย
นาไปสู่การเขียนบทความวิจัย ประมาณ 10-15 หน้า เมื่อสิ้นสุ ดการจัดการเรียนการสอนได้ประเมินโดยใช้
เครื่องมือการวิจัยดังนี้
1. แบบประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 2 ส่วน รวม 20 คะแนน คือ ส่วนที่ 1 แบบประเมิน
ตนเองมีรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยครั้ ง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบั ตินานๆ ครั้ง ปฏิบัติน้อยครั้ง หรือไม่เคยปฏิบัติ ส่วนที่ 2 แบบประเมินด้วยการให้ คะแนนจากผู้สอนมี
รูปแบบรูบริกส์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความรู้ความสามารถในระดับ ดี ปานกลาง และควรได้รับการพัฒนา
2. แบบประเมินทักษะการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน รวม 20 คะแนน คือ ส่วนที่ 1 แบบประเมินตนเองมี
รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง และ
ควรได้รับการพัฒนา ส่วนที่ 2 แบบประเมินด้วยการให้คะแนนจากผู้สอนมีรูปแบบรูบริกส์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ความรู้ความสามารถในระดับดี ปานกลาง และควรได้รับการพัฒนา
ข้อมูลส่วนที่ 2 ได้จากการเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558 (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559) ซึ่งเป็นการสิ้นสุด
การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูในหน่ วยฝึกต่างๆ โดยนักศึกษากลุ่ มนี้จะสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับ
ประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา การประเมินทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นการประเมินตนเองใน
4 ด้ า น ได้ แ ก่ การใช้ โ ปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft
Access การเขียนโปรแกรม การใช้ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ การให้คะแนนใช้รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในระดับดีเยี่ยม
ดีมาก ดี ปานกลาง และควรได้รับการพัฒ นา รวม 20 คะแนน และได้เก็บข้อมูลการได้งานทาอีกครั้งในช่วง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
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โดยผลของคะแนนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการวิจัย และทักษะทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
จาแนกทักษะที่จาเป็นสาหรับครูคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 เป็นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการวิจัย และทักษะทางคอมพิวเตอร์ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้งานทา
และยังไม่ได้งานทา
กลุ่มได้งาน
ทา
1
2
3
4
5
6

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
( x1 )
16.00
15.92
15.75
16.50
15.67
13.58

ทักษะการ
วิจัย
( x2 )
16.00
15.31
15.00
15.88
15.06
13.56

ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
( x3 )
14.50
14.50
13.50
13.50
15.50
13.50

กลุ่มยังไม่ได้
งานทา
7
8
9

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
( x1 )
15.73
15.83
13.36

ทักษะการ
วิจัย
( x2 )
14.31
15.31
13.19

ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
( x3 )
12.50
15.00
15.50

สาหรับแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการจาแนกทักษะที่จาเป็นสาหรับครูคอมพิวเตอร์ในศตวรรษ
ที่ 21 ใช้ ก ารวิเคราะห์ ก ารจ าแนกด้ ว ยการโปรแกรมเชิ งเส้ น อาศั ยตั ว แบบ MSD (Minimize the Sum of
Deviation) ของ Freed and Glover (1986) โดยมีตัวแบบดังนี้
ให้  i เป็นค่าถ่วงน้าหนักที่ให้กับตัวแปรอิสระ i เมื่อ i  1,..., p
xij เป็นค่าสังเกตลาดับที่ j ของตัวแปรอิสระที่ i
p เป็นจานวนตัวแปรอิสระ
c เป็นจุดตัด (Cut Off)
N เป็นค่าที่กาหนดขึ้นเพื่อให้สเกลของผลลัพธ์อยู่ในช่วงที่ต้องการ
โดยกาหนดให้ N = 10
 j เป็นตัวแปรเบี่ยงเบนของค่าสังเกตลาดับที่ j
m

Minimize   j
j 1

Subject to
p

 x
i 1

i

ij

 j  c  0

สาหรับทุกค่า j ในกลุ่มที่ 1 ……………….

(1)

ij

 j  c  0

สาหรับทุกค่า j ในกลุ่มที่ 2 …………...….

(2)

……………………………………….

(3)

p

 x
i 1

i

p

c   i  N
i 1

 i และ c ไม่จากัดเครื่องหมาย
j 0
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การวิ เคราะห์ ก ารจ าแนกด้ ว ยการโปรแกรมเชิ ง เส้ น เป็ น วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ ไม่ ใช้ พ ารามิ เตอร์ (NonParametric Statistics) และด้วยวิธีการนี้ไม่จาเป็นที่ข้อมูลของการวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น
ในเรื่ อ งการแจกแจงของตั ว แปรพหุ หรื อ ตั ว แปรอิ ส ระต้ อ งมี ก ารแจกแจงแบบปกติ ข องตั ว แปรพหุ
(Multivariate Normal Distributions) และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระระหว่างกลุ่มต้อง
เท่ากัน (Equal Covariance Matrices between Groups) รวมทั้งความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระต้องมี
การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution of Residuals) ที่ ปรากฏในการวิเคราะห์ การจาแนกโดยใช้
พารามิเตอร์ (Parametric Statistics) ตัวแบบ MSD เป็นตัวแบบที่มีเป้าหมายเพื่อหาค่าต่าสุดของผลรวมของ
ส่วนเบี่ ย งเบนของค่าสังเกตกับ จุ ดตัด ภายใต้เงื่อนไขเกณฑ์การจัดเข้ากลุ่ มของกลุ่ มที่ 1 และกลุ่ มที่ 2 ตาม
เงื่อนไข (1) และ (2) โดยมีข้อสมมติว่ากลุ่ม 1 อยู่ใต้จุดตัด กลุ่ม 2 อยู่เหนือจุดตัด โดยตัวแปรเบี่ยงเบน  j จะ
เป็นศูนย์เมื่อค่าสังเกตลาดับที่ j จัดถูกกลุ่ม สาหรับเงื่อนไข (3) เป็นเงื่อนไขที่เพิ่มในตัวแบบเพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่
i  0

และ

p

ทุกค่าของ i ซึ่งเรียกว่า trivial solution หลังจากแก้ปัญหาแล้ว นาค่า   i xij (คะแนนการจาแนก)
i 1

p

c

มาใช้จัดกลุ่มค่าสังเกต นั่ นคือ ถ้า   i xij

c

p

แสดงว่าค่าสังเกตอยู่กลุ่ม 1 และถ้า  i xij  c
i 1

i 1

แสดงว่าค่าสังเกตอยู่กลุ่ม 2 โดยการดาเนินการวิเคราะห์การจาแนกครั้งนี้มีจานวนค่าสังเกตจากกลุ่มเป้าหมาย
เพียง 9 คนซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การจาแนกด้วยวิธีการทางสถิติ
ที่ใช้พารามิเตอร์ จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้การวิ เคราะห์การจาแนกด้วยการโปรแกรมเชิงเส้นโดยได้วิเคราะห์
ผ่านคาสั่ง Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel ตามแนวทางของอาฟีฟี ลาเต๊ะ และประสพชัย พสุนนท์
(2552)
3. ผลและอภิปราย
ผลการวิเคราะห์การจาแนกด้วยการโปรแกรมเชิงเส้นอาศัยตัวแบบ MSD จากข้อมูลทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ครูคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ได้ค่าต่าสุดของผลรวมของส่วนเบี่ยงเบนของค่าสังเกตกับจุดตัดเท่ากับ .5455
โด ย ค่ า 1 , 2 ,3 , 4 ,6 ,7 ,8 ,9  0 ส่ ว น 5  .5455 แ ล ะ ค่ า 1  1.8006 2  1.9325
3  .7010 c  9.4310 ซึ่งสามารถเขียนสมการจาแนกได้ดังนี้
1.8006 x1 j 1.9325x2 j  .7010 x3 j  9.4310

ตารางที่ 2 ผลการจัดเข้ากลุ่มโดยใช้สมการจาแนกจากการโปรแกรมเชิงเส้นด้วยตัวแบบ MSD
กลุ่มได้งานทา

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

ทักษะการ
วิจัย

ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

( x1 )

( x2 )

( x3 )

คะแนน
การจาแนก
p

 x
i 1

1
2
3
4
5
6

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

16.00
15.92
15.75
16.50
15.67
13.58
15.57

16.00
15.31
15.00
15.88
15.06
13.56
15.14

14.50
14.50
13.50
13.50
15.50
13.50
14.17

1.02

.88

.82

กลุ่มยังไม่ได้
งานทา

i

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

ทักษะการ
วิจัย

ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

( x1 )

( x2 )

( x3 )

ij

คะแนน การ
จาแนก
p

 x
i 1

8.0531
9.2425
8.8345
8.4843
9.9765
7.7101

7
8
9

15.73
15.83
13.36

14.31
15.31
13.19

12.50
15.00
15.50

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

14.97

14.27

14.33

1.40

1.06

1.61
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จากผลการวิเคราะห์การจาแนกพบว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะทางคอมพิวเตอร์ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อคะแนนการจาแนกโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.8006 และ .7010 ตามลาดับ ในขณะที่ทักษะการ
วิจัยมีอิทธิพลทางลบต่อคะแนนการจาแนกโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -1.9325 และจากตารางที่ 2 สามารถจัด
เข้ากลุ่มค่าสังเกตได้ถูกกลุ่มจานวน 8 ค่า คิดเป็นร้อยละ 88.89 (โดยมีเพียงค่าสังเกตที่ 5 ที่จัดเข้าผิดกลุ่ม) เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการวิจัย และทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ของทั้ง 2 กลุ่มพบว่า กลุ่มได้งานทามีค่าเฉลี่ยของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะการวิจัยที่สูง
กว่ากลุ่มยังไม่ได้งานทา แต่กลุ่มยังไม่ได้งานทากลับมีค่าเฉลี่ยของทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่สูงกว่ากลุ่มได้งานทา
เพื่ อ ให้ เห็ น ความแตกต่างของผลการวิเคราะห์ ระหว่างการวิเคราะห์ ก ารจ าแนกด้ ว ยวิธีท างสถิ ติที่ ใช้
พารามิเตอร์ และไม่ใช้พารามิเตอร์ จึงได้ลองวิเคราะห์การจาแนกด้วยวิธีทางสถิ ติที่ใช้พารามิเตอร์อาศัยวิธีของ
ฟิชเชอร์พบว่า ได้สมการจาแนกเป็ น 2.6827 x1 j  3.0989x2 j  .7281x3 j  0 และสามารถจัดเข้ากลุ่มค่า
สังเกตได้ถูกกลุ่มจานวน 7 ค่า คิดเป็นร้อยละ 77.78 (โดยมีค่าสังเกตที่ 5 และ 8 ที่จัดเข้าผิดกลุ่ม)
ผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์การจาแนกด้ว ยวิธีทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์สามารถจัดเข้ากลุ่ม
โดยอาศัยสมการการจาแนกได้ถูกต้องมากกว่าวิธีที่ใช้พารามิเตอร์ ผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยหลายๆ ฉบับ
เช่น งานวิจัยของ Pavur (2002) Lam and Moy (2003) เป็นต้น และด้วยวิธีดังกล่าวไม่จาเป็นต้องสอดคล้อง
กับข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การจาแนกซึ่งน่าจะเหมาะกับข้อมูลชุดนี้ เมื่อพิจารณาถึงทักษะที่จาเป็น
สาหรับครูคอมพิวเตอร์เห็นได้ว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่มีอิทธิพลต่อคะแนนการจาแนกมากที่สุด
รองลงมาเป็นทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ทักษะการวิจัยกลับมีอิทธิพลทางลบต่อคะแนนการจาแนก ผลที่
ได้สามารถยืนยันได้ว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้สอนพยายามพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนของตนนั้น
เป็นสิ่งที่ควรกระทาอย่างยิ่งในสังคมในยุคประเทศไทย 4.0 ส่วนทักษะคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ครูยุค
ใหม่จาเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้เท่าทันสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 เห็นได้จากงานวิจัยของวันเพ็ญ วิโรจน์เจริญวงศ์
มณเฑี ย ร รั ต นศิ ริ ว งศ์ วุ ฒิ และมนต์ ชั ย เที ย นทอง (2557) ที่ พ ยายามศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรืองานวิจัยของ Buabeng-Andoh (2012) ที่ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะทางคอมพิวเตอร์ และประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ แต่มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ และประสบการณ์การสอน อย่างไรก็ตาม ทักษะการวิจัยกลับมีอิทธิพลทางลบกับ
คะแนนการจาแนกซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการได้งานทาของกลุ่มเป้าหมายซึ่งหน่วยงานรับบัณฑิต
เข้าทางานอาจยังไม่ใช้ในการพิจารณา และมองว่าจะสามารถพัฒนาในตอนหลังได้
4. สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ การจ าแนกทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่อ ครูคอมพิ ว เตอร์ใ นศตวรรษที่ 21 โดยใช้แ บบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการโปรแกรมเชิงเส้นพบว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่มีอิทธิพลต่อคะแนนการ
จาแนกมากที่สุด รองลงมาเป็นทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ทักษะการวิจัยกลับมีอิทธิพลทางลบต่อคะแนน
การจาแนก โดยมีสมการจาแนกเป็น 1.8006x1 j 1.9325x2 j  .7010x3 j  9.4310 และสามารถนาสมการ
จาแนกไปใช้ในการจัดเข้ากลุ่มค่าสังเกตได้ถูกกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 88.89
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนวิชาเคมีหลักมูล (324-105) กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Affecting factor attendance for the course Fundamental Chemistry (324-105):
Case study of first year students of Faculty of Natural Resources, PSU
ดร.วีณา เอมเอก ทัพไชย1* และ ดร.นวิทย์ เอมเอก2
Dr. WeenaAemaeg Tapachai1*and Dr.Nawit Amage2
*Corresponding author : weena.a@psu.ac.th
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาหาปั จจัยที่ส่งผลให้นักศึกษามาเข้าเรียนวิชาเคมีหลักมูล (324105) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จานวน 200 คน โดยศึกษาวิจัยใน 10 ปัจจัยดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ลักษณะ
สภาพแวดล้ อมของห้ อ งเรี ย น 3) ความเชื่อ มั่ นที่ มี ต่ ออาจารย์ผู้ ส อน 4) สั ม พั น ธภาพระหว่างอาจารย์ และ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนในชั้นเรียน 5) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 6) สภาวะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว 7) ความรั บ ผิ ดชอบต่อตนเองของนักศึกษา 8) การเดินทางมามหาวิทยาลัย 9) สุ ขภาพจิ ตของ
นักศึกษา และ10) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักศึกษาผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ปัจจัยที่
ส่งผลให้นักศึกษามาเข้าเรียนมากที่สุดคือ ปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน และปัจจัยความคาดหวังของ
ผู้ ป กครองต่อ การเรี ย นของนั กศึ กษา ส่ ว นปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อ การเข้าเรียนในระดั บมาก ประกอบด้ วยปัจจั ย
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่างการเรียนในชั้นเรียน ปัจจัยสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับเพื่อน ปัจจัยการเดินทางมามหาวิทยาลัย และปัจจัยสุขภาพจิตของนักศึกษาในส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้า
เรียนในระดับปานกลางประกอบด้วยปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
ปัจจัยสภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และปัจจัยความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา
คาสาคัญ : ปัจจัย ผลสัมฤทธิ์ การเข้าชั้นเรียน ความรู้พื้นฐาน ความเชื่อมั่นต่อผู้สอน
Abstract
This research has an objective to investigate factors affecting student attendance for the
course Fundamental Chemistry (324-105) of first year students of Faculty of Natural
Resources in Semester 1 of Academic year 2015. The population includes 200 students. The
factors affecting student attendance with 10 factors including: 1) effectiveness of the learning
2) classroom environment 3) confidence in teachers 4) relationship between students and
teachers during learning in the classroom 5) relationship between students and their friends
6) economic status of their families 7) student self-responsibility 8) travelling to the university
1*ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
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9) student mental health and 10) the expectations of parents to student learning. The
research found that the most factors that caused the student to attend; confidence in
teacher factor and the expectations of parents to student learning factor. Factors affecting
the more level of attendance included; relationship between students and teachers during
learning in the classroom factor, relationship between students and their friend factor,
travelling to the university factor and student mental health factor. The factors affecting
enrollment moderate base included; effectiveness of the learning factor, classroom
environment factor, economic status of their families factor and student self-responsibility
factor.
Keywords: factors, effectiveness, attendance, basic knowledge, confidence in teachers
1. บทนา
กระบวนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ นักศึกษาควรเข้าชั้น
เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่ได้รับมา
จากการเรี ย นในชั้ น มั ธ ยมศึ กษาซึ่งอาจได้รั บ มาไม่ม ากเพี ยงพอที่จ ะเรีย นในระดั บ อุดมศึก ษาให้ เพิ่ มขึ้ นจน
สามารถเข้าใจบทเรียนได้ ระบบการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และสามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งมีภาคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ เพราะนอกจากจะทาให้เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วยังได้ช่วย
ให้เข้าใจรายวิชาปฏิบัติการด้วยสาหรับวิชา เคมีหลักมูล (324-105) ที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษานอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาความรู้พื้นฐานที่มีไม่มากเพียงพอแล้วยังได้มาฝึกทา
โจทย์ปัญหาเพื่อประเมินความเข้าใจในชั้นเรียนด้วย ที่ผ่านมาพบว่ามีนักศึกษาจานวนหนึ่งที่เข้าชั้นเรียนอย่าง
ต่อเนื่องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถทาข้อสอบในรายวิชาได้ดีมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียนเต็มเวลาใน
รายวิชา
เมื่อพิจารณาเป้าหมายประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้คือเพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดี เก่งมีสุข
ผู้สอนจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างผู้เรียนให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยจะต้องคานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยให้ เป็นกระบวนการเดียวกัน นั่นคือผู้สอน
จะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
และนาผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนส่วนของผู้เรียนกระบวนการวิจัยจะเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการเรียนรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตเพราะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยจะฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้า
ทดลองหรือศึกษาหาความรู้อย่างมีแผนงานที่เป็นระบบน่าเชื่อถือได้
ปัจจุบันระบบการศึกษาได้เน้นให้ความสาคัญกับผู้เรียน ซึ่งในระดับอุดมศึกษานี้ปฏิบัติได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1) ตอบสนองความต้องการความรู้ของผู้เรียน ในกรณีนี้ผู้เรียนต้ องมีความรู้พื้นฐานมากเพียงพอ และต้องการ
ความรู้ต่อยอดหรือการประยุกต์ความรู้พื้นฐานเหล่านั้น และ 2) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานไม่มากเพียงพอ กรณีนี้
ผู้สอนต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเติมเต็มความรู้พื้นฐานของผู้เรียนทั้งหมดให้มีความทัดเทียมกัน
และต่อยอดความรู้ เพิ่มเติมให้เพียงพอ โดยเฉพาะคณะทางด้านวิทยาศาสตร์เนื่องจากนักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ มัธยมปลายแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ห ากต้องการให้ การเรียนการสอนกรณี นี้
สัมฤทธิ์ผลผู้เรียนควรต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้สอนได้ประเมินระดับความรู้ โดยรวมของผู้เรียนในแต่ละ
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ภาคการศึกษา การที่ผู้เรียนจะเข้าชั้นเรียนจะต้องมีเหตุจูงใจในการศึกษาและพฤติกรรมการเรียนที่สอดคล้อง
กับระดับการศึกษา
เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษามาเข้าเรียนวิชาเคมีหลักมูล (324-105) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 200 คน
โดยศึกษาวิจัยใน 10 ปัจจัย ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียน 3) ความ
เชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 4) สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่างการเรี ยนในชั้นเรียน 5)
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 6) สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 7) ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ของนักศึกษา 8) การเดินทางมามหาวิทยาลัย 9) สุขภาพจิตของนักศึกษา และ10) ความคาดหวังของผู้ปกครอง
ต่อการเรียนของนักศึกษา ทีมผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุใดนักศึกษาจึงเข้าชั้นเรียนและไม่เข้า
ชั้นเรียน นาไปสู่หัวข้อการวิจัยชั้นเรียน เพื่อนาไปปรับปรุงระบบการเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษามาเข้าเรียนหรือไม่มาเรียนในวิ ชา เคมีหลักมูล (324-105) ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
2.2 เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ทาให้นักศึกษามาเข้าเรียนหรือไม่มาเรียนในวิชา เคมีหลักมูล (324-105) และ
นาข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป
3. วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษามาเข้าเรียนวิชาเคมีหลักมูล (324-105) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง และวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 องค์ประกอบหลักในการเรียนการสอนทุกระดับ ประกอบด้วย 1) ผู้สอน โดยในการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาผู้สอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในวิชาการสามารถถ่ายทอดความรู้
ต่างๆให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ได้ 2) ผู้ เรีย น ในระดับ อุดมศึกษานี้ต้องมีความรับผิ ดชอบและมีวินัยในตนเองสู ง มี
เป้าหมายในการเรียน และ 3) การจัดการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการสอน
3.2 แรงจูงใจ(motivation) เป็นพลังสมบูรณ์แรงขับ (drive) ความต้องการ (needs) สภาวะอารมณ์ความ
ตั้งใจ หรืออื่นใดที่เริ่มต้น ดารงอยู่และนาไปสู่ความมุ่งมั่นในความสาเร็จของ บุคคลตามเป้าหมายที่วางไว้
Murray (ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์, 2535) แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1) แรงจูงใจ
ทางสรีรวิทยา แรงจูงใจด้านนี้เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการทางด้านร่างกาย ทั้งหมด เพื่อให้บุคคลมีชีวิตอยู่ได้
เป็ น ความต้ อ งการตามธรรมชาติ ที่ จ าเป็ น ของมนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ น้ า อาหาร การพั ก ผ่ อ น และการไม่ มี โรค2)
แรงจูงใจทางจิตวิทยา มีความสาคัญน้อยกว่าแรงจูงใจทางด้านสรีรวิทยา เนื่องจากจาเป็นในการดารงชีวิตน้อย
กว่า แต่แรงนี้ช่วยทางด้านจิตใจ แรงจูงใจนี้ประกอบด้วยความอยากรู้อยากเห็นและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
และความต้องการความรักและความเอาใจใส่ใกล้ชิดจากผู้อื่น3) แรงจูงใจทางสังคมหรือแรงจูงใจที่เกิดจากการ
เรียนรู้ แรงจูงใจชนิดนี้มีจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่ จากประสบการณ์ทางสังคมในอดีตของบุคคล และเป้าหมายของ
แรงจูงใจทางสั งคมที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement
motives) เป็นแรงจูงใจซึ่งทาให้คนมุ่ง ประสิทธิภาพในการทางาน มีความกระตือรือร้นและพยายามทางานให้
ได้ผ ลดี พยายามที่จ ะแก้ปัญ หาต่าง ๆด้วยตนเอง มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย, แรงจูงใจใฝ่
สัมพันธ์ (Affiliation motives) เป็นแรงจูงใจซึ่งทาให้บุคคลปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้ อื่น ต้องการความ
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เอาใจใส่ ความรัก เป็นแรงจูงใจเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในสังคม และแรงจูงใจต่อความนับถือของ
ตนเอง (Self-esteem) เป็นแรงจูงใจที่บุคคล ปรารถนาเป็นที่ยอมรับของสังคม มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคน
โดยทั่วไป ต้องการได้รับและการยกย่อง จากสังคม นามาสู่ความรู้สึกนับถือตนเอง
แรงจูงใจในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น อันเนื่องมากจากค่านิยมในปริญญา ความต้องการ
ของผู้เรียน และการที่มีหรือไม่มีงานทา จากการศึกษาที่ผ่าน ๆ มา สิ่งที่พบได้ชัดเจนอย่างหนึ่งคือ การศึกษา
ได้รับการยอมรับให้เป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างหนึ่ง ซึ่งทาให้ชีวิตเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับปัจจัยสี่ คือ อาหาร
ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย (พจน์ สะเพียรชัย , 2526) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนอาจเริ่มมีแนวหัน
เหเข้าสู่ผลได้ทางเศรษฐกิจ เช่น เรียนใน สาขาที่หางานทาได้ง่าย มีรายได้ดี ทางานไม่หนัก สิ่งสาคัญคือต้องเป็น
งานประเภทที่มีใจรัก บางครั้งการเลือกเรียนสาขาวิชาต่าง ๆจะขึ้นอยู่กับค่านิยมของครอบครัวโดยไม่คานึงถึง
ความสามารถของผู้เรียน การสนับสนุนของครอบครัวในครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มักจะพยายามส่ง
เสีย บุตรหลานให้ เรียนระดับ สูง สุดเท่าที่สติปัญ ญาจะเอื้ออานวยให้เรียนได้ ส่วนครอบครัวใดที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจ ไม่ดีไม่สามารถส่งบุ ตรหลานให้ เรียนถึงระดับอุดมศึกษาได้ก็จาเป็นต้องให้ ออกไปประกอบอาชีพ
ช่วยเหลือครอบครัวก่อน เมื่อมีโอกาสในภายหน้า หรือมีความสนใจจึงกลับเข้าศึกษาต่อใหม่ ในการเข้าศึกษา
ของกลุ่มหลังนี้มักจะมีลักษณะ แตกต่างไปจากกลุ่มแรก คือ คนกลุ่มหลังนี้มักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และ
เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย (ทิพยวรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา ,2526 อ้างอิงใน กนกวรรณ
รุ่งอดุลพิศาล , 2554)
แรงจูงใจในการศึกษา(สุภัททา ปัณฑะแพทย์ , 2542 อ้างอิงใน ใน กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล, 2554) ขึ้นอยู่
กับ ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้1) แรงจูงใจเกิดจากความต้องการความสุขส่วนตัว มนุษย์มีความต้องการหา ความสุข
ให้กับตนเอง หลีกหนีความไม่พึงพอใจ 2) แรงจูงใจเกิดจากการตอบสนองสัญชาตญาณ โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้
3) แรงจูงใจเกิดขึ้นตามเหตุและผล คนเรามีอิสระที่จะกระทาหรือตัดสินสิ่งต่าง ๆอย่างมีเหตุผลและรู้ว่าตน
ต้องการอะไร ทาให้การตัดสินใจเลือกเป็นแรงจูงใจตามหลักเหตุและผล 4) แรงจูงใจเกิดจากแรงขับ สิ่งที่มนุษย์
เลือกกระทาขึ้นอยู่กับความมากน้อยของ แรงขับที่ตัดสินให้กระทาสิ่งนั้ น และ 5) แรงจูงใจเกิดจากการกระตุ้น
ของอารมณ์ บางครั้งบุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมตามพลังของอารมณ์
ปัจจัยจู งใจในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา(เจือจันทร์ จง สถิตอยู่ , 2525) ขึ้นอยู่กับ 1)สภาพฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสั งคมที่แตกต่างกัน 2)ทุน ทรัพ ย์ที่ ใช้ในการศึก ษามากหรือน้ อยกว่ากั น 3)คุ ณ ภาพของการจั ด
การศึกษาที่แตกต่างกันไป4)ภูมิลาเนาของสถานศึกษาที่อยู่ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค5)ความมีชื่อเสียงของ
สถานศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยทั้ง 5 ประการเป็นผลให้บุคคลมีเหตุจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อต่างกัน
สรุปได้ว่าแรงจูงใจในการเลือกศึกษาจะประกอบด้วยความต้องการ และเป้าประสงค์ที่ผ สมผสานกันหลาย
ประการ ทั้งด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านสถาบัน
3.3 พฤติกรรมการเรียน ประกอบด้วย
3.3.1 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor) (วัล ภา วงศ์จันทร์ , 2554) ในประเด็นต่างๆ ดั งนี้
ความต่ อเนื่ อง (continuity) การจั ดช่ ว งล าดั บ (sequence) บู รณาการ (integration) ในลั กษณะที่ ช่ว ยให้
ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน เป็นการเพิ่มความสามารถ
ทั้งหมดของผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ กัน ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นแบบ
แผนของปฏิ สั ม พั น ธ์ (interaction) ระหว่างผู้ เรียนกั บ สถานการณ์ ที่ แ วดล้ อม ทฤษฎี ก ารเรียนรู้ข องกาเย่
(Gagne) ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 1)การจูงใจ (motivation phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ 2)การรับรู้ตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้( apprehending phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่ สอดคล้องกับความ
ตั้งใจ 3)การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจา (acquisition phase) เพื่อให้เกิดความจาระยะ สั้นและระยะยาว
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4)ความสามารถในการจดจา (retention phase) 5) ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (recall
phase ) 6) การนาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (generalization phase) 7) การแสดงออกพฤติกรรมที่
เรียนรู้ (performance phase) 8) การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน (feedback phase)
3.3.2 พฤติกรรมการเรียน การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษามักแปรตามพฤติกรรมการเรียน หากพิจารณา
เฉพาะตัว นักศึกษาแล้วหากนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนที่ดีจะกระตุ้นให้เข้าชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ ผู้เรียนมี
พฤติกรรมการเรียนที่ดี ย่อมมีแนวโน้มที่จ ะมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ซึ่งมีงานวิจัยหลายเรื่องสนับสนุน
พบว่าพฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทางตรงข้ามพฤติกรรมการ
เรียนที่ไม่ดีย่อมทาให้เกิดความล้มเหลวในการเรียน งานวิจัยของเพอรี่และคณะ (Perry, et al. 2001 : 777
อ้างอิงใน ประณต เค้าฉิม, 2549) ได้ศึกษาเรื่องการเอาใจใส่ในการเรียนและการเอาใจใส่ในการลงมือปฏิบัติที่มี
ต่อความสาเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา : กรณีศึกษาระยะยาวพบว่านักเรียนมัธยมปลายที่มี
ความสามารถจานวนมาก ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพราะพวกเขาไม่
สามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อบกพร่องทางการเรียนของตน รวมถึงขาดการเอาใจใส่ในการเรียน ด้วยเหตุนี้
พฤติกรรมการเรียนจึงเป็นปัจจัยภายในที่สาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในส่วนของปัจจัยภายนอกที่น่าจะมี
ผลที่สาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือการสนับสนุนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว จากเพื่อน หรือจากมหาวิทยาลัย เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับความเครียดและ
ปัญหาต่างๆ ได้ดี ทาให้มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาจิตใจแต่เพียงเล็กน้อย (Dacey Kenny. 1997 : 365
อ้างอิงใน ประณต เค้าฉิม, 2549)
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีหลักมูล (324-105) ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีหลักมูล (324-105)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 200 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
3.2. เครื่องมือการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็น ของนักศึกษาต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมี
หลักมูล (324-105) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
จานวน 200 คน ใน 10 ปัจจัย ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
3) ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน
4) สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่างการเรียนในชั้นเรียน
5) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
6) สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
7) ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา
8) การเดินทางมามหาวิทยาลัย
9) สุขภาพจิตของนักศึกษา
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10) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักศึกษา
3.3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อ มูล ใช้ ส ถิ ติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) มีขั้ น ตอนดังนี้ 1) น าข้ อมู ล ที่ ได้ จาก
แบบสอบถามมาค านวณหาค่าทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ ข้อ มูล ส่ ว นที่ 1 คุ ณ สมบัติ ส่ ว นบุ คคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ (percentage)การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคิดเห็น
ของนั กศึกษาต่อปั จ จั ยที่ มีผล ต่อการเข้าชั้นเรียนทั้ ง 10 ข้อ วิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ ย (X) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) โดยใช้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด โดยแบ่งช่วงชั้นเท่ากัน โดยคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 และ
คะแนนต่าสุด เท่ากับ 1 เพือ่ ให้ได้ลักษณะเกณฑ์เป็นแบบการแจกแจงปกติ
4. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนวิชาเคมีหลักมูล (324-105) กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ และการ เข้าชั้นเรียน โดย
การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ โดยผลการวิเคราะห์คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใน
การศึกษาครั้งนี้ จานวน 200 คน พบว่านักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 124 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.0 นักศึกษาเพศชายที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ตามลาดับ
ข้อมูลแสดงดังตารางที่1
ตารางที่ 1 เพศ จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรศึกษา
(เพศ)
เพศชาย
เพศหญิง

จานวน(คน)

ร้อยละ

76
124

38
62

ผลการวิเคราะห์การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาพบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเข้าเรียน มากกว่า
5 ครั้งขึ้นไป โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีจานวนครั้งที่เข้าเรียนมากกว่า 10 ครั้ง จานวนทั้งสิ้น 151คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.5 นั กศึกษาที่เข้าเรียนอยู่ระหว่าง 6 – 10 ครั้ง มีจานวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.5ข้อมูลแสดงดัง
ตารางที่2
ตารางที่ 2 การเข้าชั้นเรียน จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรศึกษา
(การเข้าชั้นเรียน)
ต่ากว่า 5 ครั้ง
6-10 ครั้ง
10 ครั้งขึ้นไป

จานวน(คน)

ร้อยละ

0
49
151

0
24.5
75.5

4.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าเรียนของ นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน วิชา เคมีหลักมูล (324-105) ชั้นปีที่ 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558พบว่า
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ปัจจัยที่ปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษามาเข้าเรียนมากที่สุดคือ ปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ ผู้สอน และปัจจัย
ความคาดหวั งของผู้ ป กครองต่ อ การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเข้ า เรีย นในระดั บ มาก
ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย สั ม พั น ธภาพระหว่ า งอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาในระหว่ า งการเรี ย นในชั้ น เรี ย น ปั จ จั ย
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน ปัจจัยการเดินทางมามหาวิทยาลัย และปัจจัยสุขภาพจิตของนักศึกษา
ในส่ วนปั จจั ยที่ส่งผลต่อการเข้าเรียนในระดับปานกลางประกอบด้วยปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัย
ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียนปัจจัยสภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และปัจจัยความรับผิดชอบต่อ
ตนเองของนักศึกษาข้อมูลแสดงดังตารางที่3
ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การเข้ า ชั้ น เรีย นของนั ก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีหลักมูล (324-105)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
3. ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผสู้ อน
4. สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ใน
ระหว่างการเรียนในชั้นเรียน
5. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน
6. สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
7. ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา
8. การเดินทางมามหาวิทยาลัย
9. สุขภาพจิตของนักศึกษา
10. ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของ
นักศึกษา

ค่าเฉลี่ยประเด็นความ
คิดเห็น
(X)
3.30
3.39
4.45
4.10

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.65
0.89
0.78
0.82

ระดับความ
คิดเห็น

4.20
3.10
3.27
4.20
4.10
4.25

0.83
0.58
0.71
0.61
0.74
0.76

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มากที่สุด

ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก

4.3 ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา
เคมีหลักมูล (324-105) นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชา เคมีหลักมูล (324105) ต้องการให้มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
5. การอภิปรายผลการวิจัย
พิจ ารณาปัจ จัยส่งผลต่อการเข้าชั้น เรียนของนักศึกษาในวิชา เคมีห ลักมูล (324-105) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ในแต่ละประเด็นดังนี้
ปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน เป็นปัจจัยที่ส่งผลเข้าเรียนในระดับมากที่สุด จากการสอบถาม
นักศึกษาของสาขาวิชา ฯ พบว่าการที่นักศึกษาเข้าชั้นเรียนในวิชานี้เนื่องจาก อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ด้าน
การสอน
ปัจจัยความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลเข้าเรียนในระดับมากที่สุด
เช่น กัน ปั จ จั ย นี้ และปั จ จั ย ด้านสุ ขภาพจิตของนักศึกษา ซึ่งทั้ง สองปัจจัยมีความสั มพันธ์กัน โดยทั่ วไปแล้ ว
ผู้ปกครองมักมีความคาดหวังสูงต่อ การเรียนของนักศึกษา อาจทาให้เกิดความกดดันต่อตัวนักศึกษาและส่งผล
ต่อ สุ ขภาพจิ ต ท าให้ เกิ ดความภาวะ ถดถอย ไม่อ ยากเข้ าชั้ น เรียน ซึ่ งหากอาจารย์ ที่ ป รึกษาที่ ค อยสั งเกต
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พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาจะช่วยลดปัญหาจากปัจจัยทั้ง 2 นี้ได้ และยังช่วยลดปัญหาการตกออก
ของนักศึกษา การมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาควรกระทาให้เป็นรูปธรรม อาจารย์ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาจะต้องสร้างความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับนักศึกษา เพราะนอกจากจะให้คาปรึกษาปัญหา ทั้งด้ าน
การเรีย นและปั ญ หาด้านสั งคมแล้ วยั งควรท าหน้าที่ชักจูงให้ นักศึกษาประพฤติตนให้ มีคุณ ธรรม จริยธรรม
เพื่อที่จะเป็นกาลังสาคัญของประเทศต่อไป
ปัจจัยสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่างการเรียน ในชั้นเรียน และ สัมพันธภาพระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาในระหว่างการเรียนในชั้นเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลเข้าเรียนในระดับมาก เนื่องจากตาม
โครงสร้างหลักสูตรแล้วในวิชา เคมีหลักมูล (324-105) เป็นวิชาที่กาหนดให้ นักศึกษาเรียนในภาคเรียนที่ 1
ของปีการศึกษาแรก ซึ่งนั กศึกษาที่ล งทะเบียนเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 นักศึกษายั งคงต้อง
ปรับ ตัว ให้ เข้ากับ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลั ย และอาจจะเรียนไม่ทั นส าหรับ นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่มาก
เพียงพอ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลเข้าเรียนในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก
นั กศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ต่ างจั งหวัด การมาเรียนในมหาวิ ท ยาลั ยจ าเป็ น ต้อ งพึ่ งตนเองอย่างมาก
นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเกาะกลุ่มกัน สัมพันธภาพของนักศึกษากับเพื่อนจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากต่อการเข้า
เรียน และมีระดับคะแนนเท่ากับปัจจัยปัจจัยการเดินทาง นักศึกษาส่วนใหญ่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ใช้
การเดินเท้ามาเรียน เนื่องจากวิชา324 จัดเวลา8.00 น.นักศึกษามักตื่นไม่ทัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เป็ น ปั จ จัย ที่ส่งผลต่อการเข้าเรียนในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา
บางส่วนมีความรู้พื้นฐานไม่ดี แม้จะเข้าเรียนสม่าเสมอแต่ไม่ได้ทบทวนและหัดทาโจทย์แบบฝึกหัด ก็ทาให้ผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลเข้าเรียนใน
ระดับปานกลาง เนื่องจาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีการใช้ห้อง L1 ตึกฟักทองซึ่งเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ มี
อุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอนต่าง ครบครัน ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียนจึง ไม่ส่งผลต่อ
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียน สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และความรับผิดชอบต่อตนเอง
ของนักศึกษา เป็นปัจจัยที่ส่งผลเข้าเรียนในระดับปานกลาง การที่นักศึกษามีความเห็นว่าปัจจัยนี้มีผลต่อการเข้า
ชั้นเรียนไม่มากเนื่องจากนักศึกษาสามารถกู้ยืมทุนการศึกษาได้และค่าใช้จ่ายประจาวันในมหาวิทยาลัยไม่สูงมาก
อีกทั้งการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์เป็นการบรรยายควบคู่กับการเข้าห้องทดลองเพื่อทาปฏิบัติการ
นักศึกษาที่จะเรียนวิชาในคณะวิทยาศาสตร์โดยส่วนใหญ่จึงต้องมีพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่มีค วามรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการเข้าชั้นเรียน โดยนาการศึกษาแบบการทางานเป็นกลุ่ม มาใช้กับเนื้อหาบางบทเรียนโดยเลือก
บทเรียนที่นักศึกษามีพื้นฐานได้เรียนมาบ้างแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้คนเก่งได้แนะนาให้คนที่
ไม่สันทัด และผู้สอนได้วางแผนจะใช้สื่อวีดีโอ กับเนื้อหาบางส่วน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจง่ายขึ้น
6. สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยหลากหลายที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา ทาให้อาจารย์ผู้สอน ต้องพยายามปรับวิธีการ
สอนในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนสม่าเสมอขึ้น เชื่อว่าการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลาย จะสร้างแรงจูงใจให้ นักศึกษาสนใจเข้าเรียน และอยากศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งมีความเชื่อมั่นต่อ
อาจารย์ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน สุขภาพจิตดีไม่โดดเดี่ยว และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
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7. กิตติกรรมประกาศ
ทีมผู้วิจัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่สนับสนุนทุนการวิจัยในโครงการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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วิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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บทคัดย่อ
วิช าขั้ น ตอนวิ ธีและโครงสร้ างข้ อ มูล เป็ น วิช าที่ อธิ บ ายหลั ก การและแนวคิด การจัด การข้ อมู ล ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งรูปแบบการสอนโดยทั่วไปจะใช้การบรรยายในชั้นเรียนเพื่ออธิบายหลักการ หรือแนวคิ ดเชิง
นามธรรมของหัวข้อต่างๆ ดังนั้นการเรียนการสอนในวิชานี้จึงมีความท้าทายในการอธิบายหลักการ และแนวคิด
ซึ่งอยู่ในรูปของนามธรรมให้นักศึกษาสามารถทาความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอน
ที่ให้นักศึกษาสามารถทดสอบ และแก้ปัญหาในหัวข้อต่างๆ ในรายวิ ชาผ่านทางกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ผ่านทางสื่อการเรียนทางกายภาพจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถทาความเข้าใจต่อเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น
ซึ่ งบทความนี้ น าเสนอผลที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาในการจั ด การเรีย นการสอนโดยให้ นั ก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรมเชิ ง
ปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อกายภาพในชั้นเรียนเพื่ออธิบายแนวคิดและหลักการทางนามธรรมของรายวิชาขั้นตอนวิธีและ
โครงสร้างข้อมูล โดยมีผู้เข้าร่วมการวิจัย คือนักศึกษาของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2
จานวน 59 คน ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมในชั้ นเรียนจาก
คะแนนทดสอบย่อยก่อนและหลังบทเรียนในชั้นเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมในชั้นเรียน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีคะแนนสอบทดสอบย่อยหลังการเรียนสูงขึ้นเมื่อ
เทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดีและเห็นด้วยต่อการจัดการเรียนสอน
ด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนผ่านทางสื่ออุปกรณ์เชิงกายภาพเนื่องจากช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ: กิจกรรมในชั้นเรียน การเรียนรู้เชิงรุก การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
Abstract
Data structure and algorithm is a course that explains about abstract idea of what data
will be managed in computer. The traditional approach of teaching this subject have been
covered through lectures. However, it is a challenging task to teach and explain student on
the abstract concept in order to make them understand. Letting students to experience and
solve the problems by themselves which a tangible object could lead to increasing of their
understanding into the abstract concept of the subject. In this paper, we present findings
from a study of using in-class activities which use physical object to demonstrate the abstract
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concept and games in order to explain the concept. The participants are the second year
students of the information and Communication Technology programme. They learnt about
the concept of the subject through the activities in class which were designed to support
active learning of students. The activities focused on the interactive between student and
their peers including the lecturer. We evaluated the results of learning outcomes from preand post quizzes in class and the questionnaire. The results indicate that students performed
better on the post-test compare with the pre-test. In addition, students agree that they have
a better understand the concept of subject through the activities in class.
Keywords: In-class activities, active learning, interactive in a class
1. บทนา
วิช าขั้น ตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลเป็ นวิช าที่อธิบายวิธีการดาเนินการและจัดการข้อมูลต่างๆในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้ส ามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาหลักในรายวิช าเป็นแนวคิด หรือ
หลักการที่เป็ นนามธรรมซึ่งอธิบ ายกระบวนการ รูปแบบการจัดเก็บข้อมู ล และขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้น
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่เน้ นการบรรยายเพื่ ออธิบายแนวคิดและ
หลักการต่างๆ ในห้องเรียนนั้นอาจทาให้นักศึกษาไม่สามารถทาความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถเห็นภาพหรื อเข้าใจกระบวนการที่ชัดเจนตามหลักการและแนวคิดในแต่ละหัวข้อ
ได้ ดังนั้นจึงควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น เช่น การทากิจกรรมในชั้น
เรียนเป็นต้น ดังผลการศึกษาจากงานวิจัยของแฮคกาทอร์น และคณะ (Hackathorn et al, 2011) ซึ่งศึกษา
ประสิ ทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนจากเทคนิคการสอน 4 ประเภทได้แก่ การบรรยาย (lecture) การ
แสดงตัวอย่าง (demonstration) การปรึกษาหารือ (discussion) และการทากิจกรรมในชั้นเรียน (in-class
activities) และผลการศึกษาจากงานวิจัยข้างต้นพบว่า วิธีการสอนแต่ละเทคนิคจะมีข้ อดีที่แตกต่างกันสาหรับ
ผู้สอนและผู้เรียน โดยเทคนิคการสอนแต่ละวิธีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้เรียนในระดับที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม
เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 3 ระดับตามลักษณะการเรียนรู้ของ บลูม ที่ดีที่สุดคือ
เทคนิคการสอนที่ให้ทากิจกรรมในชั้นเรียน เนื่องจากเทคนิคการสอนรูปแบบนี้เป็นเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
มากที่สุดเมื่อเทียบกับเทคนิคการสอนเทคนิคอื่นๆข้างต้น ซึ่งเทคนิคทากิจกรรมในชั้นเรียนจะเน้นการมีส่วนรวม
ของนั ก เรี ย นทุ ก คนในห้ อ งเรี ย น และมี รู ป แบบการด าเนิ น การที่ ห ลากหลายทั้ งการท างานเป็ น กลุ่ ม หรื อ
รายบุคคล การตอบปัญหา การแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กาหนด หรือการเล่มเกมส์ ซึ่งข้อดีของการทางานกิจกรรม
ในห้ องเรีย นนี้ จ ะทาให้ นั กเรีย นมีส่ วนร่วมในห้ องเรียนเพิ่มขึ้น มีประสบการณ์ โดยตรงสาหรับแนวคิด หรือ
หลักการต่างๆที่กาลังศึกษา ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าใจในหลักการได้อย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนา
เทคนิคกิจกรรมในชั้นเรียนเข้ามาประยุกต์ในการเรียนการสอนวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลจะช่วยให้
นักศึกษาสามารถทาความเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้น
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยนาเสนอผลจากการศึกษาการนาเทคนิคกิจกรรมในชั้นเรียนมาใช้จัด การเรียนการสอนใน
รายวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 59 คน ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ประกอบด้วยการตอบคาถามก่อนและหลังบทเรียนในชั้นเรียนด้วยการเล่มเกมส์
ออนไลน์ การนาเสนอกระบวนการดาเนินการด้วยแผนภาพเคลื่ อนไหว การแก้ปัญหาจากอุปกรณ์ที่กาหนดให้
โดยสมมติฐานการวิจัยคือการเรียนด้วยด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดี
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ขึ้น สาหรับเนื้อหาที่จะนาเสนอต่อไปในบทความนี้ประกอบด้วย หัวข้อที่ 2 อธิบายทฤษฎีการศึกษาที่ใช้ใน
งานวิจัย หัวข้อที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย หัวข้อที่ 4 ผลการวิจัย หัวข้อที่ 5 อภิปรายผลการวิเคราะห์ และหัวข้อ
ที่ 6 สรุปผลการวิจัย
2. ทฤษฎีการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ห้องเรียนกลับ ทาง (Flipped Classroom) คือ เทคนิคทางการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ทั้ง
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรีย นและผู้เรียนกับบทเรียนโดยการทากิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งการทากิจกรรมในชั้นเรียน
สามารถดาเนินการแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคลก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเอง
ของนักเรียนผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ( Bishop & Verleger, 2013) ดังผล
ปรากฏในงานวิจัยของ Färnqvist, Heintz, Lambrix, Mannila, & Wang, 2015 ที่ศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการโต้ตอบเรียกว่า OpenDSA เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาขั้นตอนวิธีและ
โครงสร้างข้อมูลที่แสดงขั้นตอนการทางานของโครงสร้างข้อมูลโดยแผนภาพจาลอง ซึ่งนักเรียนสามารถทา
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความเข้าใจต่อบทเรียนด้วยตนเองได้ โดยผลการศึกษาแสดง
ให้ เห็นว่านั กเรียนทาข้อสอบได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการเรียนการสอนแบบดังเดิมในปีการศึกษาที่ผ่านมา และ
นักเรียนมีความสนใจในการใช้ งาน OpenDSA มากกว่าการอ่านจากหนังสือเรียนแบบเดิม นอกจากนี้ยังมี
งานวิ จั ย ที่ เสนอระบบแสดงภาพเสมื อ นแบบโต้ ต อบบนเว็ บ (Interactive Web-based visualization)
ประกอบการอธิบายขั้นตอนวิธีต่างๆในวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล โดยนักศึกษาสามารถโต้ตอบกับ
ระบบและสามารถสร้างกรณีศึกษาจากข้อมูลที่กาหนดเอง (Halim, Koh, Loh, & Halim, 2012) เช่นเดียวกับ
งานวิจัยที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อวิดีโอออนไลน์สอนการใช้งานซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานสาหรับการเขียน
โปรแกรมสาหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาการโปรแกรม โดยผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีค วามสามารถในการใช้
เครื่ อ งมื อ เพื่ อ เขีย นโปรแกรมได้ ดี ขึ้ น และนั ก ศึ ก ษาได้ รับ ผลคะแนนดี ขึ้น ถึ ง 14 เปอร์เซ็ น ต์ (Shehane &
Sherman, 2014)
นอกจากการเน้นให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมการเรีย นรู้ของนั กเรีย นคือการกระตุ้น การมีส่ วนรวมในชั้น เรียนซึ่งอาจเป็ นการนากิจกรรมที่ ทาให้
นั ก เรี ย นรู้สึ กสนุ ก ในการเรี ย นเช่ น เกมส์ ต่ างๆ ดังผลลั พ ธ์ที่น าเสนอในงานวิจัยของซาราซอนและแบนบู รี
(Sarason &Banbury, 2004) ซึ่ งศึ ก ษาการจั ดการเรียนการสอนที่ มี รูป แบบเหมื อนรายการเกมส์ โชว์ เพื่ อ
กระตุ้นความสนใจ และมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ รวมถึงงานวิจัยของทิลแมน เดร์ ฮอลลุกซ์ ฉี กุลวานี และบิชอบ (Tillmann, De Halleux,
Xie, Gulwani, & Bishop, 2013) ที่น าเสนอระบบการเรียนการสอนรู ปแบบเกมส์ที่มีการโต้ตอบ โดยมีชื่อ
เรียกว่า Pex4Fun ซึ่งเป็นเกมสาหรับการเรียนการสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่
ทางานบนเบราว์เซอร์และมีระบบการให้คะแนนอัตโนมัติ โดยผลการทดสอบการใช้งานระบบพบว่านักศึกษา
สามารถทาแบบฝึ กหั ดและแก้โจทย์ ปัญ หาได้ดีขึ้ น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของเดลลอส (Dellos, 2015) ที่
น าเสนอผลการศึก ษาเกมส์ ดิจิ ตัล ที่ใช้ในการสอนของอาจารย์ ที่เรียกว่า Kahoot ซึ่งสามารถสร้างเกมส์ ใน
รูปแบบของคาถาม-คาตอบหลายตัวเลือก หรือการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เรียนแบบออนไลน์ภายในชั้น
เรียน ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้น และมีส่วนรวมในชั้นเรียนเป็นอย่างดีเนื่องจากนักเรียน
รู้สึกสนุก และตื่นเต้นในการเล่มเกมส์ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนสามารถตรวจสอบและประเมินความเข้าใจ
ต่อบทเรียนได้ด้วยตนเอง สาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนแบบ
เชิงรุกที่ให้ผู้เรียนทาความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะ
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ในชั้นเรียน ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้เป็นสื่ออธิบายหลักการและแนวคิดเชิงนามธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ และการมีส่วนรวมของผู้เรียนในชั้นผ่านทางการเล่มเกมส์ออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยนาเสนอวิธี
การศึกษาและกระบวนการในการดาเนินการในหัวข้อต่อไป
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา
ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลของปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมในชั้น
เรีย นจ านวนนั กศึ กษาทั้งหมด 59 คน โดยกลุ่ มตัวอย่างเพื่ อวิเคราะห์ ผ ลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากกลุ่ ม
ประชากรนี้คานวณจากโปรแกรม G*power ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อคานวณการวิเคราะห์อานาจการทดสอบ
(statistical power) เพื่อให้ ได้ขนาดตัว อย่ างที่ เหมาะสมส าหรับการทดสอบทางสถิติประเภทต่างๆ (Faul,
Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) ซึ่งผู้วิจัยกาหนดค่าเพื่อการคานวณดังต่อไปนี้
- วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติในการวิจัยนี้จะใช้การทดสอบทางสถิติ t-test แบบ two dependent
means (paired t-test) เนื่ องจากต้องการทดสอบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยคะแนนระหว่าง
ทดสอบก่อนและหลังบทเรียนที่นักศึกษาได้รับ
- การทดสอบเป็นการทดสอบแบบทางเดียว one-tail เนื่องจากตั้งสมมุติฐานว่านักศึกษาน่าจะได้
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
- ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ล (effect size) เท่ า กั บ 1.0 ซึ่ งก าหนดระดั บ ค่ า อิ ท ธิ พ ลระดั บ สู ง เนื่ อ งจาก
การศึ กษานี้ ต้ อ งการทดสอบอิ ท ธิพ ลของวิธีก ารเรียนการสอนด้ ว ยกิจ กรรมในชั้ น เรีย นที่ มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
- ค่าระดับนัยสาคัญ () เท่ากับ 0.05
- ค่าอานาจการทดสอบ (1-) เท่ากับ 0.8
จากข้อมูลที่กาหนดข้างต้นเมื่อคานวณด้วยโปรแกรม G*Power ซึ่งคานวณด้วยสูตรของโคเฮน (Cohen,
1977) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 10 คน เพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างเพียง 10 คนก็สามารถตรวจจับความ
แตกต่างที่เกิดขึ้นในการทดลองได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะกาหนดให้มีจานวนนักศึกษาขั้นต่าอย่างน้อย 10 คน
สาหรับการวิเคราะห์ต่างๆในหัวข้อ 3.4
3.2 การจัดการเรียนการสอนและสื่อการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเดิมเป็นการสอนโดยเน้นการสอนบรรยายเป็นหลัก และใช้การวาดภาพหรือรูปบนกระดานเพื่ออธิบาย
แนวคิด หรื อหลั กการของหั ว ข้อต่ างๆในชั้น เรียน ทั้ งนี้ นัก ศึกษาฝึ กภาคปฏิ บั ติโดยการเขียนโปรแกรมจาก
หลักการและแนวคิดที่ได้เรียนมาในชั้นเรียนในคาบปฏิบัติการ ซึ่งการวัดประเมินผลภาพรวมพิจารณาจาก
คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค รวมกับคะแนนการบ้านและปฏิบัติการ ซึ่งจะพบปัญหาว่านักศึกษาได้รับ
คะแนนไม่สูงนั กเนื่ องจากนักศึกษาไม่สามารถเข้าใจบทเรียนในบางเรื่องบางส่วนโดยเฉพาะบทเรียนที่เป็น
เนื้อหาเชิงแนวคิด
ในปีการศึกษา 2558 จึงมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาเน้นเรียนรู้และทาความเข้าใจใน
บทเรียนด้วยตนเองเป็นหลัก เนื่องจากการเรียนรู้เชิงรุกนี้สามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ดี
ขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 นี้เน้นการทากิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งกิจกรรมที่นามาใช้
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ประกอบไปด้วย การทาแบบทดสอบก่อนและหลังบทเรียนบนระบบเกมส์ออนไลน์ Kahoot เพื่อประเมินความ
เข้าใจของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังบทเรียน และภายในชั้นเรียนจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะและความเข้าใจ ประกอบด้วย
- การแก้โจทย์ปัญหาที่กาหนดให้เป็นกลุ่มโดยจะมีการกาหนดโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาใน
บทเรียน ซึ่งโจทย์ปัญหาจะแบ่งออกเป็น 3 โจทย์หลักและแต่ละกลุ่มจะได้โจทย์ปัญหาที่แตกต่าง
กัน จากนั้นนักศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย และนาเสนอคาตอบของกลุ่มตัวเองกับ
เพื่อนในชั้นเรียนซึ่งกลุ่มอื่นจะช่วยกันวิเคราะห์และตรวจสอบว่าคาตอบถูกต้องหรือไม่
- การทดลองเรียงลาดับข้อมูลจากสารับไพ่ที่มอบหมายให้ โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับไพ่จานวน 10 ใบ
โดยไพ่ที่ได้รับมีการมอบให้แบบสุ่ม จากนั้นนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียงลาดับไพ่ตามขั้นตอนวิธีที่ต่างๆ
ในบทเรียน จากนั้นจะมีการสรุปแนวคิดและหลักการของขั้นตอนวิธีการเรียงลาดับแต่ละวิธี
ตัวอย่างกิจกรรมและสื่อการสอนในชั้นเรียนแสดงดังภาพประกอบ 1

(ข)
(ก)
ภาพประกอบ 1 กิจกรรมในชั้นเรียนและสื่อการสอน โดย (ก) เกมส์ออนไลน์ Kahoot และ (ข) การ
แก้โจทย์ปัญหาเป็นกลุ่ม
3.3 การรวบรวมข้อมูลและวิธีการดาเนินการ
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งรวบรวมข้อมูล
จาก 2 แหล่งข้อมูลคือ คะแนนทดสอบก่อนและหลังบทเรียนจานวน 6 บทเรียนโดยการเล่มเกมส์ออนไลน์
Kahoot และแบบสอบถามคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การเรี ย นการสอนด้ ว ยกิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น โดย
รายละเอียดของแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งข้อมูลอธิบายดังนี้
- คะแนนทดสอบก่อนและหลังบทเรียน ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนทดสอบก่อนและหลังบทเรียนจานวน 6
ครั้ ง ในหั ว ข้ อ เรื่ อ งพื้ น ฐานโครงสร้างข้ อ มู ล โครงสร้างข้ อ มู ล แถวล าดั บ โครงสร้างข้ อ มู ล สแตก
โครงสร้างข้อมูลคิว โครงสร้างข้อมูลกราฟ และการเรียงลาดับ ซึ่งบททดสอบก่อนและหลังบทเรียน
เป็นคาถามแบบ 4 ตัวเลือกสาหรับคาตอบจานวน 5 ข้อ ซึ่งนักศึกษาจะทาแบบทดสอบก่อนเรียนโดย
ไม่ มี ก ารเฉลยค าตอบ และเมื่ อ เรี ย นจบบทเรี ย นที่ ใช้ กิ จ กรรมต่ า งๆในชั้ น เรี ย นนั ก ศึ ก ษาจะท า
แบบทดสอบเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะมีการเฉลยคาตอบที่ถูกต้องให้นักศึกษาทราบทัน ทีเมื่อนักศึกษา
ตอบคาถามในแต่ละข้อเสร็จสิ้น
- ความคิดเห็ นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนจากแบบสอบถาม โดย
นักศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จ
สิ้น ในภาคการศึกษา โดยคาถามประกอบด้วยการถามถึงความคิดเห็ นของนักศึกษาต่อการตอบ
-30-

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

คาถามผ่านเกมส์บ น Kahoot ช่วยให้ นักศึกษาสนใจชั้นเรียนมากขึ้นหรือไม่ การตอบคาถามผ่าน
เกมส์บน Kahoot ช่วยให้นักศึกษาประเมินความเข้าใจของตนเองต่อบทเรียนได้ดีขึ้นหรือไม่ และการ
เรียนด้วยกิจกรรมผ่านสื่อการสอนต่างๆในชั้นเรียนช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้
คาตอบของคาถามเป็นการแสดงความคิดเห็น 4 ระดับคือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย
และ เห็นด้วยอย่างยิ่ง จานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีจานวน 42 คนจากจานวนนักศึกษา
ทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 จานวน 59 คน คิดเป็นร้อ ยละ 71 ของจานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปี
การศึกษา 2558
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
จากสมมติฐานการวิจัยที่ต้องการศึกษาว่าการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้นหรือไม่ผู้วิจัยระบุคาถามวิจัยย่อยเพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยออกเป็น 2 ข้อคือ
- คาถามวิจัยย่อยที่ 1 คือ นักศึกษาตอบคาถามของทดสอบย่อยหลังเรียนได้จานวนข้อที่ถูกต้องมากขึ้น
จากทดสอบย่อยก่อนเรียนหรือไม่
- คาถามวิจัยย่อยที่ 2 คือ นักศึกษามีทัศนคติอย่างไรต่อการเรียนด้วยกิจกรรมในชั้นเรียน
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลคาถามวิจัยย่อยที่ 1
จากคาถามวิจัยย่อยที่ 1 ซึ่งต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมในชั้นเรียน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ t-test แบบ two dependent means (paired t-test)
โดยการทดสอบเป็นการทดสอบแบบทางเดียว one-tail เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อน
และหลังบทเรียนของนักศึกษาในกลุ่มเดียวกัน โดยสมมติฐานทางสถิติจากคาถามวิจัยกาหนดดังนี้
- สมมติฐานว่าง (null hypothesis) คะแนนทดสอบก่อนและหลังบทเรียนเท่ากัน
- สมมุติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียน
โดยกาหนดค่า  เท่ากับ 0.05 และ  เท่ากับ 0.2 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
บทเรียนมีดังนี้ พื้นฐานโครงสร้างข้อมูลกลุ่มตัวอย่างขนาด 45 คน โครงสร้างข้อมูลแถวลาดับกลุ่มตัวอย่างขนาด
29 คน โครงสร้ างข้อ มู ล สแตกกลุ่ ม ตั ว อย่ างขนาด 39 คน โครงสร้างข้ อมู ล คิ ว กลุ่ ม ตัว อย่างขนาด 10 คน
โครงสร้างข้อมูลกราฟกลุ่มตัวอย่างขนาด 12 คน และการเรียงลาดับกลุ่มตัวอย่างขนาด 17 คน
3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลคาถามวิจัยย่อยที่ 2
คาถามวิจัยย่อยที่ 2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาโดยพิจารณาผลรวมระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อข้อคาถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม
4. ผลการวิเคราะห์
4.1 คาถามวิจัยย่อยที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังบทเรียนในแต่ละ
หัวข้อการเรียนแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 พื้น ฐานโครงสร้างข้อมูลจากสมมุติฐานในข้อ 3.4.1 ผลการวิเคราะห์ ด้วยสถิติ t-test แบบ two
dependent means (paired t-test) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้คะแนนทดสอบหลังบทเรียน (M=2.91, S.D.
= 0.54) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนบทเรียน (M = 0.82, S.D= 0.74) อย่างมีนัยสาคัญ (p = 0.000)
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4.1.2 โครงสร้างข้อมูลแถวลาดับ จากสมมุติฐานในข้อ 3.4.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test แบบ two
dependent means (paired t-test) พบว่าในหัวข้อนี้ไม่มีความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลังบทเรียน
(M = 1.76, S.D. = 1.26) และคะแนนทดสอบก่อนบทเรียน (M = 1.62, S.D= 0.74) ที่ระดับนัยสาคัญ (p =
0.29)
4.1.3 โครงสร้างข้อ มูลสแตก จากสมมุติฐานในข้อ 3.4.1 ผลการวิเคราะห์ ด้วยสถิติ t-test แบบ two
dependent means (paired t-test) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้คะแนนทดสอบหลังบทเรียน (M=3.41, S.D.
= 0.83) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนบทเรียน (M = 1.00, S.D= 0.68) อย่างมีนัยสาคัญ (p = 0.000)
4.1.4 โครงสร้ า งข้ อ มู ล คิ ว จากสมมุ ติ ฐ านในข้ อ 3.4.1 ผลการวิเคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ t-test แบบ two
dependent means (paired t-test) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้คะแนนทดสอบหลังบทเรียน (M=3.30, S.D.
= 1.12) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนบทเรียน (M = 0.90, S.D= 0.54) อย่างมีนัยสาคัญ (p = 0.000)
4.1.5 โครงสร้างข้อมูล กราฟ จากสมมุติฐ านในข้อ 3.4.1 ผลการวิเคราะห์ ด้วยสถิติ t-test แบบ two
dependent means (paired t-test) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้คะแนนทดสอบหลังบทเรียน (M=3.33, S.D.
= 0.42) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนบทเรียน (M = 1.25, S.D= 0.75) อย่างมีนยั สาคัญ (p = 0.000)
4.1.6 การเรี ย งล าดั บ จากสมมุ ติ ฐ านในข้ อ 3.4.1 ผลการวิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ t-test แบบ two
dependent means (paired t-test) พบว่าในหัวข้อนี้ไม่มีความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลังบทเรียน
(M = 2.47, S.D. = 1.01) และคะแนนทดสอบก่อนบทเรียน (M = 2.35, S.D= 1.49) ที่ระดับนัยสาคัญ (p =
0.37)
4.2 ค าถามวิ จั ย ย่ อ ยที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาจากแบบสอบถามออนไลน์
รายละเอียดผลคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อคาถามของแบบสอบถามแสดงดังต่อไปนี้
4.2.1 คาถามหัวข้อ “นักศึกษาคิดว่าการตอบคาถามผ่านเกมส์บน Kahoot ช่วยให้นักศึกษาสนใจชั้นเรียน
มากขึ้น” ผลลัพธ์นักศึกษาเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 52.4 เห็นด้วยอย่างยิ่งคิดเป็นร้อยละ 45.2 และไม่เห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการตอบคาถามผ่านเกมส์บน
Kahoot ช่วยให้นักศึกษาสนใจชั้นเรียนมากขึ้นหรือไม่
4.2.2 คาถามหัวข้อ “นักศึกษาคิดว่าการตอบคาถามบนเกมส์ Kahoot ช่วยให้นักศึกษาประเมินความ
เข้าใจต่อบทเรียนของตัวเองได้” ผลลัพธ์ที่ได้นักศึกษาเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 71.4 เห็นด้วยอย่างยิ่งคิดเป็นร้อย
ละ 21.4 และไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม ดัง
ภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการตอบคาถามผ่านเกมส์บน
Kahoot ช่วยให้นักศึกษาประเมินความเข้าใจต่อบทเรียนของตัวเองได้หรือไม่
4.2.3 คาถามหัวข้อ “นักศึกษาคิดว่าการทากิจกรรมผ่านสื่ออุปกรณ์ต่างๆเช่น ไพ่ หรือแผนภาพในการ
อธิบายช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ” ผลลัพธ์ที่ได้นักศึกษาเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 66.7 เห็นด้วยอย่างยิ่งคิด
เป็นร้อยละ 31.0 และไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 2.4 ของความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม
ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการทากิจกรรมผ่านสื่ออุปกรณ์
ต่างๆเช่น ไพ่ หรือแผนภาพในการอธิบายช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นหรือไม่
5. อภิปายผล
ในคาถามวิจัย ย่อยที่ 1 จานวนข้อมูลคะแนนของนักศึ กษาที่ใช้วิเคราะห์ แต่ล ะบทเรียนจะมีจานวนไม่
เท่ากัน เนื่องจากในการทดสอบแต่ละครั้งเป็นการทดสอบที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนแต่ละหัวข้อซึ่ง
นักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนจะมีจานวนไม่เท่ากัน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่นามาวิเคราะห์จึงเป็นข้อมูลที่ได้มาแบบสุ่ม
ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อพิจารณาความแตกต่างของคะแนน
ทดสอบเทียบเคียงระหว่างก่อนการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมในชั้นเรียน ดังนั้นข้อมูลคะแนน
ทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาที่ไม่ได้ทาแบบทดสอบก่อนเรียนจะมีการคัดออกจากการวิเ คราะห์ อย่างไรก็ตาม
จากการวิเคราะห์ค่าความสามารถในการทดสอบแสดงว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าเพียง 10 คนก็สามารถให้ผล
การวิเคราะห์ที่มีนัยสาคัญ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละหัวข้อมีจานวนคะแนนของนักศึกษาขั้นต่าจานวน 10
คน เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงถือว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ
จากผลการวิเคราะห์ในข้อ 4 จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมนักศึกษาสามารถทาคะแนนทดสอบหลังบทเรียนได้
ดีขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่เรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการประเมินความคิดเห็นจากตัวนักศึกษาที่ เห็นด้วยต่อการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมในขั้น
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เรียนช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจในข้อ
4.1.2 หัวข้อโครงสร้างข้อมูลแถวลาดับและข้อ 4.1.6 หัวข้อการเรียงลาดับ โดยคะแนนทดสอบก่อนและหลัง
บทเรียนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเนื่องมาจากหัวข้อทั้งสองนี้นักศึกษาได้เรียนมาแล้ว
ในภาคการศึกษาก่อนหน้านี้ในรายวิชาการโปรแกรมอย่างมีโครงสร้าง ดังนั้นนักศึกษาจะมีความรู้พื้นฐานมา
ก่อนแล้วเมื่อมาทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังบทเรียนจึงไม่มีความแตกต่างของคะแนน เพราะฉะนั้นการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนจะเห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนเมื่อนักศึกษาไม่มีความรู้เบื้องต้นในหัวข้อนั้นมา
จากการเรียนในรายวิชาใดๆมาก่อน
6. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้แสดงผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมในชั้นเรียน โดย
กิจ กรรมที่ จัด เน้ น ให้ นั กศึกษามีส่ วนร่ว มในชั้น เรียน และใช้สื่ อทางกายภาพต่างๆที่ส่ งเสริม ความเข้าใจต่ อ
บทเรียนให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตนเองภายในชั้นเรียน โดยผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมนักศึกษาสามารถทาคะแนนทดสอบหลังบทเรียนได้คะแนนสูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนเมื่อผ่านการเรียนการสอนด้วยการทากิจกรรมในชั้นเรียน และนักศึกษารู้สึกมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและ
สามารถทาความเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้นจากการทากิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน งานในอนาคตผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการอื่นๆอีกนอกเหนือจากคะแนนทดสอบ ซึ่งแสดงผล
การเรียนรู้เป็นหัวข้อ โดยอาจพิจารณาผลการเรียนรู้ในภาพรวมเช่น คะแนนสอบทั้งหมด รวมถึงผลการเรียนรู้
ได้รูปแบบอื่นๆ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือเชื่อมโยงความรู้ของนักศึกษาเป็นต้น
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การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา
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2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์แ ละออกแบบระบบ ซึ่งเป็น
รายวิชาพื้นฐานของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของผู้เรียน
อาชีว ศึกษาในประเทศไทยที่มักไม่ส นใจเนื้ อหาวิช าการแต่มักมีปฏิ สั มพันธ์ที่ดีกับเพื่ อนร่ว มเรียน ท าให้ ผู้เรียน
ในรายวิชานี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่า โดยเฉพาะหัวข้อเรื่องการสร้างแบบจาลองกระบวนการซึ่งเป็น
เนื้อหาสาคัญที่ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจเพื่อให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ได้ ผู้วิจัย
จึงได้น ากลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้แก้ปัญหาเพื่อปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับ
พฤติก รรมผู้ เรี ย น ผลการวิจั ย พบว่า เมื่ อ น าผลสั ม ฤทธิ์ข องวิธีก ารสอนแบบเพื่ อนช่ ว ยเพื่ อ นและแบบปกติ ม า
เปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : แบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิเคราะห์และออกแบบระบบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ความก้าวหน้าทาง
การเรียนรู้
Abstract
The purpose of this research is to improve students’ learning in the “System Analysis and
Design” course which is a fundamental subject of the vocational education program in
computer. Since most vocational students in Thailand tend to gain benefit from the interaction
among classmate but are prone to lack of their attention on theoretical contents, their learning
achievement in this course has been shown to be low. However, a topic of the process model,
which discusses steps of how to build a computer system, is considered crucial for those
students. We adapt a peer assisted learning strategy to limit the above learning problems and
consequently promote appropriate learning activities for vocational students. The results of this
research reveal that the proposed peer assisted learning based approach can significantly
improve students’ learning achievement and learning progress compared to those in control
group.
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1. บทนา
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่กาลังพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทาให้มีความต้องการด้าน
แรงงานเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น สาเหตุ ให้ ส ถาบั น ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาในประเทศไทยจึ ง มี จ านวนมากขึ้ น
เพื่อรองรั บ จ านวนนั กศึกษาอาชีวศึกษาที่มี จานวนเพิ่ มสู งขึ้น ซึ่ งในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั้นอาจมี
ความแตกต่างกับการจัดการศึกษาชนิดอื่น ๆ คือ ธรรมชาติและรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาอาชีวศึกษานั้น
มั ก สนใจทั ก ษะด้ า นการปฏิ บั ติ เป็ น สาเหตุ ให้ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม นี้ จ ะไม่ ส นใจในเนื้ อ หาที่ เป็ น ทฤษฎี หรื อ บางที
มีความเข้าใจที่ยากในเนื้อหาที่มีความซับซ้อน อย่างเช่น การเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาจะต้องสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานขององค์กร
ทางธุรกิจ และองค์กรที่เป็ น ราชการได้ ซึ่งกระบวนการของการวิเคราะห์ และออกแบบระบบนั้น ปร ะกอบด้ว ย
กระบวนการการกาหนดปัญหา การกาหนดความต้องการของระบบและความต้องการของผู้ใช้งาน กระบวนการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาระบบงานคอมพิวเตอร์ กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบงาน
กระบวนการการเขียนแผนภาพระบบงาน โดยการใช้แผนภาพแสดงกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD
Diagram) และกระบวนการการเขี ย นค าอธิ บ ายการประมวลผล (Process Description) และการออกแบบ
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งในกระบวนการของการเขียนแผนภาพแสดงการะแสข้อมูล หรือ DFD
Diagram นั้ น ผู้ เรี ย นจะต้องสามารถแบ่ งงานในระบบงานออกเป็ น ข้อมูล ที่น าเข้า (Input Data) กระบวนการ
การประมวลผล (Process) ข้อมูล ที่ได้จ ากการประมวลผล (Information) และแหล่ งเก็บ ข้อมูล (Data Store)
สาเหตุเบื้องต้นที่มักจะเกิดปัญหาการเรียนของผู้เรียน คือ ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์ระบบงานโดยสร้างแผนภาพ
แสดงกระแสข้อมูล หรือ DFD ได้ อันเป็นเหตุทาให้ผู้เรียนต้องใช้เวลาในการเรียนที่นานและอาจไม่เข้าใจเนื้อหาเลย
ซึ่งส่งผลต่อการเรียนเนื้อหาอื่นๆในการวิชานี้ อีกทั้งจานวนผู้เรียนในชั้นเรียนมีจานวนมากและมีเวลาที่จากัด ผู้สอน
อาจไม่สามารถเน้นหรือดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง
จากปัญหาในการเรียนดังกล่าว จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องประยุกต์ใช้วิธีการสอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหานั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้กลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่ อน (Peer Assisted Learning) ซึ่งเป็ น วิธีการเปิดโอกาสให้ เ พื่อนเป็นผู้ช่วยสอนกันเอง (Abedini และคณะ,
2013) โดยจัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะเก่งช่วยอ่อน (Boud และคณะ, 1999) ซึ่งนอกจากจะช่วย
แก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน ยังสามารถเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียนอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่เรียนด้วยกลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
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3. วิธีการศึกษา
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี ก ลุ่ ม ประชากรเป็ น นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 3204-2009 โดยกลุ่มเป้าหมายมาจากการ
เลื อกแบบเจาะจง เป็ น นั กศึกษาหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ชั้นปี 1 สาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ธุรกิจ
จานวน 78 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง (Experimental Group) ซึ่งเรียนด้วยวิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จานวน 38
คน และกลุ่มควบคุมโดยเรียนด้วยวิธีการแบบปกติ (Control Group) จานวน 40 คน
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จานวน 10 ข้อ
ครอบคลุมเรื่องแผนภาพแสดงกระแสข้อมูล และแบบสัมภาษณ์ทัศนคติของผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน
3.3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัย ได้ใช้ค่าทางสถิติ t-test Independent ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้ Normalized gain โดย Richard R. Hake (1998)
เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการแบบเพื่ อนช่วยเพื่อน คือ <g> = (% post–
test) - (% Pre-test) / (100 %) - (% Pre-test) โดยที่ <g> คือ ค่า normalized gain % Post-test คือ ค่าเฉลี่ย
ข อ งค ะแ น น ส อ บ ห ลั งเรี ย น เป็ น เป อ ร์ เ ซ็ น ต์ % Pre-test คื อ ค่ าเฉ ลี่ ย ข อ งค ะแ น น ส อ บ ก่ อ น เรี ย น
เป็ น เปอร์เซ็นต์ ในเกณฑ์การประเมิน สามารถแบ่งระดับค่า Normalized gain ออกเป็นกลุ่มได้ส ามระดับ คือ
ระดับสูง (High gain) เป็นชั้นเรียนที่ได้ค่า <g> ≥ 0.7 ระดับปานกลาง (Medium gain) เป็นชั้นเรียนที่ได้ค่า 0.7 ≤
<g> ≥ 0.3 และ ระดับต่า (Low gain) เป็นชั้นเรียนที่ได้ค่า 0.0 ≤ <g> >0.3
3.4. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1. ให้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มทาแบบทดสอบแบบปรนัยก่อนกิจกรรมการเรียน (Pre-test) จานวน 10 ข้อ
ใช้เวลาทาประมาณ 20 นาที โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มต้องเคยผ่านการเรียนในหัวข้อแบบจาลองกระบวนการ
(การสร้างแผนภาพแสดงกระแสข้อมูล) ในรายวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยมีผู้สอนคนเดียวกัน
ขั้นที่ 2. ผู้เรียนในกลุ่มทดลอง (Experimental Group) จะถูกแยกผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ตามผลคะแนน
ซึ่งวิธีที่ใช้ในการจับคู่ทากิจกรรมการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยนาคะแนนมาเรียงจากน้อยไปหามาก คนที่ได้
คะแนนน้อยที่สุดจะคู่กับคนที่ได้คะแนนมากที่สุด (ดังแสดงในภาพที่ 1) ในขณะที่ผู้เรียนในกลุ่มควบคุม (Control
Group) จะได้เนื้อหาเพื่อไปศึกษาเองตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน จากนั้นเริ่มทากิจกรรมการเรียนรู้ใน
หัวข้อแบบจาลองกระบวนการ โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมภายในเวลา 60 นาที
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ผู้เรียนที่ได้คะแนนสอบน้อยที่สุด
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ผู้เรียนที่ได้คะแนนสอบมากที่สุด
ภาพที่ 1 แสดงคะแนนที่ใช้ในการจับคู่ในการทากิจกรรม
ขั้นที่ 3. ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มทาแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยหลังเรียน (Post-test)
จานวน 10 ข้อ ใช้เวลาทาประมาณ 20 นาที
ขั้นที่ 4. ผู้วิจัยทาการสุ่มผู้เรียนในกลุ่มทดลองจานวน 4 คน เพื่อทาสัมภาษณ์ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ขั้นที่ 5. นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์และสรุปผล

ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
โดยใช้เวลา 20 นาที
จับคู่ทากิจกรรม
กลวิธีการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน โดยใช้เวลา
60 นาที

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ทาการเรียนการสอน
แบบปกติ
โดยใช้เวลา 60 นาที

ทาแบบทดสอบหลังเรียน
โดยใช้เวลา 20 นาที
ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการทดลอง
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ภาพที่ 3 แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
4. ผลการวิจัย
4.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
หลังจากทาการทดลองเสร็จสิ้น สามารถแสดงผลการทดสอบความรู้ก่อนเรียน ทั้งสองกลุ่มว่ามีความรู้
อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน (ดังแสดงในตารางที่ 1) และ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังแสดงในตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบ

ก่อนเรียน (Pre-test)

กลุ่มทดลอง (n=38)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย X
มาตรฐาน
(S.D.)
3.08
1.56

กลุ่มควบคุม (n=40)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย X
มาตรฐาน
(S.D.)
3.12
1.27

t

0.38

p ≤ .05
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบ

หลังเรียน (Post-test)

กลุ่มทดลอง (n=38)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย X
มาตรฐาน
(S.D.)
6.26
1.47

*p ≤ .05
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กลุ่มควบคุม (n=40)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย X
มาตรฐาน
(S.D.)
4.53
0.87

t*

6.38
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4.2. ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน
ในการประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยกลวิธีการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน อยู่ในระดับปานกลาง (Medium gain) มีรายละเอียดดังนี้
<g> = 62.60%) - (30.80%) / (100 %) - (30.80%)
= 31.80 / 69.20
= 0.459
และเมื่อประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อยู่ในระดับต่า
(Low gain) มีรายละเอียดดังนี้
<g> = (45.30%) - (31.12%) / (100 %) - (31.12%)
= 14.18 / 68.88
= 0.205
4.3. ทัศนคติของผู้เรียนที่เรียนด้วยกลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ทัศนคติของผู้เรียนในกลุ่มทดลองที่มีต่อกลวิธีการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการสัมภาษณ์ทัศนคติของผู้เรียนต่อกลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ผู้เรียน
1
2
3
4

“การให้เพื่อนที่เข้าใจช่วยสอนเพิม่ ก็ทาให้เข้าใจมากขึ้นอาจเป็นเพราะสอนตัวต่อตัวและอายุที่เท่ากัน และไปแบบช้า ๆ
จึงเข้าใจมากขึ้น”
“เรียนในห้องแล้วยังไม่เข้าใจที่คณ
ุ ครูได้สอน เลยให้เพื่อนที่เข้าใจมีความรู้ช่วยสอน
ทาให้มีความเข้าใจมากขึ้น เพราะเพื่อนสนิทกัน พอเรายังไม่เข้าใจอีกก็สามารถถามได้ตลอด”
“หลังการที่ครูสอนในชั้นเรียนแล้ว ไม่มีความเข้าใจในบทเรียน อาจารย์จึงให้เพื่อนที่เก่งที่สุดในห้องมาช่วยสอนทาให้มี
ความเข้าใจมากขึ้น เนื่องจากอายุเท่ากัน มีความสนิทสนมกัน”
“วิธีการเพื่อนสอนเพื่อนเป็นวิธีที่เข้าถึงผู้เรียนได้มากที่สุด และทาให้ผู้เรียนมีวิธีคิด
ในรูปแบบที่ต่างออกไปมาก สรุปคือเป็นวิธีที่สร้างความเข้าใจได้พอสมควร”

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหาการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นวิชาหลัก
ที่ ผู้ เรี ย นด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ คอมพิ ว เตอร์ จ ะต้ อ งเรี ย น โดยเฉพาะเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การสร้า ง
แบบจ าลองกระบวนการอั น เป็ น เนื้ อ หาส าคั ญ ที่ ผู้ เรี ย นจะต้ อ งท าความเข้ า ใจเพื่ อ ให้ ส ามารถน าหลั ก การ
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยผู้สอนได้นากลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้แก้ปัญหา
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า วิธีการดังกล่าวสามารถทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่มากขึ้นและมีความก้าวหน้า
ทางการเรี ย นในระดั บ ปานกลาง ในขณะที่ ก ลุ่ ม ควบคุ ม มี ร ะดั บ ความก้ า วหน้ า ในการเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ต่ า
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sporer และ Brunstein (2009) นักการศึกษาของเยอรมนีที่ได้นากลวิธีการสอนแบบ
เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นมาใช้ พั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นของผู้ เ รี ย นได้ เ ป็ น อย่ า งดี เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย
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ของ Sevenhuysen และคณะ (2014) ที่นากลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจากผลการทดลองจะพบว่าผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่แล้วเมื่อเขาได้ช่วย
แนะนาเพื่อน เขาจะมีการทบทวนความรู้เป็นเหตุให้เขามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้เรียนที่
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ย นระดั บ ต่ าเขาจะได้ ค าแนะน าและการสอนในจุ ด ที่ บ กพร่ อ งจากเพื่ อ นท าให้ พ วกเขา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ดังนั้นสามารถสรุปผลได้ว่ากลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามา รถนามาใช้
เป็ น วิธี การสอนที่ ก ระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามกระตื อรื อร้ น ในการเรีย นอั น มี ผ ลต่ อผลสั ม ฤทธิ์ แ ละความก้ าวหน้ า
ทางการเรียนของผู้เรียนอีกด้วย ในงานวิจัยนี้มีได้นาเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรูปแบบค่าเฉลี่ย
ซึ่งไม่ได้แสดงผลแยกระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่ อนที่ถูกจับคู่กันในการทดลอง ซึ่งอาจทาการศึกษาในงานวิจัยครั้ง
ต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัย โดยการสนันสนุนจากผู้บริหารและอาจารย์ของวิทยาลัยพณิชย
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การสะท้อนคิดนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเรียนของผู้เรียน
ในชั้นเรียนการพูดในที่ประชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนไม่เพี ยงแต่ต้องพัฒนาทักษะการนาเสนอปากเปล่า
เท่านั้ น ทักษะด้านอื่น ๆเช่น การฟัง และการคิดเชิงวิเคราะห์ต้องพัฒ นาไปด้วย ดังนั้นความสามารถในการ
สะท้อนคิดจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ถึงกระนั้น ในประเทศไทยโอกาสที่ผู้เรียนจะสามารถสะท้อนคิดยังคงมีความจากัด
อยู่ บทความนี้ ซึ่งเป็ น ส่ วนหนึ่ งของงานวิจั ยที่ อยู่ในขั้น ตอนดาเนิน การ จะเสนอแนะกิจกรรมสะท้อนคิด ที่
หลากหลายในการเรียนการสอนวิชาการพูดในที่ประชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น การเขียนพิจารณ์ตนเอง การ
รับคาติชมจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ การอภิปรายกลุ่ม โดยอ้างอิงหลักการทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
ความสามารถในการควบคุมการเรี ยนของผู้ เรียน ของ Oxford (2003) และหลั กการความสามารถในการ
ควบคุมการเรียนภาษาของผู้เรียนของ Little (2007) นอกจากนี้ ประโยชน์และข้อจากัดของแต่ละกิจกรรม
สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเรียนของผู้เรียน และข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยใน
อนาคต ได้ถูกนาเสนอแนะอภิปรายไว้ในบทความนี้ด้วย
คาสาคัญ : ความสามารถในการควบคุมการเรียนของผู้เรียน กิจกรรมสะท้อนคิด กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม ทักษะการพูดในที่ประชุมชน
Abstract
Reflection is believed to be an integral part of learner autonomy development. For
public speaking classes, where students are required to develop not only oral presentation
skills but also other skills such as listening and analytical thinking skills, ability to reflect is
therefore essential. Yet opportunities for learners to reflect are still limited in many
classrooms, especially in Thailand. As a part of ongoing research project, focusing on the
sociocultural aspect of learner autonomy based on Oxford (2003) and principles of language
learner autonomy (Little , 2007), the paper proposes for various reflection activities in L2
public speaking classroom such as self-reflection, peer feedback, and group discussions.
Merits and limitations of each activity in facilitation of the development of learner autonomy
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are identified. Implications for further studies to describe language learners’ reflective
behaviors are also discussed.
Keywords: learner autonomy, reflection activities, sociocultural dimension, public speaking
skills
1. Introduction
Over the years, Thai Ministry of Education has tried to promote student-centered
classrooms as opposed to teacher-centered classrooms (National Qualifications Framework
for Higher Education in Thailand, 2006). Closely related to the student-centered concept is
the notion of learner autonomy that many consider as one of the desirable educational
goals (Cotteral, 1995; Benson, 2007; and Borg, 2012). For language classrooms in Thailand,
however, many educators still struggle to find ways to foster learner autonomy while
students may also need to be prepared to handle such changes in classroom environment
(Nonkukhetkhong, Baldauf, & Moni, 2006).
At an increasing rate, many universities added public speaking as elective courses in their
language departments (Yamashiro & Johnson, 1997) while others, Thai universities included,
mandate the subject as a required skill for their graduates. Public speaking is viewed as a
more advanced level comparing to other skills courses because it aims at improving not only
speaking, but also other skills such as social interaction, listening, analytical thinking, and
reflecting. Public speaking classrooms are also more dynamic than others because the
students assume multiple roles in the class, one as a speaker, and another as audience. Still,
only limited studies focus on the approaches to enhance learner autonomy and the
sociocultural process involved in public speaking classrooms.
Such classroom challenges towards promotion of learner autonomy in the language
classrooms calls for better understanding of learner autonomy development process of L2
students in public speaking class. As a part of an ongoing research project where reflection
activities will be used, this paper sets out to review the concepts of learner autonomy with
particular highlight on its sociocultural dimension. Since reflection is a crucial part of learner
autonomy, reflection activities that are believed to create leaner autonomy, along with the
sociocultural processes involved will make the central points for the argument here.
2. Review of Literature
In this section, literature on sociocultural dimension of learner autonomy, learner
autonomy in the classroom and the context of public speaking classes in Thailand are
reviewed.
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2.1 What is learner autonomy?
The most widely cited definition of learner autonomy is “the ability to take charge of
one’s own learning” (Holec, 1981: 3). With minimum guidance from teachers, learner
autonomy involves learners’ responsibility, critical thinking skills and reflection skills in their
learning process. For Little (1991), the ability to reflect and manage one’s own learning also
depends upon the learners’ psychological capacities (Benson, 2007) which involve learners’
feeling of being in control of their actions (Dornyei and Ryan, 2015).
Expanding from the psychological dimension of learner autonomy, “social autonomy”
(Holliday, 2003: 124) involves students’ social world that they bring into the classroom. In
this regard, autonomy does not only come from within oneself, but it also appears to come
from one’s interactions with the environment, classroom and beyond. The idea of the social
autonomy brought about research interests aim to understand students’ reflective behavior
and attitude towards their learning (Holliday, 2003).
2.2 Reflection and Learner Autonomy
Benson (2011) identified three keys psychological categories significant to control over
language learning which include attention or awareness, reflection, and metacognitive
knowledge. Little (1997) also emphasized that reflection on the learning process is
considered one characteristic of autonomous learning. Reflection, in this sense, is defined as
“a mental process which takes place out of the stream of action, looking forward or (usually)
back to actions that have taken place” (Louden, 1991: 49). The link between autonomy and
reflection can then be explained through learners’ behavioral process in a sense of control
over learning experiences. Candy (1991) suggested classrooms activities such as reflective
journal writing and group discussions of approaches to learning to observe such behavioral
process. These activities also establish connections between learning strategies and learning
outcome in for learner autonomy (Benson, 2011).
2.3 Sociocultural dimension of learner autonomy
In exploration of learner autonomy, sociocultural prospect is one of various perspectives.
First proposed by Benson (1997) and later extended by Oxford (2003), the model of L2
learner autonomy can be classified in four perspectives which are:
 Technical perspective: focuses on situational conditions of learner autonomy
 Psychological perspective: focuses on learners’ mental and emotional characteristics
 Sociocultural perspective: focuses on social interactions
 Political-critical perspective: focuses on power, access, and ideology
For sociocultural perspectives, in particular, learner autonomy can be developed through
“interdependence” and “social mediated” learning processes (Benson, 2007: 30). There are
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two types of sociocultural perspectives, i.e. Sociocultural I and Sociocultural II (Oxford, 2003).
Sociocultural I is influenced mostly by Vygotsky’s Sociocultural Theory and L2 learning while
Sociocultural II is guided by the theories of situated learning and community of practice
(Oxford, 2003; Benson, 2007). As a preliminary study, this paper explores only sociocultural
perspective in a general sense combining Sociocultural I and II through the possible use of
classroom reflection activities.
Central to Oxford’s model of L2 learner autonomy are the four themes which are L2
learning context, agency or learners’ sense of self and power, L2 learning motivation, and
learning strategies (Oxford, 2003). In sociocultural perspective, learning context is viewed as
the relationship between the learner and the more responsible other and the social and
cultural setting. Agency is the learners’ power to control their own learning through selfregulation and is reflected in participation with a more expert person. For motivation, it is
believed to be linked with self-regulation and is invested in an imagined community. The last
theme, learning strategies or plans to reach the goals, refer to metacognitive, cognitive, and
social strategies (Oxford, 2003). Therefore, based on the four themes, this paper seeks to
explore classroom interactions such as group discussions as well as reflection activities to
foster learner autonomy.
Put together with constructivist theories of pedagogy, Little (2007) proposed three
fundamental principles of language learner autonomy; that is, learner involvement, learner
reflection, and target language use. Through these principles, language proficiency and
development of learner autonomy then combine. Using the themes in the model of L2
learner autonomy (Oxford, 2003) and the three principles of language learner autonomy
(Little, 2007) as a frame for this paper, reflection activities which encourage social interactions
in the classrooms are examined.
2.4 Learner autonomy in the classroom
Much of the literature focuses on the independent aspect of learner autonomy and
empirical evidence concentrated mostly on the area of autonomy beyond the classroom
such as self-access center, distance learning, and study abroad (Benson, 2007). However,
more studies are shifting the focus on autonomy in the classroom (Benson, 2007; Palfreyman
& Smith, 2003). Some of the examples of autonomy in the classroom are collaborative
learning, curriculum-based approach to autonomy, and learner involvement (Benson, 2007).
In this sense, when dealing with classroom autonomy, the focus is instead on
interdependence of learners and how knowledge is socially constructed (Littlewood, 1999).
Still, the literature on reflection activities with regards to learners’ interdependence is still
scarce (Benson, 2011). By using public speaking classroom as a context, the paper therefore
aims to explore various ways learners’ interdependence can also be revealed through
classroom reflection activities.
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2.5 The context of public speaking classes in Thailand
Before turning to reflective activities to foster learner autonomy, the context of public
classes in Thailand is first addressed. With regard to speaking, it is found that Thai students
do not feel are confident to speak English with international audience simply because they
are worried about making mistakes (Boonkit, 2010). In addition, for Thai students, oral
presentation and speeches are often viewed as one of the most stressful tasks in language
classrooms, especially when the speeches are individual. The reason is that Asian classrooms
tend to be collectivist (Hoftstede, 1991; Littlewood, 1999) implying that students may not be
used to standing in front of the crowd and exercise their individuality.
Public speaking anxiety and foreign language anxiety also play a vital role in public
speaking class because they affect the students’ learning process (McCroskey, 1984; Horwitz
et al, 1986; Hewitt & Stephenson, 2012). Therefore, for students to develop public speaking
skills, students need to be able to find their individual voice or standpoint, confidence, and
motivation.
As mentioned earlier, there is a need for public speaking class to move towards learnercenter and away from teacher-center type of classrooms. For the shift to autonomous
classroom to happen, freedom or the learners’ rights to make choices is essentially needed
(Cotterall, 1995). For this reason, some measures should be taken to provide learners
freedom in pursuing the individual topics as well as researching their own materials to use. In
this regard, students are also required to take responsibility over their own learning. Indeed,
to involve learners in the learning process, learners should be allowed to choose their
classroom activities that suit their learning needs. Teachers, on the other hand, should also
try to help students find their own ‘voice’, or their identity, and confidence and at the same
time to help students develop better public speaking skills through classroom reflection
activities.
From the review of the literature, it is apparent that more empirical findings are needed
to better understand the process of language learner autonomy especially with regards to
sociocultural dimension. Since learner involvement and learner reflection are vital to the
development of learner autonomy, in the next section, reflection activities to promote
learner autonomy focusing on sociocultural perspective are discussed.
3. Suggested reflection activities for public speaking classrooms:
Farrell (2007) following Schon (1983) classified reflection into three major types. The first
is reflection-in-action in which reflection occurs in the moment of the action. The second is
reflection-on-action or the reflection upon past experiences and the third is reflection-foraction which is the reflection of future actions. In other words, reflection involves thinking
process about experiences from the past, the present, and improvements for the future.
From Little (2007), pedagogical principle for learner autonomy include learner involvement,
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learner reflection, and appropriate target language use. For the public speaking class,
classroom activities discussed here incorporate both learner involvement and learner
reflection, and students are as much as possible encouraged to use the target language
which is English in all activities. The discussions also include the themes of L2 learner
autonomy suggested by Oxford (2003) that include learning context, agency or learners’
sense of power, motivation, and learning strategies.
For the reflection activities in the public speaking class to take place, first and foremost,
classrooms facilities and technology have to be conducive to social interactions and the
development of learner autonomy. For instance, seating in the class should be freely
movable so the students can engage in discussions effortlessly. Student should also have
access to mobile phones/tablets with Internet connection so every account of reflection
activities can be documented electronically in a portfolio style and can be easily accessible
and analyzed.
For some, trying to document all the social interactions and reflections happening in their
class can be exhaustive. Many educators may feel discouraged to adopt such methods in the
classroom. However, with an aid of technology such as Cloud storage space, and software
tools such as Corpus, managing the students' reflection activities can be more effective and
less labor intensive than in the past.
To understand the students’ development of learner autonomy in the sociocultural
perspective, this paper proposes activities to be adopted in the public speaking class which
include students’ sociocultural profile, group discussion regarding speech preparation, speech
delivery and improvements on future speech, self-reflection, and peer feedback. The
relations between the reflection activities and the speech process can be conceptualized
below (Figure 1). It is noted that the sociocultural profile surveys take place before and after
the speech process and are therefore not included as a part of a speech process.
Speech Preparation

Group discussions

Speech
Self-reflection

Speech reflection

Peer feedback

Figure 1 Relations between the speech process and the reflection activities
3.1 Students’ sociocultural profiles
Before any learning takes place, on the first day of the semester, students’ sociocultural
profiles should first be explored. The purpose of the survey is to raise students’ awareness of
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their past experiences regarding learning strategies and learning behaviors, as well as
motivation and the attitude towards the class they enroll in. The survey will also allow for
teachers to understand the individual learners in the class as it can imply students’ readiness
to learner autonomy, as well as the degree of learner autonomy before learning public
speaking. For the purpose of the paper, students’ past experiences or L2 learning histories
(Oxford, 2003) and their ability to reflect on their own learning journey as well as their
performance is especially important.
Students’ sociocultural background can be documented electronically on students’
online portfolio and can comprise likert-scale type questions or combine with open-ended
questions. Some examples of available questionnaires can be found in Scharle & Szabó
(2000) and Fisher, King & Tague (2001) which include attitudes, abilities and personality
characteristics of a self-directed learner. However, some of the questions may have to be
adapted for each classroom context. With the information on the students at hand, the same
questionnaires regarding the readiness for learner autonomy and the degree of learner
autonomy can be compared to the end of the semester.
However, one of the downside for using this type of survey in the class is that students
might not take it seriously and may be not honest when answering because of the trust
issue. One way to improve the trust issue is that the purpose of the sociocultural survey
adopted in the class should be communicated clearly to the students. The students have to
be assured that the results of the survey do not reflect their grades, do not judge their
characters, and that the sole purposes are to gain better understanding of each student in
the class and to raise awareness regarding students’ learning strategies.
3.2 Group discussions
Apart from sociocultural profiles to better understand how students feel about their
learning process, students’ reflections can be witnessed through group discussions. Through
group discussions on speech preparation, speech delivery as well improvements on future
speech, students can collaborate with one another and negotiate meanings in the target
language. In this sense, a group version of learner autonomy may be revealed (Palfreyman &
Smith, 2003). For students to discuss, students should be able to freely choose their own
groups. However, the number of students in a group should be specified because too many
students or too few students in a group can be problematic.
Indeed, student involvement and reflection can take place through group discussion. For
example, prior to the preparation of students’ first speech, students can discuss and
proposed criteria for a speech evaluation to be implemented in the class. Students can
reflect on what they know and discuss what they believe is a criteria for good speech and a
good speaker. Once the group reaches agreement of the criteria, they can also present to the
class. The agreed upon criteria is then used by the teacher and can be adapted throughout
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the semester. With the criteria developed by the students, students should be more
motivated to speak as the goals are viewed as achievable. Through interactions, what each
student knows and how each students feel can be revealed and new knowledge about
public speaking skills is constructed.
More importantly, for a public speaking class, group discussions in the target language
also allow for students to try pitching their ideas to the group in English. They also have a
chance to learn more about their peers who are also their audience. Students may be more
motivated to speak if they can anticipate what their audience might be thinking. From
practicing speaking in a small group, students may also develop more self-confidence.
Following Benson (2007), it is also the researcher’s belief that using the target language in
group discussions provides students more chances to use English in communication. From
observation, in a monolingual class, though English is a medium of instruction, students tend
to use their first language to communicate when the teacher is not around. To encourage
students to speak in the target language, a tape recorder can be helpful. Knowing that the
teacher will listen to the recorded conversation later, the students may feel more
responsible to collaborate with each other using the target language.
Learning strategies can also be revealed through group discussions. After students deliver
their first speech, students can have group discussions on the preparation, the rehearsals,
and all the process involved. This way, through group discussions, student can reflect and
learn more about the process to deliver a speech and make necessary adaption for their
next speech. Simply put, group discussions will also serve as peer support session to ease
students from any speech anxiety they may face.
Since the discussions are tape recorded, upon their consent, the recording can also be
used for later analysis. What can be observed from the interactions are the way students
relate to one another, and how they learn to reach the conclusion through interactions.
Together, they construct meanings of what public speaking should be beyond described in
the textbook.
3.3 Self-reflection
Self-reflection can be considered as a learning entry, learning log, or reflective journal
which is written in the target language. Since the aim of the class is for students to gain
public speaking skills in English, the language to express their reflection should therefore be
English as well. The purpose of the self-reflection which is similar to a journal is to explore
the relations between what the students learned and what the students think about what
they have learned (Moon, 1999). Though this type of activity focuses more on students’
independent reflection rather than interdependent reflection, interdependence can be
revealed through their self-reflection writing. This is especially true when students refer to
others in their reflection.
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Learning entry can take many forms such as evaluative entries, retrospective entries, and
diary entries (Black, Sileo & Prater, 2012). Students can use different platform to write their
own reflection such as electronic platform. There are many free mobile applications for
diaries or journals writing as well as on the Internet with the options for students to keep
them private or share them with others.
One challenge for this type of entries is that some students may not trust the teacher
enough to reflect exactly how they feel. Trust has to be built for the students to be
motivated to write the reflection for their own purposes. Reflection writing training may be
needed for some students with little or no experience in such reflection exercise.
To handle the entries, an example to keep student reflections in place is on the “cloud
storage” such as Google Drive. The written reflection can be kept in a portfolio style for each
student. so they can be easily accessible.
In this paper, discussions on variations of self-reflection activities such as evaluative
entries, retrospective entries, and diary entries are provided. The purposes of each type of
entries vary (Black, Sileo & Prater, 2012). For instance, the purpose of evaluative entries is for
the students to reflect on their speech performances while retrospective entries focuses
more on students’ learning strategies and the sociocultural processes involved. The last
type, diary entries, aims to uncover the attitudes of the students towards their learning
process and the activities they engage in. Types of the reflection entries used in the
classroom can certainly be combined to suit the learning context. However, for the purpose
of this paper, each type of entries is discussed separately.
3.3.1 Evaluative entries
For students to reflect on their speech delivered in the class, the speech should be
video recorded. This can be conveniently done on students’ smartphone and with a tripod.
The video can be uploaded on the cloud storage for later view. For this type of reflection, it
is similar to a self-assessment. Students can use their own recollection together with
watching the speeches over and see what they have done well and what should be
improved. In this regards, students get involved in their own learning as they set their own
learning goals. The students should write evaluative entries after each speech they deliver in
the class. What can be revealed from the reflection are students’ critical thinking skills of
their speech performance and the students’ goals for the next speech. In particular, critical
thinking skills are also viewed as essential for the development of learner autonomy (Raya,
Lamb, & Viera (2007).
For some students, writing this type of reflection may not be seen as useful for their
learning. For this reason, they might not watch the recorded speech to reflect. In general,
students who watch their recorded speech several times before writing the evaluative entry
tend to reflect more than the students who do not watch or watch only partially (Bourhis &
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Allen, 1998). The key to this type of exercise is students’ own motivation to watch their
performance and write the reflection. Attention should also be paid on how students’
motivation can be boosted.
3.3.2 Retrospective entries
Another option for self-reflection is retrospective entries where students reflect on their
learning histories, which are essential for the development of learner autonomy (Oxford,
2003). First, students can reflect on how they learn which lead to the understanding of their
learning strategies. For public speaking class, students can recount all they have done
starting from how they select the topic, how they learn the materials for the presentation,
and how they rehearse. This type of entries can reveal both students’ own reflection as well
as reflection by means of group discussions in the process of acquiring new knowledge.
For some students, writing this type of reflection can be difficult because they may not
want to reveal their process of learning in retrospect. Also, they may not be willing to write
because it can be seen as extra work with little or no purpose for the students. Students
might be reluctant to write honestly fearing they may be judged for doing things contrary to
what others in the class do. For this reason, it is important the students realize that their
voice and opinion are valuable.
3.3.3 Diary entries
Lastly, with regard to self-reflection, students should be able to reflect on their feelings
towards the teaching and learning activities in the class. For this type of reflection, students
can use the reflection as an outlet to express any personal experiences, opinion and
emotion from the class. Students can write as often as they can or whenever they feel
strongly about something including their inspiration about the topics they would like to use
for their speeches.
However, the points for the diary entries should also include the attitudes and
perceptions of the students about what they learn and the learning activities they engage in.
In this regard, students are involved in the learning as they can make suggestions about how
the class should be. The suggestions students make can also reveal their learning strategies.
This type of reflection is perhaps the easiest for the students to write but also the most
difficult to share with the teacher because in feelings in general are private and rarely shared
especially to the teacher.
3.4 Audience/ peer feedback
Another approach students can learn to collaborate with others is through peer
feedback. Peer feedback is not to be confused with peer assessment despite their seeming
similarity. To clarify, peer feedback focuses on the communication process with rich detailed
-52-

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

comments while peer assessment implies students marking and grading others on the
performance (Liu & Carless, 2006).
Peer feedback, when it is used, is more common in writing classes than speaking classes.
There are several benefits for using peer feedback in public speaking classes. Peer feedback
can provide mutual benefits to both the speaker and the audience. Speakers can learn about
how the audience feels about their speech and can identify the areas they can improve, and
audience also learns how to reflect and to give criticism constructively in the target language.
Though the use of target language is optimally preferred, some code-switching should be
allowed as to facilitate students in expressing their opinion otherwise withheld due to
language barrier.
However, as mentioned earlier, classes in Thailand are considered collectivist in nature
as it is a face saving culture (Hofstede, 1991). In this context, direct and open feedback may
not be welcome because students may be comfortable providing honest feedback. One way
to elicit peer feedback in this type of classroom is to shield the identity of the person giving
feedback. For the purpose of analyzing the feedback, each audience can be coded with
symbols only disclose to the teacher. This way, the feedback can later be identified but not
to the speaker who receive the comments.
In addition, another challenge with peer feedback is that some students may write only
a few words or use only keywords instead of a complete sentence. The reason might not be
students’ language barrier, but instead is due to lack of experiences in provision of feedback.
For this reason, fragmental feedback can be difficult to comprehend. One way to ease the
problem is by providing some training for students with little or no experience with
qualitative peer feedback before. Language proficiency may play a part. In the training, some
language features could also be explained so students are more comfortable providing
detailed feedback to the speakers.
Peer feedback can be given to the speaker right after the speech or after reflection. If
students are not familiar with providing constructive feedback to others, some training can
come into play. After each speech, the audience should be allowed a couple of minutes to
reflect on what they hear and write feedback to the speakers. Points of reflection for peer
feedback can be on what the speaker has done well and on the suggestions for
improvements.
Classroom can be designed as to when the speakers can receive the comments from the
audience. In some context, speakers might want to reflect on their speech before receiving
the comments. The effects of feedback sequence might be evident in the writing of
students’ reflection.
What can be gathered from the peer feedback is the way the audience convey the
feedback to the speakers though the target language. At the same time as the speakers
receive feedback from their audience, they also learn about the language of feedback which
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may shape the way they interact with others. Ultimately by learning from peer feedback,
students also learn about how to improve their speeches which in turn foster learner
autonomy.
4. Conclusion
For the reflection activities to take place in the language classrooms, some training
should be provided to the students who do not have prior reflective learning experience.
The purposes of the activities should be clearly communicated to the students also. In this
regards, teachers should be observant of the students’ behaviors. If students are reluctant to
reflect and reveal how they feel to the teachers and their classmates, trust may be an issue
for the classroom to nurture on.
Reflection activities should also be flexible. Above all, the reflection activities aim to
help students acquire public speaking skills not to burden students and teachers alike. In the
process, reflection activities may serve as tools for teachers to understand the sociocultural
dimension of learner autonomy development as well as for students to develop public
speaking skills.
For further study, although the reflection activities seem to be rather exhaustive, today’s
technology and tools are available for analysis making. The reflection data, video recordings,
and tape recordings can be stored and organized on cloud storage such as Google Drive in a
portfolio style. Tools such as Corpus tools can be used to handle the text findings. Finally,
by using multiple reflection activities in the classroom, findings from each activity can also be
triangulated and the analysis of learner autonomy development is clearer.
Throughout the paper, although sociocultural dimension is in focus, some other
dimensions of learner autonomy are integrated. For instances, through self-reflection,
psychological dimension can be explored when students reflect more on emotions while
students empowerment may also be examined with regards to political-critical dimension. In
this sense, more can be revealed and more findings should shed light on integration of
dimensions (Benson, 2007; Borg & Al-Busaidi, 2012).
From the above reasons, it is therefore essential for teachers to incorporate reflection
activities in the classroom. Findings on students’ reflective behaviors in classrooms in varying
context are crucial to understanding of learner autonomy development. More dialogs
between teachers and their classrooms findings, especially in Thailand are called for so that
learner autonomy can be fully, and efficiently, integrated into language education
classrooms.
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การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ได้มีการใช้ในรายวิชาสภาวการณ์โลกในปัจจุบัน ในภาคการศึ กษาที่
1 ปีการศึกษา 2557 แต่ยังไม่การประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาภายหลังจากสอนแล้ว ดังนั้นจึงได้ทา
การวิจั ย ในห้ องเรีย น วัตถุป ระสงค์เพื่ อรวบรวมอุป สรรคในการเรียนรู้แบบใช้ ปัญ หาเป็ น ฐาน (PBL) กลุ่ ม
ตัวอย่างคือนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาทั นตสาธารณสุ ข ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จานวน 46 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสภาวการณ์โลกในปัจจุบัน ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และอาจารย์ประจากลุ่มจานวน 5 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างจากนั้นนามาจัดทาแบบสอบถามความเห็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติพื้นฐาน ผลการศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบ PBL ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องมาจากอุปสรรคสาคัญได้แก่ อาจารย์ประจา
กลุ่มขาดทักษะการเป็นผู้ช่วยเหลือ กระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง นักศึกษาเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) ไม่เป็น เพราะเป็นรูปแบบการเรียนที่ไม่ตรงกับประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีต สามารถนา
วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มาใช้ได้ในเนื้อหาบางส่วน เฉพาะในเชิ งทฤษฎีเท่านั้น ไม่เหมาะสม
มาใช้ทั้งรายวิชา เนื้ อหาของโจทย์ ปั ญ หากว้างไป นักศึกษาไม่กล้ าแสดงความคิดเห็ น และไม่รับ ผิดชอบไป
ค้นคว้าเพิ่มเติมทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนในกลุ่มได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้สอนได้มีการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ช่วยเหลือและส่งเสริมให้มีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ตามขั้นตอน PBL เช่น การสร้างเนื้อหาโจทย์ปัญหา และ
เลือกใช้ในเนื้อหาบทเรียนให้เหมาะสม จะทาให้นักศึกษามีความพร้อมและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
คาสาคัญ : อุปสรรค การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
Abstract
PBL was used in the Contemporary World Affairs subject but it was not evaluated yet.
Therefore, the objective of this study is to define obstacles in PBL. The study sample was the
students of Public Health Program in Dental Public Health, the First-Year of Dental Nurses.
Forty-six students who enrolled in the Contemporary World Affairs subject during in the first
semester of academic year 2014 and five lecturers were recruited on a purposive random
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sampling. Data were collected by semi-structured interviews, and surveys were conducted
among teachers and students questionnaire (Rating Scale).Descriptive data was analyzed for
the percentage and average. Result: PBL cannot be used effectively because of main
obstacles such as teachers lacking important skills as facilitators, students lacking the
necessary exposure to PBL and the limitation of PBL in terms of its effectiveness outside of
theoretical knowledge and possibly being not suitable for the particular content. Also,
students were shown to lack the confidence to participate in class and the willingness to do
their search outside classroom. However, the lectures have tried to improve themselves as
facilitators and assisted those who were interested in PBL. For example, selecting suitable
problems and materials in class will certainly increase readiness and enhance learning
outcomes.
Keywords: obstacles, PBL
1. บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาให้ความสาคัญต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนและการปฏิรูปการเรียนการ
สอนของผู้สอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ภายใต้หลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งวิธี การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based Learning: PBL) จึงเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเนื่องจากเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Learner –centered Learning) โดยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนนาความรู้เดิมมาใช้
และศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองด้ ว ยวิ ธี ต่ า งๆเพื่ อ น ามาใช้ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ห รื อ แก้ ปั ญ หา (Barrows and
Tamblyn, Problem-base learning,1980,1986) และเปลี่ ย นแปลงผู้ เรี ย นจากการเรี ย นเชิ ง รับ (Passive
learner) มาเป็นการเรียนเชิงรุก (Active learner) ประการสาคัญคือผู้เรียนต้องใช้ประสบการณ์เดิมเพื่ อเป็น
การเติมรายละเอียดระหว่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม รวมทั้งต้องคิดคาดคะเน ตั้งสมมติฐาน และหา
แนวคิดทฤษฎีหรือองค์ความรู้ต่างๆมาอภิปรายสนับสนุนหรือโต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมา จากนั้นสังเคราะห์
นาเสนอต่อกลุ่ม ซึ่งการเรียนรู้เช่นนี้ผู้เรียนต้องเป็นผู้ ที่มีความรับผิดชอบ มีความพยายามสูง กระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
สาหรับการจัดการเรียนการสอนในสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จึงเน้นให้ความสาคัญกับผู้เรียน ตลอดจนให้ความสาคัญกับบรรยากาศใน
การเรียนรู้ของนักศึกษาและยังเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้อย่าง
มีความสุข มีทักษะในการทางานเป็นทีม ซึ่งเมื่อสาเร็จการศึกษาจะเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่พร้อมในการเผชิญ
ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้ โดยที่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจึงใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลายกับเนื้อหาสาระของรายวิชา เช่น แบบบรรยาย แบบสาธิต และการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ดังนั้นวิธีการเรียนรู้แบบ PBL จึงเป็นทางเลือกที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสภาวการณ์โลกในปัจจุบัน หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นาวิธีการเรียนรู้แบบ PBL มาจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 สาหรับนักศึกษาหลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าทันต
สาธารณสุ ข ชั้น ปี ที่ 1 รุ่ น ที่ 5 เพื่อให้ นั กศึกษาได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning มีการเสาะ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆมาแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเหมาะสมในการนา
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ความรู้ใหม่ๆและแลกเปลี่ยนทัศนคติได้หลากหลาย แต่ที่ผ่านมาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ยังไม่สามารถ
ดาเนินได้อย่างสมบูรณ์ และยังไม่มีการประเมินผลในอุปสรรคในการจัด การเรียนการสอนแต่อย่างใด ซึ่งผู้วิจัย
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ PBL ที่ จ ะท าให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้แบบ PBL หรือไม่ จึงได้ทาการประเมินความเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้นา
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีความสมบูรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในหลาย
หลักสูตรและชั้นปีอื่นๆต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อรวบรวมอุป สรรคในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญ หาเป็นฐาน (PBL) ในรายวิช าสภาวการณ์โลกใน
ปัจจุบันตามความเห็นของอาจารย์ประจากลุ่มและนักศึกษาหลัก สูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5
3. คาถามการวิจัย
มีอุปสรรคใดบ้างในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL รายวิชาสภาวการณ์โลกในปัจจุบัน ตามความเห็นของ
อาจารย์ประจากลุ่มและนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปี ที่ 1 รุ่นที่
5 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) อุปสรรคด้านการสอนและเทคนิคการ
สอนแบบ PBL ใน 7 ขั้นตอน 2) อุป สรรคด้านลักษณะของอาจารย์ประจากลุ่ม (Teacher Questionnaire)
3) อุปสรรคด้านสื่อประกอบการสอน และ 4) อุปสรรคด้านการวัดประเมินผล
4. วิธีการศึกษา
4.1 เป็นการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom research) ที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประเมินผล
การเรียนการสอน สภาพการจัดการเรียนการสอนและรายงานการวิจัยอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample size) กลุ่มประชากรคืออาจารย์ผู้ส อนใน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จานวน 84 คน และนักศึกษาทุกหลักสูตรที่กาลังศึกษาใน
วิทยาลั ย การสาธารณสุขสิ ริน ธร จั งหวัดขอนแก่น จานวน 492 คน โดยคัดเลือกกลุ่ มตัว อย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ในเฉพาะผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การเรีย นการสอนในรายวิ ช าสภาวการณ์ โ ลกใน
ปัจจุบัน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5 จานวน 46 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ และอาจารย์ประจากลุ่ม
ย่อยในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL จานวน 5 คน
4.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ แบบที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างที่ได้จากการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมา
สัมภาษณ์อาจารย์ประจากลุ่มและนักศึก ษาที่เรียนแบบ PBL ซึ่งแบบสัมภาษณ์มีเนื้อหา ดังนี้ ความเห็นที่มีต่อ
วิธีการสอนแบบ PBL ใน 7 ขั้นตอน ต่ออาจารย์ประจากลุ่ม/ผู้เรียน ต่อสื่อการเรียน และต่อวิธีการประเมินผล
จากนั้ น ได้ส รุป ผลน าไปจั ดท า แบบที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความเห็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่า 5ระดับ
(Rating Scale) ส าหรั บ อาจารย์ ป ระจ ากลุ่ ม (Teacher Questionnaire) และส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา (Student
Questionnaire) โดยผ่านการประเมินคุณภาพเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญและความเที่ยง
(Reliability) = .927 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็ น เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ PBLใช้ Rating Scale ใน 4
ด้าน ได้แก่ แบบสอบถามอาจารย์ประจากลุ่ม (Teacher Questionnaire) ประกอบด้วย ดังนี้ 1) อุปสรรคด้าน
การสอนและเทคนิคการเรียนรู้แบบ PBL ใน 7 ขั้นตอน จานวน 4 ข้อ 2) อุปสรรคด้านลักษณะของอาจารย์
ประจากลุ่ม (Teacher Questionnaire) จานวน 4 ข้อ 3) อุปสรรคด้านสื่อประกอบการสอน จานวน 5 ข้อ
และ 4) อุ ป สรรคด้ า นการวั ด ประเมิ น ผล จ านวน 6 ข้ อ ส่ ว นแบบสอบถามนั ก ศึ ก ษา (Student
Questionnaire) ประกอบด้วยคาถาม ดังนี้ 1) อุปสรรคด้านการสอนและเทคนิคการเรียนรู้แบบ PBL ใน 7
ขั้นตอน จานวน 4 ข้อ 2) อุปสรรคด้านลักษณะของนักศึกษา จานวน 4 ข้อ 3) อุปสรรคด้านสื่อประกอบการ
สอน จานวน 5 ข้อ และ 4) อุปสรรคด้านการวัดประเมินผล จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (คาถามปลายเปิด)
4.4 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยการสั ม ภาษณ์ แ ละให้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2557 โดยพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ตอบแบบสอบถามจากคณะกรรมการจริยธรรมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์ในเนื้อหาที่มีความถี่แนวทาง
เดียวกัน จากนั้นนามาจัดทาเป็นหัวข้อคาถามเพื่อให้ผู้ตอบได้ให้คะแนนความเห็น และใช้สถิติพื้นฐานในการ
วิ เคราะห์ ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Division) สาหรับคาถามปลายเปิดได้สรุปผลในรูปความถี่และค่าร้อยละ
5. ผลและอภิปรายการวิจัย
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
อาจารย์ ป ระจ ากลุ่ ม ทั้ งหมดจ านวน 5 คน เป็ น เพศหญิ ง ต าแหน่ งงานระดับ ช านาญการพิ เศษ มี
ประสบการณ์สอนแบบ PBL 1 ปี และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาทัน ตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5 จานวน 46 คน ส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิ งร้อยละ
82.60 ไม่เคยเรียนแบบ PBL มาก่อน และสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
5.2 ความเห็นของอาจารย์ประจากลุ่มและนักศึกษาที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL
5.2.1 ความเห็นของอาจารย์ประจากลุ่มที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในภาพรวมทุกด้าน
ตารางที่ 1 ความเห็นของอาจารย์ประจากลุ่มที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในภาพรวมทุกด้าน
อุปสรรคใน 4 ด้าน

n=5

1. ด้านการสอนและเทคนิคการสอนแบบ PBL ใน 7 ขั้นตอน
2.ด้านลักษณะของอาจารย์ประจากลุ่ม
3.ด้านสื่อประกอบการสอน
4.ด้านการวัดประเมินผล
เฉลี่ยรวมทั้งหมด

X
4.52
4.82
2.77
3.10
3.67

การแปลความเห็น
S.D
0.51
0.51
0.90
0.42
0.22

มากที่สุด
มากที่สุด
น้อยที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ความเห็นในภาพรวมของอาจารย์ประจากลุ่มที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ใน
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย (x=4.52) ความเห็นในรายด้านที่สาคัญมากที่สุดคือด้าน
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การสอนและเทคนิ คการเรียนรู้แบบ PBL ใน 7 ขั้นตอน (x=4.52) และด้านลักษณะของอาจารย์ประจากลุ่ม
(x=4.52)
5.2.2 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนการรู้แบบ PBLในภาพรวมทุกด้าน
ตารางที่ 2 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในภาพรวมทุกด้าน
อุปสรรคใน 4 ด้าน

n=46

1.ด้านการสอนและเทคนิคการสอนแบบ PBL ใน 7 ขั้นตอน
2.ด้านลักษณะของนักศึกษา
3.ด้านสื่อประกอบการสอน
4.ด้านการวัดประเมินผล
เฉลี่ยรวมทั้งหมด

X
4.77
4.52
1.77
2.10
3.30

การแปลความเห็น
S.D
0.58
0.61
0.99
0.22
0.77

มากที่สุด
มากที่สุด
น้อยที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ความเห็นในภาพรวมของนักศึกษาที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในภาพรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย (x=3.30) ความเห็นในรายด้านที่สาคัญมากที่สุดคือด้านการสอนและ
เทคนิคการเรียนรู้แบบ PBL ใน 7 ขัน้ ตอน (x=4.77) และด้านลักษณะของนักศึกษา (x=4.52)
5.2.3 ความเห็นของอาจารย์ประจากลุ่มที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในด้านการสอน
และเทคนิคการสอนแบบ PBL ใน 7 ขั้นตอน
ตารางที่ 3 ความเห็นของอาจารย์ประจากลุ่มที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในด้านการสอน
และเทคนิคการเรียนรู้แบบ PBL ใน 7 ขั้นตอน
อุปสรรคในด้านการเรียนรู้แบบ PBL ใน 7 ขั้นตอน

n=5

1.ในขั้นตอนที่ 3 การระดมสมอง นักศึกษาไม่กล้าแสดง
ความเห็น เมื่อเห็นโจทย์ปญ
ั หาจะกลัวๆกล้าๆ ไม่ได้เตรียมตัวจึง
แลกเปลีย่ นในกลุ่มไม่ได้
2.โจทย์ปัญหามีเนื้อหากว้างไป
3.นักศึกษาไม่สามารถเรียนในแบบ PBL ได้เพราะเป็นรูปแบบ
การเรียนที่ไม่ตรงกับประสบการณ์เมื่อเรียนระดับมัธยมปลาย
4.การเรียนรู้แบบ PBL จะใช้ได้ดมี ากในบางบท เช่นบทเรื่อง
โลกาภิวตั น์ และปัญหาสังคม
เฉลี่ยรวมทั้งหมด

การแปลความเห็น

X
4.77

S.D
0.78

มากที่สุด

4.78
4.67

0.68
0.94

มากที่สุด
มากที่สุด

4.50

0.22

มากที่สุด

4.52

0.51

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 อาจารย์ประจากลุ่มมีความเห็นในภาพรวมและทุกประเด็นหัวข้อว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการ
เรียนรู้แบบ PBL อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย (x=4.52) คือหัวข้ออุปสรรคเรื่องโจทย์ปัญหามีเนื้อหากว้าง
ไป อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย (x=4.52)
5.2.4 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในด้านการเรียนรู้แบบ PBL
ใน 7 ขั้นตอน
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ตารางที่ 4 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ แบบ PBL ในด้านการเรียนรู้แบบ PBL
ใน 7 ขั้นตอน
อุปสรรคในด้านการเรียนรูแ้ บบ PBL ใน 7 ขั้นตอน

n=46

1.เนื้อหาบางบท เช่น ทฤษฎีทางสังคมวิทยาไม่ควรใช้ PBL
เพราะเข้าใจยากควรให้อาจารย์บรรยาย
2.โจทย์ปัญหาควรแตกต่างกันเพราะไม่อยากฟังการนาเสนอซ้าๆ
ในทุกๆกลุ่ม
3.โจทย์ปัญหามีเนื้อหากว้างไปจับประเด็นหลักไม่ได้
4.ในขั้นตอนที่ 3 การระดมสอง เพื่อนในกลุ่มพูดน้อย หรือบาง
คนไม่พูด เพื่อนบางคนไม่รับผิดชอบหาข้อมูลทาให้ไม่สามารถ
แลกเปลีย่ นกันได้ในกลุ่ม
เฉลี่ยรวมทั้งหมด

การแปลความเห็น

X
4.57

S.D
0.71

มากที่สุด

4.68

0.69

มากที่สุด

4.88
4.69

0.44
0.27

มากที่สุด
มากที่สุด

4.77

0.58

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 นักศึกษามีความเห็นในภาพรวมและทุกประเด็นหัวข้อว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ PBL อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x=4.77) อุปสรรคเรื่องโจทย์ปัญหามีเนื้อหากว้างไปอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x=4.88)
ตารางที่ 5 ความเห็นของอาจารย์ประจากลุ่มที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในด้านลักษณะของ
อาจารย์ประจากลุ่ม
อุปสรรคในด้านลักษณะของอาจารย์ประจากลุม่

n=5

1.อาจารย์ประจากลุ่มยังขาดทักษะในการเป็นผู้ช่วยเหลือ
(Facilitator) ที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาอยากรู้ต่อเนื่องด้วยตนเอง
2.อาจารย์บางคนบรรยายในกลุ่มเมื่อนักศึกษาอยู่ในขั้นตอน 3
ระดมสมอง เพราะกลัวนักศึกษาเสียเวลาและไม่เข้าใจ
3.อาจารย์มภี าระงานมากทาให้ไม่สามารถเข้าสอนในกลุม่
นักศึกษาตามแต่ละขั้นตอน
4.อาจารย์บางคนยังไม่เข้าใจในแนวคิดของการสอนแบบ PBL
แม้ว่าก่อนเริ่มสอนจะมีการแนะแนวทางจากผู้รับผิดชอบรายวิชา
แล้วก็ตาม
เฉลี่ยรวมทั้งหมด

การแปลความเห็น

X
4.98

S.D
0.41

มากที่สุด

4.50

0.69

มากที่สุด

4.56

0.42

มากที่สุด

4.69

0.27

มากที่สุด

4.82

0.51

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 อาจารย์ประจากลุ่มมีความเห็นในภาพรวมและทุกประเด็นหัวข้อว่าอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้
แบบ PBL ในด้านลักษณะของอาจารย์ประจากลุ่มอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x=4.82) โดยมีอุปสรรค
เรื่ องอาจารย์ ป ระจากลุ่ มยั งขาดทักษะในการเป็นผู้ ช่วยเหลื อ (Facilitator) ที่จะกระตุ้นให้ นักศึกษาอยากรู้
ต่อเนื่องด้วยตนเองอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย (x=4.98)
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ตารางที่ 6 ความเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ในด้านลักษณะของนักศึกษา
อุปสรรคในด้านลักษณะของนักศึกษา

n=46

1.ทุกขั้นตอนของการเรียนแบบ PBL นักศึกษาบางคนในกลุ่มพูด
น้อยหรือไม่พดู เลย และไม่ร่วมมือไปหาข้อมูลมานาเสนอ
แลกเปลีย่ นทาให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
2.เพื่อนในกลุ่มมีพื้นความรู้ที่แตกต่างกัน
3.เพื่อนในกลุ่มบางคนมีกิจกรรมมากไปที่ไม่ทางานกลุ่มและไม่
เข้าร่วมในขั้นตอนสาคัญทาให้มคี นทางานกลุ่มไม่กคี่ น
4.นักศึกษาบางคนในกลุ่มไม่เข้าใจในแนวการสอนแบบ PBL
อยากให้อาจารย์สอนบรรยายทั้งหมด
เฉลี่ยรวมทั้งหมด

การแปลความเห็น

X
4.58

S.D
0.31

มากที่สุด

4.50
4.51

0.39
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.51

0.29

มากที่สุด

4.52

0.61

มากที่สุด

จากตารางที่ 6 นักศึกษามีความเห็นในภาพรวมและทุกประเด็นหัวข้อว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบ
PBL ในด้านลักษณะของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย (x=4.52) โดยมีอุปสรรคเรื่องนักศึกษาไม่
รับผิดชอบทางานตามขั้นตอนการสอนแบบ PBL ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย (x=4.98)
6. ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ความเห็นของอาจารย์ประจากลุ่มต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบ PBL ได้แก่ ควรมีการพัฒนาอาจารย์
ประจากลุ่มเรื่องวิธีการเรียนรู้แบบ PBL วิธีการเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนา (Facilitators) และให้มีการจัดการ
เรียนรู้แบบ PBL ให้ได้อย่างน้อย 2-3 รายวิชา ในชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ทั้งนี้อาจเป็นการสอนในบางบทเท่านั้น
เพื่อให้อาจารย์ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษา ให้อยากเรียนรู้ต่อด้วยตนเอง เนื่องจากนักศึกษา
เพิ่งสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายทาให้ไม่คุ้นที่จะเรียนรู้แบบตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มรวมทั้ง
การทางานร่วมกันเป็นทีม นอกจากนี้หากมีการบูรณาการรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กันแล้วนามาเรียนรู้แบบ
PBL ก็จะทาให้เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สาหรับนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะที่มีประเด็นคล้ายคลึง
กับอาจารย์ประจากลุ่ม
7. สรุปผลการศึกษา
พบว่า อาจารย์ประจากลุ่มและนักศึกษามีความเห็นเหมือนกันว่า การเรียนรู้แบบ PBL ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเนื่องจากมีอุปสรรคที่สาคัญมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นหัวข้อโจทย์ปัญหาที่มีเนื้อหากว้างไป หัวข้อว่า
อาจารย์ประจากลุ่มยังขาดทักษะในการเป็นผู้ช่วยเหลือ (Facilitator) ที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาอยากรู้ต่อเนื่อง
ด้วยตนเอง และหัวข้อนักศึกษาไม่รับผิดชอบทางานตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบ PBL
8. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินการวิจัย ตลอดจนอาจารย์ประจากลุ่มย่อยทั้ง 5 ท่านและนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
นสาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5 ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนจนสิ้นสุดภาค
การศึกษาและการสัมภาษณ์ตอบแบบสอบถามจนงานวิจัยแล้วเสร็จ
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ณัฐฐา สววิบูลย์.(2553).สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา INT212(การออกแบบภายใน 2)
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ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning).(น.80-84).นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปนัดดา หัตถโชติ และคณะ (2551).ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน PBL ของ
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Education. New York: Springer.
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา
Using the Socio – Cultural Capital of Nakhon Si Thamaraj – Based on Knowledge
Management to Develop Creative Ability in Thai Language of the student
ศึกษา เรืองดา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Suksa Reungdam
Thai major, Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
suksa_reu@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ฐ านทุ น ทางสั งคมวัฒ นธรรมชุ มชนในจังหวัดนครศรีธ รรมราช เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ดสร้างสรรค์ ท าง
ภาษาไทยของนักศึกษา 2) เพื่อวิ เคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ฐานทุนทาง
สั งคมวัฒ นธรรมชุมชนในจังหวัดนครศรีธ รรมราชที่ มีต่อการพั ฒ นาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของ
นักศึกษา 3) เพื่อวิเคราะห์ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจั ย เชิง ทดลองเบื้ อ งต้ น (pre-experimental research) กลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุศ าสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 จานวน 40 คน วิธีดาเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์
ประเด็น ส าคั ญ ตามวัต ถุป ระสงค์ เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ด้ว ยพหุ วิธี วิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ วิธีวิจัย เชิงคุณ ภาพ
(Qualitative Method) ร่ ว มกั บ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Method) ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) แนว
ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้มี 5 ขั้นตอน 2) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ 2.1) ด้านเนื้อหา/
ความรู้ 2.2) ด้านทักษะการคิด 2.3) ด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 2.4) ด้านลักษณะการคิดสร้างสรรค์ 2.5)
ด้านแรงจูงใจและสภาพแวดล้อม 3) ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา วิเคราะห์
ผลได้ 2 ประเด็น 3.1) ผลผลิตของการคิดสร้างสรรค์ 3.1.1) ผลงานสร้างสรรค์ทางภาษาไทยจานวน 40 ผลงาน
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ 3.1.2) ผลคะแนนจากการประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ นักศึกษาร้อยละ 70 มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์
ทางภาษาไทยร้อยละ 70 ขึ้นไป 3.2) ผลสะท้อนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา สรุปได้ 4 ประเด็น
ได้แก่ 3.2.1) การพัฒ นากระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของนักศึกษา 3.2.2) ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 3.2.3) ประโยชน์ที่ได้รับ 3.2.4) แนวทางการนาไปใช้ประโยชน์
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
Abstract
This research has the following objectives: 1) To study and analyze the learning process
by using the knowledge management base on socio-cultural community of Nakhon Si
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Thamaraj in order to develop the creativity of students. 2) To analyze the results of the
learning process by using the knowledge of socio-cultural community of Nakhon Si Thamaraj
which influenced on the creativity in Thai language of students. 3) To analyze the creativity
in Thai language of students. This was the pre-experimental research, the target group of the
research was 40 3rd year students of Bachelor of Education in Thai. The research methods
were the analysis process of main issues in accordance with the objectives, mixed methods
research combined qualitative with quantitative research methods. The results revealed that
1) the approaches to learning by using the knowledge management process has five steps. 2)
the learning process by using knowledge management affected on the creativity of students,
divided into five elements as follows: 2.1) Content/Knowledge 2.2) Thinking skills of students
2.3) Creative Thinking process of students 2.4) Creative attributes 2.5) Motivation and
Environment. 3) The results of creativity development were analyze divided into 2 points 3.1)
Products of thinking 3.1.1) presentation in terms of 40 creative works was divided into three
patterns. 3.1.2) 70% of students have passed the criteria. The average score from the
evaluation of creative works was 70% and more. 3.2) the results reflected the creativity
development and opinions on the learning process which could be summarized in four
aspects as follows: 3.2.1) The development of learning and thinking process of students 3.2.2)
problems, obstacles and suggestions 3.2.3) expected benefits 3.2.4) illustrate to utilizations.
Keywords: learning management, knowledge management, creative
1. บทนา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิ ชาชีพ
ครูภาษาไทยชั้นปีที่ 3 โดยประยุกต์กระบวนการจัดการความรู้มาใช้เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางสังคมวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นได้ สื บ ค้ น ถอดความรู้ /ภู มิ ปั ญ ญาที่ อ ยู่ ในตั ว ตนและอยู่ ในตั ว บุ ค คล (Tacit
Knowledge) ออกเป็นความรู้ที่ผู้อื่นสามารถเรียนรู้ได้ (Explicit Knowledge) จากนั้นรวบรวมและจัดเก็บเป็น
คลังข้อมูล ความรู้ที่สมาชิกสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ตลอดจนการต่อยอดองค์ความรู้ การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการศึกษาผลการพัฒนาในเชิงประจักษ์ผ่านรูปแบบผลงานความคิดสร้างสรรค์
ทางภาษาไทย ตลอดกระบวนการมีการสอดแทรกการใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดที่เปิดกว้างและ
หลากหลาย ได้แก่ เทคนิ คการใช้คาถาม กิจกรรมสร้างความรู้ระยะสั้ น การระดมสมอง กระบวนการกลุ่ ม
ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ชี้นาตนเองในการสร้างและแสวงหาความรู้ มีวิธีการเรียนรู้ในแบบของตนเอง และสามารถ
ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เพื่อให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้ได้ด้วย พร้อมทั้งจะต้องมีแนวทางในการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งในสายงานวิชาชีพครู
การจัดการเรียนรู้ในแนวทางนี้ใช้หลักคิดตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple intelligences theory) ของโฮ
เวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howerd Gardner, 1999) ซึ่งให้ความสาคัญ กับเชาวน์ปัญญาของบุคคลมากกว่า 8 ด้าน
และข้อควรพิจารณาในการพัฒนาเชาว์ปัญญาของมนุษย์ อันได้แก่ (1) ความสามารถในการสร้างผลิตผลทาง
ความคิดหรือการบริการที่มีคุณค่าต่อสังคมวัฒ นธรรม (2) ทักษะชุดต่าง ๆ ที่มนุษย์สามารถนามาใช้ในการ
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แก้ปัญหาในชีวิตได้ และ (3) ศักยภาพในการแสวงหาหรือสร้างวิธีการแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ใหม่ ๆ ผู้สอนมี
บทบาทในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาอัตลักษณ์หรื อความสามารถพิเศษของตนเอง เคารพในอัตลักษณ์ของ
ผู้อื่น รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ที่จะใช้ความแตกต่างของบุคคลให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (ชัยวัฒ น์
สุทธิรัตน์, 2558 : 46-49) ผสานกับหลักการในทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เป็นฐานคิด
ในการวิจัย ได้แก่ (1) การเรียนรู้ไม่ใช่ผลของการพัฒนา แต่การเรียนรู้คือการพัฒนา (2) ความรู้สามารถเกิดขึ้น
และสร้างขึ้นได้โดยผู้เรียน (3) การเรียนการสอนต้องอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการคิด (4) การเรียนรู้ เกิดขึ้น
เมื่อผู้เรียนลงมือกระทาด้วยตนเอง (Learning by Doing) (5) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) จะทา
ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ของผู้เรียน
ภายใต้กระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการรู้คิด และจะกลายเป็น “กระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติการที่
มีความหมายต่อตนเองและสังคม” (Fosnot, C. T., 1996 ; Kaya Yilmaz, 2008 : 168-169) สอดคล้องตาม
พั ฒ นาการแนวคิ ด ของเพี ย เจต์ (Piaget) และวี ก็ อ ทสกี้ (Vygotssky) นั ก ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม พุ ท ธิ นิ ย ม
(Cognitivism) ซึ่งให้ ความสนใจกระบวนการทางปัญ ญา (Cognition) ของมนุษ ย์และนับว่าการเรียนรู้เ ป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน โดยมีโครงสร้างทางปัญญาทาหน้าที่รับข้อมูลและจัดระบบความรู้ ดังนั้น
โครงสร้างทางปัญญาของบุคคลจึงมีการพัฒ นาตลอดเวลาเมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเกิดจากแรงจูงใจที่ทาให้
อยากเรียนรู้ การจัดโครงสร้างความรู้ การจัดลาดับขั้นของสาระความรู้และการเสริมแรง (วัชรพล วิบูลยศริน ,
2556 : 59) เพียเจต์ (Piaget) เรียกกระบวนการทางปัญญาว่าพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
รับ และซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม มี
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญาเพื่อให้เกิดความสมดุลกัน โดยทุกคนจะมีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาไป
ตามลาดับ จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ กับสิ่งแวดล้อม การคิดเชิงตรรกะ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม (Social Transmission) วุ ฒิ ภ าวะ (Maturity) และกระบวนการพั ฒ นาความสมดุ ล
(Equilibration) ในขณะที่ วีก็อทสกี้ (Vygotssky) จะให้ความสาคัญกับบริบททางวัฒนธรรมและสังคมเพิ่มเติม
ในเรื่องนี้ด้วย โดยเขาอธิบายว่า มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมวัฒนธรรมมา
ตั้งแต่เกิด ซึ่งมีภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญของการคิดและพัฒนาเชาว์ปัญญาให้สูงขึ้น (ทิศนา แขมมณี , 2557 : 9093) และการสร้างความรู้ด้วยตนเองนั้ น คือการที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ใหม่ที่ได้รับให้ เข้ากับ ข้อมูล
ความรู้ ที่ มี อยู่ เดิ มด้ ว ยวิธีการต่าง ๆ ความรู้จะขยายวงกว้างและมี ความลึ กซึ้ งมากขึ้น เมื่ อผู้ เรียนสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและประสบการณ์ใหม่กับฐานความรู้ที่มีอยู่ การเชื่อมโยงมีหลายรูปแบบ เช่น การเสริมแต่ง การ
ปรับขยาย หรือจัดระบบความรู้หรือทักษะที่มีอยู่เสี ยใหม่ เช่น การวางกรอบแนวคิด การจัดระบบหัวข้อ หรือ
การแยกประเภท เป็นต้น (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2556 : 12) ผู้สอนมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยใคร่รู้
โดยใช้คาถาม ปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้รับและบูรณาการความรู้ได้ สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงตามความสนใจและความถนัด (อนุชา โสมาบุตร, 2558) ดังนั้น ผู้สอนจึงเปลี่ยน
บทบาทมาเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) เช่น จัดเตรียมเนื้อหาที่มีคุณค่าสาหรับการ
เรียนรู้ หรือการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการค้นหา รวบรวมและจัดการความรู้ต่าง ๆ
เพื่อนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างคุณค่าอันเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได้
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ผ่านกิจกรรมการจัดการเรีย นรู้ โดย
อาศัยวิธีการ เครื่องมือ ที่พัฒนาจากกรอบแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งอาจแบ่งมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิทยา กลุ่มความคิดสร้างสรรค์เชิงพุทธิปัญญา และกลุ่มความคิด
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สร้ า งสรรค์ เชิ ง การบริ ห ารจั ด การ (Donald J. Treffinger and Scott G. Isaksen, 2005 : 342) หรื อ จั ด
หมวดหมู่แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ตามสายงานเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ความคิดสร้างสรรค์เชิง
จิ ต วิท ยาพฤติ กรรม ตามทฤษฎีของ กิล ฟอร์ด (Guilford) และ พอล อี ทอแรนซ์ (Paul E. Torrance) 2)
ความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ ตามทฤษฎีของฟรอยด์ (Freud) โดยเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมา
จากความขัดแย้งภายในจิตใต้สานึกที่แสดงออกมาผ่านผลงานอันเป็นที่ยอมรับในสังคม 3) ความคิดสร้างสรรค์
เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดของ เทย์เลอร์ (Tylor) ซึ่งมองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ ส่งผลให้เกิด
ผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์ของงาน และ 4) ความคิดสร้างสรรค์เชิงองค์ความรู้ อันเป็นวิธีการทางปัญญา (Anusca
Ferrari, RominaCachia and Yves Punie. 2009 : 14 – 16) ผู้ วิ จั ย บู ร ณาการแนวคิ ด ต่ า ง ๆ แต่ จ ะให้
ความสาคัญเรื่องความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาเป็นหลัก ซึ่งในเรื่องนี้ วลาดิสลาฟวิคเตอร์ราวิชอเมลเชนคอฟ
(AmelchenkovVladislavViktorovich : 2009) ได้อธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ทางภาษามีความพิเศษ คือ
เป็นสามัตถิยะทางภาษา (competence) ในการสร้างปรากฏการณ์ทางสังคม โดยรวมอยู่ในกระบวนการทาง
ภาษาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณ อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ประกอบด้วยการจัดระบบ
ภาษาให้มีความเป็นสุนทรียศาสตร์ และการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง ผล
ของความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาที่ปรากฏอย่างชัดเจนนั้น จะสามารถเห็นได้จากความหลากหลายในการรับรู้
และการเข้าใจโลกของผู้คนที่มีวัฒนธรรมและภาษาเดียวกัน
สาหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษาในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (J. P. Guilford, 1967, 1983) ซึ่งสังเคราะห์โครงสร้างทางสติปัญญาของ
มนุษย์เป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเนื้อหา (Content) มิติด้านกระบวนการคิด (Operation) และมิติด้านผลลัพธ์
(Product) กระบวนการคิดของมนุษย์หรือกระบวนการทางปัญญาตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิล
ฟอร์ด (Guilford) ท างานประสานกัน ตั้งแต่การรับข้อมูล การปฏิ บัติการคิด และการแสดงผลของการคิด
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2554 : 188-197) ซึ่งนาเสนอการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความหมาย ขั้นตอน ตัวบ่งชี้ และเสนอองค์ประกอบของการคิด 6
องค์ป ระกอบ ได้แก่ (1) คุณลักษณะของผู้ คิด (2) สิ่ งเร้า (3) การรับรู้ สิ่งเร้า (4) จุดมุ่งหมายของการคิด (5)
กระบวนการคิด (6) ผลของการคิด ส่วนเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549 : 20-26) ได้เสนอองค์ประกอบใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านทัศนคติและบุคลิกลักษณะ (2)
องค์ประกอบด้านความสามารถทางสติปัญญา (3) องค์ประกอบด้านความรู้ (4) องค์ประกอบด้านรูปแบบการ
คิด (5) องค์ประกอบด้านแรงจูงใจ (6) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม
ในส่วนของกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้น โดยหลักทั่วไปพบว่ามีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ (1) การ
กาหนดเป้าหมายของการคิด (2) การแสวงหาแนวคิดใหม่ (3) การประเมินและคัดเลือกแนวคิด และ (4) ขั้น
ประเมินผลและใช้แนวคิด ผู้วิจัยได้นาเอากระบวนการของการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การจัดการความรู้
(Knowledge Management) เป็ น นวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งมีลักษณะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การ
เรีย นรู้ร่วมกัน เป็น กลุ่ม และการเรีย นรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลง (Transformative Learning) ในมุมหนึ่งของการ
จัดการความรู้ คือ เครื่องมือดึงเอาพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์มาทาให้เกิดประโยชน์ (วิจารณ์ พานิช, 2546 : 3)
กิจกรรมรูปแบบนี้เน้นการสร้าง แสวงหา และจัดกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม มีการ
นาความรู้มาแลกเปลี่ยนและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (วิจารณ์ พานิช , 2559 : 4-6) ภาพลักษณ์ของการ
จัดการความรู้เริ่มต้นจากการปรับปรุงพัฒ นางานและบุคคลากรขององค์กรในภาคธุรกิจ สาหรับการพัฒ นา
นวั ต กรรมหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ ง การจั ด การความรู้ (Knowledge Management : KM)
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สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการปฏิบัติงาน เป็นการจัดการข้อมูลที่เป็นความรู้ให้มีความเป็นระบบ ครบถ้วน
ตามที่ต้องการ สะดวกต่ อการค้นหาและใช้ประโยชน์ โดยการจัดการความรู้นี้เป็นเรื่องที่มีมานานนับร้อย ๆ ปี
เช่น การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง แต่ยังไม่
เป็นระบบมากนัก ก็ถือว่าเป็นการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่ง (สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 : 1-2)
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้ตามแนวคิดของเดเรค บินนีย์ (Derek Binney อ้างถึงใน สมชาย นา
ประเสริ ฐชั ย , 2558 : 13) แบ่ งลั กษณะของการจั ดการความรู้ ออกเป็ น 6 รู ปแบบ ได้ แก่ (1) Transactional
Knowledge Management (2) Analytical Knowledge Management (3) Asset Management (4) Process
Based Knowledge Management (5 ) Developmental Knowledge Management (6 ) Innovation and
Knowledge Creation การจัดการความรู้จะสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ สาหรับ
สร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ อันเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และก่อให้เกิดประสบการณ์
ตรงแก่ผู้เรียน โดยอาศัยการทางานร่วมกันของคนที่มีประสบการณ์ซึ่งอาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน และนา
ความรู้และประสบการณ์ นั้ น มาแลกเปลี่ ย นกัน ในทางการศึกษา จะเห็ นได้ว่าการจัดการความรู้ก็ เข้ามามี
บทบาทอย่ างมากในองค์กรภาคการศึกษาทุกระดับ มีการนากระบวนการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนาการจัดความรู้มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวอย่างงานวิจัยของ เอกนฤน
บางท่ าไม้ (2558) การวิจั ย และพั ฒ นาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนั บสนุน การจั ดการเรียนการสอนเชิง
สร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือการนาการจัดการความรู้
มาใช้ในการผลิตและพัฒนาครู เช่น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ผลงานวิจัยของบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2550) เป็นต้น
กอปรกับกระบวนการผลิตและพัฒ นาครูเพื่อการยกระดับครูไทยในศตวรรษที่ 21 มีจุดเน้นครอบคลุ ม
ระบบการผลิตครู โดยการพัฒ นาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 การสร้างทักษะการคิดและทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิ ธีการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ คู่ขนานไปกับ
การพัฒนาครูในระบบ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่แปลก
ใหม่และทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยมีกลไกในการพัฒ นาทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กรทางวิชาชีพ การระดมและ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อ การพัฒนา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อันนาไปสู่การ
ปฏิบัติ (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และพิณสุดา สิริธรังศรี , 2557 : 25) ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูในวันนี้ จะเป็นกาลัง
สาคัญที่จะส่ งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียนในระดับอื่น ๆ ต่อไปในวันข้างหน้า หาก
นักศึกษาวิชาชีพครูภาษาไทยมีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมือ
อาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียน
ได้ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ก็เท่ากับว่านักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่โลกของการทางาน
ผู้วิจัยจึ งสนใจและต้องการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยว่าจะ
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างไร มีวิธีการหรือแนวทางใดบ้างที่จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ประสบความสาเร็จใน
การพัฒนาให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย เนื่องจากผู้ที่เรียนในสายวิชาชีพครูภาษาไทยนั้น มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาไทยให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
มีความแปลกใหม่ และใช้ประโยชน์ได้จริง อาทิ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การพู ดเชิงสร้างสรรค์ การใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น หากผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถบูรณา
การความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ มีทักษะในการใช้ภาษาไทยที่ดี มีองค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จในสายงานวิชาชีพครูมากขึ้น ผลลัพธ์ของการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งหวัง
จะได้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ พฤติกรรมด้านการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปและมีช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และผลผลิ ตจากความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ
2. วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองเบื้ อ งต้ น (pre-experimental research) กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ
นั กศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 หลั ก สู ตรครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1133402 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2558
จานวน 40 คน วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ทบทวน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดกรอบแนวคิด สรุปขั้นตอน
และสร้างแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
ภาษาไทยของนักศึกษา โดยสังเคราะห์องค์ความรู้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
ขั้นตอนต่อมา ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยมีการสังเคราะห์วิธีการจากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 2.1)
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 2.2) แบบสัมภาษณ์ในการค้นหาทุนทางสังคม
วัฒ นธรรมชุม ชนแบบกึ่งโครงสร้าง 2.3) แบบบั น ทึ ก การสนทนากลุ่ ม 2.4) แบบประเมิน ผลงานความคิ ด
สร้างสรรค์ทางภาษาไทย 2.5) แบบบัน ทึกการสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นของนักศึกษาที่มีต่อการกระบวนการ
เรียนรู้และผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล สาหรับเครื่องมือที่ 2.5) ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้าง
แบบประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา โดยใช้การประเมินแบบ Rubric Score
เกณฑ์ในการประเมินแบ่งตามลักษณะและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1
ความคิดริเริ่ม ด้านที่ 2 ความคิดคล่องแคล่ว ด้านที่ 3 ความคิดยืดหยุ่น และด้านที่ 4 ความคิดละเอียดลออ โดย
มีการศึกษาเอกสารและนาความรู้ด้านการสร้างสุนทรียภาพทางภาษาไทยมาร่วมสังเคราะห์ เพื่อผนวกกันเป็น
รูปแบบของการประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย จากนั้นผู้วิจัยนาแบบประเมินผลงานความคิด
สร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจานวน 5 ท่าน ขั้นตอนที่ 2 ทดลองจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการในการจัดการความรู้ฐานทุนสังคมวัฒ นธรรมชุมชน และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มี
ผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 -3
ประกอบด้วย (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูล วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง (2) การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ภาคสนาม และ (3) การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากการด าเนิ น การวิจัย ตามขั้ น ตอนต่ าง ๆ ใน
กระบวนการจั ดการเรีย นรู้ โดยใช้ก ระบวนการจัดการความรู้ฐ านทุน ทางสั งคมวัฒ นธรรมชุ มชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช นาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Method) ร่วมกับ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และนาเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
Analysis)
3. ผลและอภิปรายผล
1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ฐานทุนทาง
สังคมวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษามี 5
ขั้นตอน แสดงผลดังตาราง
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กระบวนการจัดการ
ความรู้
I : Identification
การบ่งชี้ความรู้
1. กาหนดเป้าหมาย/
สิ่งทีต่ ้องการเรียนรู้
ร่วมกัน
2. สารวจความรู้ที่ต้อง
ใช้
C : Create
การสร้างและแสวงหา
ความรู้
1. การสร้างความรู้ใหม่
2. การสร้างความรู้ด้วย
การแสวงหาความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
3. การรักษาความรู้เดิม

S : Sharing
การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้
1. การจัดเวทีเสวนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
2. กิจกรรมกลุม่
3. จัดระบบพี่เลี้ยง
4. สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้
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บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ทักษะการคิด
สร้างสรรค์
1. กาหนดหัวข้อซึ่งเป็นเป้าหมายใน 1. สารวจความรู้
1. สามารถกาหนด
การจัดการเรียนรู้ คือ ผลงาน
2. รวบรวมความรู้
เป้าหมายในการคิด
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 3. ทาความเข้าใจแนวทาง
สร้างสรรค์ได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมและ
และรายละเอียดกิจกรรม เพื่อ 2. สามารถประมวล
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทบทวน รวบรวมความรู้ที่
ของผู้เรียน
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายใน
3. จัดหาแนวทางและรายละเอียด
การคิดสร้างสรรค์ได้
กิจกรรม พร้อมชี้แจงให้ผู้เรียนทา
ความเข้าใจ
1. ให้คาปรึกษาแนวทางในการ
1. นักศึกษาร่วมกันวางแผน 1. สามารถวางแผนและมี
สร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาตาม ในการสร้างและแสวงหา
ส่วนร่วมในการสร้างและ
เสนอ (ปัจจัย ความถนัด สนใจ
ความรู้
แสวงหาความรูไ้ ด้
ชอบ ความรู้ความสามารถของ
2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 2. สามารถค้นคว้าและ
ตัวเอง)
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลได้
2. จัดให้มีกิจกรรมการแสวงหา
3. สามารถวิเคราะห์
ความรู้จากภายนอกโดยการลง
สังเคราะห์ข้อมูลได้
พื้นที่ภาคสนามเพื่อ
ค้นหาทุนทางสังคมวัฒนธรรม
ชุมชนใน จ. นครศรีฯ
3. คอยให้ความช่วยเหลือบอก
แหล่งข้อมูลที่นักศึกษาต้องค้นคว้า
เพิ่มเติม
4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการสร้างและแสวงหาความรู้
ร่วมกับนักศึกษา
1. เป็นผู้อานวยความสะดวกในการ 1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนความ 1. สามารถสื่อสารเพื่อ
จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คิดเห็น ความรู้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2. เป็นผู้กาหนดบทบาทให้ทุกคนได้ 2. เข้ากลุ่มตามความสนใจ
วิพากษ์วิจารณ์ และเสนอ
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่ม ที่ ปรึกษาหารือแนวทางในการ แนวทางในการสร้างสรรค์
เหมาะกับความรู้ความสามารถหรือ สร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน
ผลงานได้
ตามความสนใจของตนเอง
3. แลกเปลี่ยนแสดงความคิด 2. สามารถสรุปลงความเห็น
3. เป็นผู้พิจารณาและมอบหมาย
วิจารณ์ผลงานระหว่างกลุม่
ได้
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
และระหว่างบุคคลโดยใช้
3. สามารถประยุกต์ใช้
นักศึกษาที่มีความรู้ในตัวบุคคล
สุนทรียะสนทนา
แนวคิด วิธีการหรือหาแบบ
(เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ
4. นาผลที่ได้ไปปรับปรุงหรือ แผนเพื่อนาไปใช้ในการ
เชี่ยวชาญ) ดูแลช่วยเหลือตามกลุม่ เปลี่ยนแปลงผลงาน
สร้างสรรค์ผลงานได้
ต่าง ๆ
สร้างสรรค์ของตนเอง
4.เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง เพือ่
กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
และปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเอง
-71-

5th PSU Education Conference

กระบวนการจัดการ
ความรู้
L : Learning
การเรียนรู้
1. การสร้างสรรค์
ผลงาน
2. การเผยแพร่ผลงาน
3. การบริการวิชาการ
4. การติดตาม
ประเมินผล
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บทบาทผู้สอน
1. เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ ผลงาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา
2. เป็นผู้ประเมินผลงานสร้างสรรค์
ทางภาษาไทยของนักศึกษา
3. ประเมินการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับนักศึกษา

บทบาทผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ทักษะการคิด
สร้างสรรค์
1. ส่งผลงานความคิด
1. สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ
สร้างสรรค์ทางภาษาไทย
ในการขยายขอบเขต
2. เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ความคิดเดิม จนได้ความคิด
ใดรูปแบบหนึ่งที่สามารถทาได้ หลากหลายในการ
3. หรือ นาผลงานไปบริการ สร้างสรรค์ผลงานได้
วิชาการแก่ชุมชนสังคม
2. สามารถสร้างสรรค์
4. รวบรวมและจัดเก็บผลงาน ผลงานที่สามารถใช้การได้/
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
พัฒนาผลงานให้ดีกว่าเดิมได้
กลายเป็น วงจรแห่งความรู้
3. สามารถนาเสนอและ
อธิบายการสร้างสรรค์
ผลงานได้
4. สามารถบอกแนวทางใน
การใช้ประโยชน์หรือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเองได้

2) ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ฐานทุนสังคมวัฒนธรรมชุมชนที่มีต่อ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา
2.1) องค์ประกอบด้านเนื้อหา/ความรู้ ผลจากการจัดการความรู้สามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบใน
การคิดสร้างสรรค์ เป็นการขยายความรู้ความคิดของนักศึกษาให้กว้างขวางมากขึ้น จากผลการจัดการความรู้
ฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรม 8 ชุมชน นักศึกษาสามารถจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม
ตามล าดั บ จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่ (1) ด้ า นอาชี พ 77 เรื่ อ ง (2) ด้ า นภาษา วรรณกรรมพื้ น บ้ า น ต านาน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 54 เรื่อง (3) ด้านศิลปะและการละเล่นพื้นบ้าน 50 เรื่อง (4) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม
ศาสนา 48 เรื่อง (5) ด้านอาหาร 37 เรื่อง (6) ด้านประเพณี 30 เรื่อง และ (7) ด้านการแต่งกาย 2 เรื่อง ผลการ
วิเคราะห์การจัดการความรู้ในด้านเนื้อหา/ความรู้แบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) ทุนทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนมี
เนื้ อ หาสาระสอดคล้ อ งกั บ ภาษาไทยโดยตรง (2) ทุ น ทางสั ง คมวั ฒ นธรรมชุ ม ชนเป็ น เนื้ อ หาที่ ผู้ เรี ย นมี
ประสบการณ์ร่วมกัน (3) ทุนทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนเป็นประสบการณ์ใหม่ของผู้เรียน
2.2) องค์ป ระกอบด้านทักษะการคิด จากการกาหนดตัวบ่งชี้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ในแบบ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ผลจากการจัดการความรู้ช่วยพัฒนาทักษะการคิด
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และมีทักษะการคิดอื่น ๆ ที่สังเกตได้เพิ่มเติมรวมจานวน 13 ทักษะ ได้แก่ (1) การระบุ
(identifying) (2) การส ารวจค้ น หา (exploring) (3) การวิ เคราะห์ (analyzing) (4) การรวบรวมข้ อ มู ล
(information gathering) (5) การสังเคราะห์ (synthesizing) (6) การจาแนกประเภท (classifying) (7) การ
หาแบบแผน (finding pattern) (8) การจั ด ระเบี ย บ (organizing) (9) การสรุ ป ลงความเห็ น (drawing
conclusion) (10) การนาความรู้ไปใช้ (using knowledge) (11) การประยุกต์ใช้ความรู้ (applying) (12) การ
ประเมิ น ผล (evaluating) และ (13) การสร้ างความรู้ (constructing the knowledge) ซึ่ งทั ก ษะการคิ ด
ดังกล่าวได้สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ขั้นตอนต่าง ๆ
2.3) องค์ประกอบด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผลจากการจัดการความรู้ส่งเสริมกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็น อย่างดี ประกอบด้วย (1) การกาหนดเป้าหมายของการคิด (สอดคล้องกับขั้น I :
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Identification) (2) การแสวงหาแนวคิดใหม่ (สอดคล้องกับขั้นที่ 2 C : Create การสร้างและแสวงหาความรู้
และขั้ น ที่ 3 O : Organization การจั ด การความรู้ ให้ เป็ น ระบบ) (3) การประเมิ น และคั ด เลื อ กแนวคิ ด
(สอดคล้องกับขั้นที่ 4 S : Sharing การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้) (4) ขั้นประเมินผลและใช้แนวคิด (สอดคล้อง
กับขั้นที่ 5 L : Learning การเรียนรู้) ทั้งนี้ ยังสามารถส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ทาให้นักศึกษามีแนวทาง/ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างชัดเจน จนสามารถสร้างสรรค์แ ละ
พัฒนาผลงานได้สาเร็จ
2.4) องค์ประกอบด้านลักษณะการคิดสร้างสรรค์ ผลจากการจัดการความรู้ช่วยพัฒนาลักษณะ
การคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
2.5) องค์ประกอบด้านแรงจูงใจและสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรี ยนรู้ที่เกื้อกูลต่อกัน โดยมี
การถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) อาจารย์ผู้สอนชี้แนะ/ให้คาปรึกษา/ให้ความช่วยเหลือ (2)
การจั ดระบบพี่เลี้ ย ง (3) การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในชั้น เรียน (4) การเรียนรู้จากผู้ เชี่ยวชาญ ส่ งผลให้ ผู้ เรียน
สามารถคิดได้อย่างอิสระ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการสร้างสรรค์ และสรรสร้างสิ่งที่มี
ความหมายให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
3) ผลการวิเคราะห์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา พบว่า
3.1) ผลผลิตของการคิดในรูปของผลงานสร้างสรรค์ทางภาษาไทย จานวน 40 ผลงาน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ
3.1.1) กลุ่มเน้นภาษาและวรรณศิลป์ 18 ผลงาน เช่น บทสุนทรพจน์กลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่น
แห่งแดนดินถิ่นเขาพระบาท หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์เสียงกระซิบจากชายคลอง เป็นต้น
3.1.2) กลุ่มเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ผลงาน เช่น การเผยแพร่เพลงพื้นบ้านผ่านทางรายการ
วิทยุ นิทานเรื่องหกสหายในฟาร์มวอร์ดลองด้วยโปรแกรมโฮโลแกรม เป็นต้น
3.1.3) กลุ่มเน้นสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 15 ผลงาน เช่น หนังสือ
ภาพพร้อมซีดีการเรียนรู้การอ่านทานองเสนาะ ชุด ขนมใต้ไพเราะผ่านทานองแบบไทย หนังสือนิทานพร้อมซีดี
การเรียนรู้ เรื่อง นิทานสอนน้องร้องเรือ เป็นต้น
3.2) นักศึกษาร้อยละ 70 มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยคะแนนโดยภาพรวม 22.87 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.23 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายประเด็น พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยด้านความคิด
คล่องแคล่วมากที่สุด คือ 2.46 คะแนน และด้านความริเริ่มน้อยที่สุด คือ 1.94 คะแนน เมื่อพิจารณาประเด็น
ย่อย พบว่า นั กศึกษามีคะแนนเฉลี่ยประเด็นผลงานสามารถนาไปประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด คือ
2.62 และคะแนนเฉลี่ยประเด็นผลงานแสดงให้เห็นถึงจินตนาการหรือความรู้สึกนึกคิดน้อยที่สุด คือ 1.85 ซึ่ง
ผู้วิจัยต้องศึกษาค้นหาแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยยัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
3.3) ผลการสะท้อนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
สรุปได้ 4 ประเด็น ได้แก่
3.3.1) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา มี 10 ประเด็น ประเด็นที่นักศึกษาสะท้อน
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 35 และน้อยที่สุ ด คือ การเรียนรู้แบบลอง
ผิดลองถูก คิดเป็นร้อยละ 5
3.3.2) ปั ญ หา อุป สรรค และข้อเสนอแนะ (1) ประเด็นด้ านปั ญ หาและอุป สรรค ได้แก่ เวลา
สถานที่ วัส ดุฝึ ก กระบวนการ การลงพื้น ที่ภ าคสนาม (2) ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยประเด็น การบริห าร
จัดการเวลา การประกวดผลงาน การจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
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3.3.3) ประโยชน์ ที่ได้รับ ได้แก่ การได้วิธีการจัดการความรู้ การได้แนวคิ ดในการสร้างสรรค์
ผลงาน ทักษะการทางานเป็นทีม นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทย ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในหมู่
คณะ การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย เป็นต้น
3.3.4) แนวทางการน าไปใช้ ป ระโยชน์ นั ก ศึ กษาเสนอแนวทางในการน าผลการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย (2) การบริการวิชาการ (3) การพัฒนา
ตนเอง (4) การจัดกิจกรรมของนักศึกษา เช่น กิจกรรมชมรม กิจกรรมชุมนุม ซึ่งผู้วิจัยในฐานะผู้สอนต้องติดตาม
และประเมินผลต่อไปในระยะยาว
4. สรุปผลการวิจัย
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสามัตถิยะทางภาษา (competence) อัน
ได้แก่ ความสามารถของเจ้าของภาษาในการใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งในองค์ประกอบของการคิด
จัดเป็น กลุ่มทักษะพื้น ฐานที่ใช้ในการรับและส่ งข้อมูล (Communicating skills) เมื่อทักษะเหล่านี้ได้รับการ
พัฒนาเพื่อจัดกระทากับข้อมูลในกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น จึงไต่ระดับไปเป็นทักษะการคิดที่สูงขึ้น ได้แก่ ทักษะ
การคิ ด ที่ เป็ น แกนส าคั ญ (core thinking skills) ไปจนถึ ง ทั ก ษะการคิ ด ระดั บ สู ง (higher order thinking
skills) เชื่อมโยงต่อ เนื่ องกัน อย่ างซับ ซ้อนขึ้น เรื่อ ย ๆ จนเกิดเป็น คุณ ลั กษณะของการคิ ดแบบต่าง ๆ มีการ
ดาเนินการเป็นขั้นเป็นตอน จนได้ผลของการคิดในที่สุด ซึ่งผลของการคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยจะแสดงให้
เห็นสมรรถนะทางภาษาไทยของนักศึกษา (Performance) สอดคล้องตามที่ วลาดิสลาฟวิคเตอร์ราวิชอเมลเชน
คอฟ (AmelchenkovVladislavViktorovich : 2009) เสนอว่าความคิดสร้างสรรค์ทางภาษามีความพิเศษ คือ
เป็นสามัตถิยะทางภาษา (competence) โดยรวมอยู่ในกระบวนการทางภาษาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากจิต
วิญญาณ อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ประกอบด้ วยการจัดระบบภาษาให้มีความเป็นสุนทรียศาสตร์
ซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาไทยนี้ สภาพแวดล้อมและอิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
สาคัญมาก สอดคล้องตามแนวคิดของวีก็อทสกี้ (Vygotssky) ที่อธิบายว่า มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมวัฒนธรรมมาตั้งแต่เกิด โดยภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญของการคิดและพัฒนาเชาว์
ปัญญาให้สูงขึ้น และเนื่องด้วยภาษาไทย มีความเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาไทย
รูปแบบต่าง ๆ จึงต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้
มีอยู่ในตัวผู้เรียนในลักษณะกระจัดกระจาย การประยุกต์ใช้กระบวนการในการจัดการความรู้ จึงมีส่วนช่วยใน
การจัดระเบียบองค์ประกอบดังกล่าวให้เป็นระบบ อันนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานและสามารถพัฒนาต่อยอด
ความคิดได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้จึงนับเป็นนวัตกรรมรูป แบบหนึ่งที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมรูปแบบอื่น
ๆ ได้ โดยเฉพาะการเรียนรู้และการพัฒ นาศักยภาพบุคคล จากการกาหนดเป้าหมายความรู้ (Knowledge
Identification) ซึ่ง เป็นกระบวนการเกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนเพื่อใช้ในการสร้างแนวคิดของตนเอง
การกาหนดความรู้จะสามารถทาให้ผู้เรียนกาหนดแหล่งเรียนรู้เพื่อการเสาะแสวงหาและเข้าถึงความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ ซึ่งกระบวนการนี้ทาให้นักศึกษาเห็นการใช้
ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการมากขึ้น ต่อมากระบวนการการปรับปรุง/พัฒนา
ความรู้ (Knowledge Development) อาศัยกระบวนการกลุ่มในการปรับปรุง/พัฒนาความรู้ของสมาชิก เสริม
ด้ ว ยการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ส่ ง ผลดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งคื อ ผู้ เรี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ (Knowledge
Utilization) ที่มีอยู่ห รือฐานความรู้ป ระสบการณ์ เดิมได้เป็นอย่างดี เพราะหากไม่มีความรู้พื้นฐานหรือขาด
ประสบการณ์ก็ยากที่จะต่อยอดความรู้เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ การจัดการความรู้ช่วยในการปรับฐานความรู้ให้แก่
ผู้เรียน ซึ่งเกิดจากการเก็บข้อมูลภาคสนามและกิจกรรมการสร้างความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อ
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เข้ าสู่ ก ระบวนการความคิ ด สร้ างสรรค์ ก็ จ ะเกิ ด การบู ร ณาการความรู้ (Knowledge Integration) อั น เป็ น
กระบวนการที่สาคัญมาก เพราะเป็นการผสมผสานความรู้ที่มีในเชิงสหวิทยาการ เป็นการใช้เชาวน์ปัญญาเพื่อ
การค้นหาความสามารถหรืออัตลักษณ์ของตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ความคิด
ของตนเองได้ ในขณะเดียวกันก็เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้เรียนที่มีเชาวน์ปัญญา ความสามารถ ความถนัดหรือ
ความสนใจประเภทเดียวกัน นาความรู้มาบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมของตนเองและของกลุ่ม ทาให้
เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนั นต์ เช่น การนาเทคโนโลยีมาบันทึกและเผยแพร่เพลงพื้ นบ้าน โดยจัดเก็บเป็น
รูปแบบนวัตกรรมนิทานสอนเสภา เพลงแหล่ เพลงบอก พร้อมซีดีประกอบการเรียนรู้ เป็นต้น หรือผู้เรียนที่
สนใจและต้องการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้น ก็สามารถเรียนรู้ได้จากการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้
(Knowledge Transfer) ในบรรยากาศของการเสวนาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้การจัดเก็บความรู้
และน าความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ (Knowledge Storage and Apply) ประเด็ น ส าคั ญ พบว่า การใช้ สุ น ทรีย ะ
สนทนาเพื่อบอกเล่าวิธีคิด การสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการและความรู้ต่าง ๆ ที่มี ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเสนอแนะการต่อยอดหรือนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ก็ช่วยสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และเอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่กันในชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งนี้ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยัง
สะท้อนให้เห็นว่า ทักษะการคิดมีความสาคัญเป็นพิเศษในการบูรณาการความรู้ (Knowledge Integration)
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการจัดระบบโครงสร้างความคิด บูรณาการความรู้และเชาวน์ปัญญา การเปิดโอกาสให้
ผู้ เรี ย นได้ ส ร้ างความคิ ด /ความรู้ ใหม่ โดยมุ่ งเน้ น ไปที่ ก ารวางเป้ าหมายเพื่ อ การต่ อ ยอดความรู้ห รื อการใช้
ประโยชน์อย่างเพื่อสังคมส่วนรวม ทาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดที่ ดี และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอยู่ร่วม
และการทางานร่วมกับผู้อื่น การมีจิตสาธารณะและสามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แก่ส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยนับเป็น “การเรียนรู้ (learning) อย่างแท้จริง”
5. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณการสนับสนุนทุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช และขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นอย่างสูง ที่กรุณาส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านต่าง
ๆ จนสาเร็จลุล่ วงได้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร รองเดช, ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ป ระหยั ด เกษม ผู้ ช่วยศาสตราจารย์นิตยารัตน์ คงนาลึ ก, ผู้ ช่วยศาสตราจารย์นิล รัตน์ นวกิจ
ไพฑูรย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลิวัลย์ สมศักดิ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัยให้ได้คุณภาพพร้อมข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์ต่อการวิจัย ทาให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณชาวบ้านใน 8 ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถ่ายทอดมาซึ่งองค์ความรู้อันล้าค่าเพื่อใช้
เป็ น ข้อมูลในการวิจัย และขอขอบใจนั กศึกษาหลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2558 ทุกคนที่มีความมานะพยายาม มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยร่วมกัน
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นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันตภาพสาหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
Supervision Development Model of Supervisors by Using Ubiquitous Education for
Pre-service Teachers’ Professional Experiences in the Three Southern
Border Provinces
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจาเป็นต่อการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ สาหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาการขาดการนิ เทศของ
อาจารย์ จัดลาดับความต้องการจาเป็นและแนวทางการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศ
ของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันตภาพ สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่
สามจั งหวัด ชายแดนใต้ และ 3) ศึ ก ษาประสิ ท ธิภ าพรูป แบบการนิ เทศของอาจารย์ นิ เทศก์ โดยใช้แ นวคิ ด
การศึกษาภควัน ตภาพ ส าหรั บ การฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครูในบริบทพื้ นที่ส ามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่ ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอน เจ้าหน้าที่
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ตัวอย่างโรงเรียน
นาร่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น PNI Modified และ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเครือข่าย
ใจความส าคัญ ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการจาเป็ นต่อการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ส าหรับ การฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครูในบริบ ทพื้น ที่ส ามจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้ว ย ปัญ หาการขาดการนิเทศของ
อาจารย์ เกิดจากปั ญหาภาระงาน และ ปั ญหาจากบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ลาดับความต้องการ
จาเป็นของอาจารย์นิเทศก์ประกอบด้วย บทบาทในการนิเทศการสอน บทบาทการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
บทบาทผู้ป ระสานงานและสร้างความร่วมมือ และ บทบาทในการประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ตามล าดับ และ แนวทางการนิ เทศของอาจารย์นิเทศก์ พบว่าควรใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศมาสนับสนุ น 2)
รูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันตภาพสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย บทบาทในการนิเทศการสอน บทบาทการให้คาปรึกษา
แก่นักศึกษา บทบาทผู้ประสานงานและสร้างความร่วมมือ และ บทบาทในการประเมินผล ภายใต้การศึกษาภค
วัน ตภาพ อัน ได้แก่ ความยั่งยืน การเข้าถึง ความฉับไว การปฏิสัมพันธ์ การวางกิจกรรมการสอน และการ
ตระหนักถึงบริบท 3) รูปแบบสามารถนามาแก้ปัญหาการขาดการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ได้ในทางปฏิบัติ
คาสาคัญ: การนิเทศ บริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
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Abstract
This research was to study the followings 1) needs assessment for supervision of
supervisors for pre-service teachers’ professional experiences in the three southern border
provinces including problems of lacking supervision, priority of needs assessment and
guidelines of supervision 2) supervision development model of supervisors by using
ubiquitous education for pre-service teachers’ professional experiences in the three
southern border provinces and 3) the effectiveness of model of supervisors by using
ubiquitous education for pre-service teachers’ professional experiences in the three southern
border provinces. The samples were supervisors, school administrator, student teachers,
mentor teacher and professional experience administrations committee of Prince of Songkla
University, Yala Rajabhat University and navigation school. The research instruments were
questionnaire and semi-structured interview. Data were analyzed by using PNI Modified and
thematic network analysis. The results were summarized as follows: 1) problems of lacking
supervision including supervisors’ workload and the unrest situation of three southern border
provinces, priority of needs assessment of supervision including the roles of instructional
supervision, the roles of the advisor, the roles in creating collaboration between schools and
university and the roles in teaching evaluation. This study suggested that in order to
maximize supervision during unrest situation, Information Technology should be employed.
2) model of supervisors by using ubiquitous education for pre-service teachers’ professional
experiences in the three southern border provinces including the roles of instructional
supervision, the roles of advisors, the roles in creating collaboration between schools and
university and the roles in teaching evaluation intergraded with ubiquitous education
including permanency, accessibility, immediacy, interactivity, situation of instructional activity
and context-awareness. 3) model can solve problems of lacking supervision.
Keywords: supervision, the three southern border provinces
1. บทนา
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กาหนดให้ครูมีมาตรฐาน
วิช าชีพ 3 ด้าน หนึ่ งในนั้ น เป็ น มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ กล่ าวคือ จะต้องมีความรู้และมี
ประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ (สานัก
มาตราฐานวิชาชีพคุรุสภา, 2546) ดังนั้น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ง
ของการผลิตครูซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ นาความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติ
จริง และได้พัฒนาทักษะการสอนของตน ตลอดจนได้ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ (Erdman,
1983; Beck และ Kosnik, 2002) การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญสาหรับ
การเสริมสร้างคุณภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยการร่วมมือกันให้คาแนะนา ให้การช่วยเหลือ
ให้คาปรึกษา ของผู้ที่ทาหน้าที่นิเทศ ให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้ดี เกิดทักษะ ทั้งนี้บุคคลสาคัญ ที่
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มีบทบาทสาคัญในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ อาจารย์นิเทศก์ บทบาทของอาจารย์นิเทศก์ โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2552) ได้กาหนดบทบาทของอาจารย์นิเทศก์ ทั้ง
ก่อน ระหว่าง และ หลังปฏิบัติการสอน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของอาจารย์นิเทศก์มักจะมี
เงื่อนไขโดยเฉพาะบริบทในแต่ละพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่ ปี พศ. 2547 เป็นต้นมา ส่งผลต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (ชิดชนก ราฮิมมูลา, 2548) ในปีการศึกษา 2556 พบว่า อาจารย์นิเทศก์มีการขาดการนิเทศ
บ่อยครั้งซึ่งไม่สอดคล้องตามหลักการของบทบาทของอาจารย์นิเทศก์ที่ต้องออกไปนิเทศปีการศึกษาละ 8 ครั้ง
(คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี , 2552) ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยตรง
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเริ่มมีบทบาทสาคัญ โดย
แนวโน้มเป็นลักษณะการนิเทศทางอ้อม (วไลรัตน์ บุญสวัสดิ , 2538) เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาขึ้นให้มี
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบ Real time ซึ่ ง สามารถตอบสนองต่ อ บทบาทของอาจารย์ นิ เทศก์ ในประเด็ น การ
สั งเกตการณ์ ส อนในชั้ น เรี ย นซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Ubiquitous Learning จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของ
Ogata และคณะ (2009) ได้สนับสนุนแนวคิดความหมายข้างต้น ซึ่งเขามองว่าu-learning จะเป็นการทางาน
ร่วมกันของ e-learning และ m-learning นอกจากนี้ U-learning จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นามาใช้กับการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนาไปสู่การแก้ปัญหาการทาหน้าที่ตามบทบาทของอาจารย์นิเทศก์ภายใต้
บริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
จากปัญหาการทาหน้าที่ตามบทบาทของอาจารย์นิเทศก์ ผู้วิจัยในฐานะนักการศึกษาซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่
ทางานอยู่ในพื้นที่จึงมีความสนใจศึกษา 1) ความต้องการจาเป็นต่อการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ สาหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาการขาดการนิเทศของ
อาจารย์ จัดลาดับความต้องการจาเป็นและแนวทางการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
นิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันตภาพ สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบท
พื้น ที่ ส ามจั งหวัดชายแดนใต้ และ 3) เพื่ อศึกษาประสิ ท ธิภ าพรูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้
แนวคิดการศึกษาภควันตภาพ สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดย
การเชื่อมโยงและวิพากย์ทางด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดต่างๆ ข้อค้นพบในงานวิจัยนี้สถาบันการศึกษาที่
ผลิตครูภายใต้บริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
บทบาทของอาจารย์นิเทศก์ภายใต้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ หรือ กรณีอื่นๆที่อาจารย์นิเทศก์ไม่สามารถเข้า
ไปนิเทศนักศึกษาโดยวิธีปรกติ
2. วิธีการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการจาเป็นต่อการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ ประกอบด้วย 1) ประชากร กลุ่ม
ตัว อย่ าง และ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ส าคัญ ดั งนี้ อาจารย์นิ เทศก์ อาจารย์พี่ เลี้ ย ง นั ก ศึก ษาปฏิ บั ติก ารสอน ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา ของมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ อันได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ปี การศึกษา 2556 โดยการเก็บข้อ มูลเชิงปริมาณได้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ทั้งสิ้น 286 คน และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญเลือกโดย
การเลื อ กด้ ว ยวิ ธี ก ารแบบเจาะจง จ านวน 36 คน 2) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบประเมินความต้องการจาเป็นต่อการนิเทศลักษณะเป็นแบบประเมินที่มีการตอบสนองคู่
(Dual- Response Format) และ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 3) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ
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ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คานวณค่าดัชนีความต้องการจาเป็นแบบปรับปรุง จากสูตร PNImodified =
(I-D)/D เมื่อ I = ระดับ ความคิดเห็นตามสภาพที่คาดหวัง และ D = ระดับความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริง
และวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพแบบเครือข่ายใจความสาคัญ (Thematic network analysis)
ระยะที่ 2 พัฒ นารูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ ประกอบด้วย 1) ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ
รายงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาภควันตภาพ 2) นาแนวคิดการศึกษาภควันตภาพ ผนวกกับ ผลการวิจัย
ในระยะที่ 1 พร้อมร่างรูปแบบ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิฯประเมินรูปแบบ ครั้งที่ 1 โดยการสัมภาษณ์ จานวน 7 ท่าน
ครั้งที่ 2 โดยการสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติ จานวน 13 ท่าน เลือกด้วยวิธี การแบบเจาะจง 4)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบทางการ และแบบการสนทนากลุ่ม 5) การวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินรูปแบบตามมาตรฐาน Personnel Evaluation Standards 4 ด้านของ Gullickson (2009)
และ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเครือข่ายใจความสาคัญ (Thematic network analysis)
ระยะที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ ประกอบด้วย 1) คัดเลือกตัวอย่าง
โรงเรียน เพื่อทดลอง เลือกด้วยวิธีการแบบเจาะจงจานวน 3 โรงเรียน 2) เครื่องมือวิจัยเป็นตัวอย่างรูปแบบการ
ทดลองในทางปฏิ บั ติ แ ละแบบสั ม ภาษณ์ กึ่ งโครงสร้ าง 3) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ตามมาตรฐาน Personnel
Evaluation Standards 4 ด้านของ Gullickson (2009) และ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเครือข่ายใจความสาคัญ
(Thematic network analysis)
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ระยะที่ 1 ความต้องการจาเป็นต่อการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ ผลการวิจัยชี้ชัดว่า 1) ปัญหาการขาดการ
นิเทศของอาจารย์สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย
ปัญหาภาระงาน ( =4.44, S.D.= 0.59) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้แก่ อาจารย์นิเทศก์มีชั่วโมงสอนมากเกินไป
และต้องทาหน้าที่หลายประการจึงไม่มีเวลาออกไปนิเทศ ( =4.57, S.D.= 0.57) ซึ่งอยู่ในระดับมาก จานวน
อาจารย์นิเทศก์มีไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษาฝึกสอน ( =4.44, S.D.= 0.55) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปัญหาการขาดการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์สาหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
รายการ

Mean

SD.

ปัญหาภาระงานที่มีผลต่อการขาดการนิเทศ
อาจารย์นิเทศก์มีชั่วโมงสอนมากเกินไปและต้องทาหน้าที่หลายประการ จึงไม่มีเวลา
ออกไปนิเทศ
จานวนอาจารย์นิเทศก์มีไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษาฝึกสอน
ปัญหาจากบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีผลต่อการขาดการนิเทศ
ปัญ หาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้อาจารย์นิเทศก์ไม่กล้า
ออกไปนิเทศนักศึกษา
โรงเรียนบางโรงเรียนที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย อาจ
เกิดอันตรายระหว่างการเดินทาง

4.44
4.57

0.59
0.57

ร ะ ดั บ
ปัญหา
ระดับมาก
ระดับมาก

4.40
4.37
4.56

0.55
0.54
0.54

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

4.34

0.57

ระดับมาก
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ตาราง 2 ความต้องการจาเป็นของอาจารย์นิเทศก์สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในบริบทพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้
สภาพที่เป็นอยู่ (D)
Mean
SD.
บทบาทในการนิเทศการสอน
2.52
0.98
อาจารย์นิเทศก์มีการนิเทศโดยการสังเกตการสอน 2.51
0.82
ในชั้นเรียน
หลั ง การสั ง เกตการสอนในชั้ น เรี ย น อาจารย์ 2.52
0.85
นิเทศก์มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
อาจารย์นิเทศก์มีการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ 2.55
0.82
เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพสาหรับนักศึกษา
บทบาทการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
2.56
0.82
อาจารย์นิ เทศก์พ บนั ก ศึ กษาเป็ น รายบุ คคลหรื อ 2.54
0.88
เป็นกลุ่ม
อาจารย์นิเทศก์ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ในการ 2.56
0.84
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
อาจารย์นิเทศก์ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา เกี่ยวกับ 2.60
0.81
การออกแบบงานวิจัย ในการวิจัยในชั้นเรียน
บทบาทในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 2.92
0.82
วิชาชีพ
อาจารย์นิเทศก์ประเมิน การจัดการเรียนการสอน 2.85
0.82
ในชั้นเรียนโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน
อาจารย์นิเทศก์ประเมินการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2.94
0.79
อาจารย์นิเทศก์ประเมินนักศึกษาโดยยึดหลักการ 2.97
0.98
ประเมินเพื่อพัฒนา
บทบาทผู้ประสานงานและสร้างความร่วมมือ
2.21
0.98
อาจารย์นิเทศก์ พบปะติดต่อสื่อสารกับครูพี่เลี้ยง 2.51
0.98
ทุกครั้ง
อาจารย์นิเทศก์พบปะติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร
2.06
0.91
อาจารย์นิเทศก์เข้าร่วมงานในวันสัมมนาระหว่าง 2.08
0.86
การฝึกสอน
รายการบทบาทอาจารย์นิเทศก์

คาดหวัง (I)
PNImodified
Mean SD.
4.51 0.70 0.7896
4.52 0.61 0.8000

Priority
order
1
1

4.51

0.57 0.7896

2

4.51

0.56 0.7686

3

4.50
4.51

0.61 0.757
0.61 0.7755

2
1

4.51

0.57 0.7617

2

4.49

0.59 0.7269

3

4.50

0.56 0.5410

4

4.50

0.61 0.5789

1

4.51
4.50

0.57 0.5340
0.60 0.515

2
3

3.57
4.51

0.60 0.6153
0.70 0.7968

3
1

3.10
3.11

0.63 0.5048
0.61 0.4951

2
3

ตัวอย่างเช่น ผู้ให้ข้อมูล สาคัญ 8 ได้กล่าวไว้ว่า“…ทุกวันนี้ ผมมีภาระงานสอนมากพออยู่แล้ว และเวลาเราไป
นิเทศนักศึกษา เราหมดเวลาไปทั้งวัน แน่นอนที่สุดต้องทิ้งเด็ก ปัญหาจริงๆ คือ อาจารย์ที่จะออกไปนิเทศมีไม่
พอ…” เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจาก ส่วนใหญ่อาจารย์นิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์นิเทศก์ไม่ใช้อาจารย์
จากคณะศึกษาศาสตร์เพียงอย่างเดียว จะรวมถึงอาจารย์ที่มาช่วยสอนนักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า จานวนอาจารย์นิเทศก์กับจานวนนักศึกษาไม่เหมาะสม จานวนอาจารย์นิเทศก์ก์มีไม่เพียงพอกับ
จานวนนิสิตนักศึกษาฝึกสอน ทาให้เกิดมีภาระงานมากขึ้น (ปราณี อมรรัตนศักดิ์, 2539) นอกจากนี้ ปัญหาจาก
บริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ( =4.37, S.D.= 0.57) อยู่ในระดับมาก ซึ่งได้แก่ ปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทาให้อาจารย์นิเทศก์ไม่กล้าออกไปนิเทศนักศึกษา ( =4.56, S.D.= 0.54) อยู่
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ในระดับมาก โรงเรียนบางโรงเรียนที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอาจเกิดอันตราย
ระหว่างการเดินทาง ( =4.37, S.D.= 0.57) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 3 ได้
กล่ าวไว้ว่า “…ถ้านั กศึกษาไปฝึ กสอนไกลๆ พี่เองก็ไม่ค่อยอยากไปนิเทศเท่าไร เพราะสถานการณ์ ไม่ดี ตัว
โรงเรียนอาจไม่มีอะไร แต่ระหว่างทางนะซิ มันไม่ปลอดภัย …” ซึ่งสอดคล้องกับ เอกรินทร์ สังข์ทอง (2551) ที่
กล่าวว่า ความรู้สึกไม่ป ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดปัญหาการขาดขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะครูในพื้นที่ 2) จัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของอาจารย์นิเทศก์ ผลการวิจัยพบว่า
บทบาทในการนิเทศการสอน มีระดับความต้องการจาเป็น (PNImodified = 0.7896) บทบาทการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษา มีระดับความต้องการจาเป็น (PNImodified = 0.757) บทบาทผู้ประสานงานและสร้างความร่วมมือ มี
ระดับความต้องการจาเป็น (PNImodified = 0.5410) และ บทบาทในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มีระดับความต้องการจาเป็น (PNImodified = 0.6153) ตามลาดับ ในประเด็นนี้ อาจเนื่องมาจาก การสังเกตในชั้น
เรียนเป็นกิจกรรมที่ทาการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของอาจารย์นิเทศก์ เพื่อวิเคราะห์สภาพการ
ปฏิ บั ติ งานของนั ก ศึ ก ษาซึ่ งจะช่ ว ยให้ ท ราบจุ ด ดี ห รือ จุ ด บกพร่อ งของนั ก ศึ ก ษา ใช้ ในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและใช้ในการพัฒนานักศึกษา (Harris, 1985) 3) แนวทางการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ ผลการวิจัยชี้
ชัดว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมองการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 32 ได้กล่าวไว้ว่า “…บางทีปัญหาที่อาจารย์ไม่สามารถมานิเทศได้ ผม
ว่า ถ้าเอา IT เข้ามาใช้น่าจะดี เพราะเทคโนโลยีสมัยนนี้ไปเร็ว ผมว่าน่าจะช่วยได้ …” เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะ ทั้งกรณี ปัญหาภาระงานและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสาเหตุสาคัญของการขาด
การนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ ดังนั้นถ้าสามารถนิเทศได้ปรกติตามบทบาทของอาจารย์โดยไม่จาเป็นต้องเดินทาง
ออกไปในสถานที่จริงได้ก็จะเป็นทางออกที่ดี การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้จึงเป็นทางเลือก ซึ่งแนวโน้ม
การนิเทศจะเป็นลักษณะการใช้สื่อ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารสมัยใหม่ต่างๆ เป็นลักษณะ
การนิเทศทางไกล (วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์, 2538) นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ยังมีมิติที่น่าสนใจในประเด็นการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในบริบทของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองที่มีความพร้อม
ทางด้านปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในโรงเรียนสูง อย่างไรก็ตามในการนี้ จะเป็นอุปสรรคอย่างมากกับบริบท
โรงเรียนที่ห่างไกล ซึ่งไม่มีความพร้อมในปัจจัยดังกล่าว การนาเทคโนโลยีซึ่งที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วเข้ามาช่วย
เช่น โทรศัพท์มือถือ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยไม่ผูกมัดกับปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน
ระยะที่ 2 รู ป แบบการนิ เทศของอาจารย์นิ เทศก์ โดยใช้ แ นวคิ ด การศึ ก ษาภควัน ตภาพส าหรับ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นการนาผลการวิจัยในระยะที่ 1 ความต้องการ
จาเป็นต่อการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของ
อาจารย์ นิ เทศก์ มาผนวกกับ การน าแนวคิดการศึกษาภควั นตภาพ (Ogata และคณะ 2009)ประกอบด้ว ย
บทบาทในการนิ เทศการสอน บทบาทการให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษา บทบาทผู้ ประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือ และ บทบาทในการประเมินผล ภายใต้การศึกษาภควันตภาพ อันได้แก่ ความยั่งยืน การเข้าถึง ความ
ฉับไว การปฏิสัมพันธ์ การวางกิจกรรมการสอน และการตระหนักถึงบริบท การประเมินรูปแบบการนิเทศของ
อาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันตภาพ ครั้งที่ 1 (สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิฯ) และ ผลการสนทนา
กลุ่ มกับ กลุ่มผู้ ป ฏิบั ติจ านวน 13 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ ทรงคุณ วุฒิ และผู้ป ฏิบัติมีความเห็ นไปในทิศทาง
เดียวกันว่า รูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันตภาพ สามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหาการขาดการนิเทศของอาจารย์สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ ไ ด้ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง 4 มาตรฐาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1). ด้ า นความเหมาะสม (Propriety)
ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะในประเด็นกระบวนการที่เหมาะสม กล่าวคือ ควรเพิ่มกิจกรรมการตรวจสอบการ
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ประเมินหลังการนิเทศเพื่อปรับปรุงแก้ไข แผนการสอน ในการสอนครั้งต่อไป 2). ด้านอรรถประโยชน์ (Utility)
ผู้ท รงคุณ วุฒิ มีข้อเสนอแนะในประเด็น การกาหนดขอบเขตของรูป แบบ กล่าวคือ เพิ่ มเติมกาหนดรูปแบบ
ขอบเขตการนาไปใช้เช่น spec คอมพิวเตอร์, ความเร็วของ internet นอกจากนี้ การติดตามผล ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มกิจกรรมการตรวจสอบการประเมินหลังการนิเทศเพื่อปรับปรุงแก้ไข แผนการสอน ใน
การสอนครั้ งต่อไป 3). ด้ านความเป็ น ไปได้ (Feasibility) 4).ด้านความถูกต้ อง (Accuracy) ซึ่งเชื่อมโยงกั บ
ปัญหาการขาดการนิ เทศในกรณีที่เกิดจากภาระงาน หรือจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
บริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และมีความเห็นตรงกันในประเด็น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
เพื่อเป็นแนวทางการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ ตัวอย่างเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 4 กล่าวว่า “...ผมขอยอมรับว่า งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่ามาก
นะ ผมฟัง สอง สาม นาที ผมอยากฟังต่อให้จบ เพราะเป็นงานวิจัยที่สร้างความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งส่วน
ใหญ่ที่ทาอยู่ยังแก้ปัญหาการออกไปนิเทศได้อย่างหลวมๆ ดังนั้นนวัตกรรมนี้จึงเชื่อว่ามีประโยชน์แก่หน่วยงาน
อย่างแน่นอน อยากให้กาลังใจผู้วิจัยให้ทาสาเร็จเร็วๆ เพื่อจะได้นาไปใช้ได้จริงๆ…”
ผู้ปฏิบัต 10 กล่าวว่า “…กระผมคิดว่ารูปแบบนี้ ดี สามารถแก้ปัญหาอาจารย์นิเทศก์ไม่มีนิเทศเพราะภาระงาน
และความปลอดภัยของอาจารย์นิเทศน์ในบริบท 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ …” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
ประเมินรูปแบบตามมาตรฐาน Personnel Evaluation Standards 4 ด้าน (Gullickson, 2009)
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันตภาพ สาหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
ระยะที่ 3 ประสิทธิภาพรูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันต
ภาพ สาหรับ การฝึกประสบการณ์วิช าชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ ม
ผู้เกี่ย วข้องกับ ตัวอย่างโรงเรีย นน าร่ อง มีความเห็ นว่า รูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิด
การศึกษาภควันตภาพ มีความเหมาะสม (Propriety) เป็นประโยชน์ (Utility) มีความเป็นไปได้ (Feasibility)
และมีความความถูกต้อง (Accuracy) ทุกด้าน ตัวอย่างเช่น “…ผมคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้ ได้นามือถือซึ่งเป็นสิ่งที่
ทุกคนมีอยู่กับมือ มาใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆ ถูกที่ ถูกเวลา และยิ่งตอนนี้ กาลังจะประมูล 4G อีก ผมคิดว่า สุด
ยอด และเหมาะเจาะจริงๆครับ ขอชื่นชม…” นอกจากนี้ “…ผมเห็นด้ว ยกับการนิเทศในรูปแบบนี้นะ เพราะ
อาจารย์ นิ เทศก์ไม่ต้องมา เวลามีส ถานการณ์ ก็ไม่ต้องมา นิเทศทางนี้ได้เลย เป็นการบริห ารความเสี่ยงของ
อาจารย์นิเทศด้วย…”
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ข.

ง.
ภาพประกอบ 2 ก – ง การประเมินรูปแบบฯในทางปฏิบัติ

ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ รูป แบบดังกล่าวเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ มี
ความเหมาะสมในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันในการนามาใช้งาน ส่งผลต่อการเกิดประโยชน์
ต่อองค์กร มีความเป็นไปได้ในบริบทปัจจุบัน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ รูปแบบดังกล่าวสามารถนามา
แก้ปัญหาการขาดการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ อันเนื่องมาจาก ปัญหาภาระงาน ปัญหาจากบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (Gullickson, 2009
; McMillan และ Schmache, 2001)
4. สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการนิเทศของอาจารย์ นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันตภาพ ประกอบด้วย บทบาทในการ
นิ เทศการสอน บทบาทการให้ ค าปรึ ก ษาแก่นั กศึ กษา บทบาทผู้ ป ระสานงานและสร้างความร่ว มมื อ และ
บทบาทในการประเมิน ผล ภายใต้การศึกษาภควันตภาพ อันได้แก่ ความยั่งยืน การเข้าถึง ความฉับไว การ
ปฏิสัมพันธ์ การวางกิจกรรมการสอน และการตระหนักถึงบริบท ซึ่งรูปแบบมีความเหมาะสม (Propriety) เป็น
ประโยชน์ (Utility) มีความเป็นไปได้ (Feasibility) และมีความความถูกต้อง (Accuracy) นอกจากนี้ รูปแบบ
ดังกล่าวสามารถนามาแก้ปัญหาการขาดการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์สาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน
บริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ อันเนื่องมาจาก ปัญหาภาระงาน ปัญหาจากบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ใต้
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บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม, วิธีการศึกษา ศึกษาจาก
ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ หนังสือ อินเทอร์เน็ต จากห้องสมุดต่างๆ ผลจากการศึกษาพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาสังคม มี 5 ประการ ดังนี้ คือ (1) บทบาทในฐานะเป็นผู้นาทางวิญญาณเป็นที่พึ่งทางจิตใจ (2) บทบาทใน
ฐานะเป็นผู้ให้การศึกษา (3) บทบาทในฐานเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ(4) บทบาทในฐานะเป็นผู้สานให้
เกิดความมั่งคงต่อรัฐ และ (5) บทบาทพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้ดารงรักษาวัฒนธรรมและศิลปะของชาติ
คาสาคัญ: พระสงฆ์ การพัฒนาสังคม
Abstract
The aim of this academic paper was intended to study the role of monk for Social
Development, The study of the documents divided into secondary education from books,
theses Interactive Network of Libraries, the study found that the role of clergy in society are
five reasons: (1) the role as a leader of spiritual relied mentally (2) role as an educator (3)
The role of the base is to promote the development of the country. (4) is consolidating its
role as a stability to the state (5) the role the clergy as the preservation of national culture
and art.
Keywords:.Monk, Social Development
1. บทนา
พระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ (ในประเทศไทย) เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่ 3 เป็นพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาท จนกระทั่งเมื่อประมาณศตวรรษที่ 7 พุทธศาสนาแบบมหายานจึงเข้าสู่ดินแดนไทย และมี
อิทธิพลเหนือดินแดนนี้เป็นเวลาหลายร้อยปี จนศตวรรษที่ 17 พุทธศาสนาแบบเถรวาท จึงได้มีความสาคัญขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง การที่พุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนนี้ทาให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับเอา
ภาษามคธ (บาลี) และภาษาสันสกฤต มาใช้ร่วมกับภาษาดังเดิมจนถึงปัจจุบัน
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พระพุทธศาสนามีความผูกพัน กับ การพัฒ นาสั งคมไทยมาตั้งแต่ยุคแรก มีบทบาทการพัฒ นาสังคมด้าน
การศึกษา การอบรมบุตรและเยาวชน ทั้งในด้านเนื้อหาจริยธรรม ภาษาศาสตร์ และการดาเนินชีวิต กับในด้าน
วิธีการใช้ชีวิต โดยวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษา มีพระเป็นครู3
สภาพปัญหาในปัจจุบันการพัฒนาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่บ้าน วัด โรงเรียน มีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันช่วยเหลือเจือจุนกัน แต่ปัจจุบันแยกกันเหมือนต่างคนต่างอยู่ โดยรัฐบาลรับโรงเรียนไปบริหารจัดการ
อย่างเต็มที่ จึงทาให้บทบาทพระสงฆ์ต่อสังคมมี น้อยลง พระสงฆ์จึงสร้างบทบาททางด้านอื่นมากขึ้น เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์กับสังคมที่แนบแน่นแบบดังเดิมเอาไว้
2. วิธีการศึกษา
2.1. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์ ที่มีต่อการพัฒนาสังคม
2.2. วิธีการศึกษา
ศึกษาจากเอกสาร แบ่งข้อมูล เป็น 2 ประเภทคือ
2.2.1 พระไตรปิฎก
2.2.2 ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ศึกษาจากหนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต จากห้องสมุดวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทบการทบทวนหาความรู้จากเอกสารที่เกียวข้อง แล้วสรุปเนื้อเกี่ยวกับ
เรื่องบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม แล้วนาเสนอเป็นประเด็นๆ
3. ผลการศึกษา
3.1 ความหมายของการพัฒนาสังคม
การพัฒ นาสังคม หมายถึง การกระทาเพื่อมุ่งปรับปรุงส่งเสริมให้ คนที่อยู่ร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจอันจะทาให้การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขแต่
การที่บุคคลจะดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน อย่างน้อยที่สุดจะต้อง
มีปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ดีพอสมควร กล่าวคือ มีที่อยู่อาศัย มีอาหารเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ มีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
สมควรแก่สภาพและฐานะ เวลาเจ็บป่วยควรจะได้รับการรักษาพยาบาล มีอาชีพมั่นคง มีรายได้เ พียงพอแก่
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ มีความรักใคร่สมานสามัคคีกันของสมาชิกในสังคมและปราศจากภัยคุกคามจากโจร
ผู้ร้าย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเกิดมีขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.2 ความสาคัญของการพัฒนาสังคม
เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกันเป็นสังคม ปัญหาก็ย่อมจะเกิดตามมาเสมอ ยิ่งสังคมมีขนาดใหญ่ ปัญหาก็ยิ่งจะมี
มากและสลับซับซ้อนเป็นเงาตามตัว ปัญหาหนึ่งอาจจะกลายเป็นสาเหตุของอีกหลายปัญหาเกี่ยวโยงกันไปเป็น
ลูกโซ่ ถ้าปล่อยไว้ก็จะเพิ่มความรุนแรง เพิ่มความสลับซับซ้อน และขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ยากต่อการ
แก้ไข ความสงบสุขของประชาชนในสังคมนั้นก็จะไม่มีความสาคัญของการพัฒนาสังคม เราอาจจะกล่าวเป็น
ข้อๆ ได้ดังนี้
3.2.1 ทาให้ปัญหาของสังคมลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด
3

พระเทพเวที,พุทธศาสนาในอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2531), หน้า 110.
-89-

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

3.2.2 ป้องกันไม่ให้ปัญหา หรือปัญหาในลักษณะเดียวกันนั้นเกิดขึ้นแก่สังคมอีก
3.2.3 ทาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาแทน
3.2.4 ทาให้ประชาชนในสังคมสมานสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามฐานะของแต่ละบุคคล
3.2.5 ทาให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของสังคม
3.3 พัฒนาการพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเป็นการพัฒนาสังคมด้านการศึกษาเป็นส่วน
ใหญ่ และนอกจากนั้ น จะเป็ น ช่ว ยพั ฒ นากุ ล บุ ต ร โดยเข้ ามาบวชแผลฝึ ก อบรมความประพฤติ ในวัด โดยมี
พระภิกษุเป็นผู้สอน ฝึกบ่มนิสัยให้เป็นคนดี
3.3.1 สมัยสุโขทัยวัดเป็นสถานศึ กษาสาหรับชาวบ้านทั่วไปเป็นส่วนมาก ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท
พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิ พระร่วง ซึ่งเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อทางศาสนา
ของคนไทยมาจนถึงปั จจุบั น นอกจากนี้ ในสมัยพระองค์ ยังได้กาหนดแบ่งพระภิกษุเป็น 2 ฝ่าย ตามหน้าที่
ปฏิบั ติ คือ ฝ่ ายคามวาสี หมายถึง พระที่ อาศัยในวัดบ้ าน (ในเมือง) ทาหน้าที่ ในการศึกษา และอยู่ใกล้ ชิด
ประชาชนกับฝ่ ายอรัญวาสี หมายถึง พระที่ออกธุดงค์ตามป่ าหรือสถานที่ห่ างไกล ทาหน้ าที่ปฏิบั ติธรรม เจริญ
วิปัสสนากรรมฐานตามคาสอนของพระพุทธศาสนาโดยตรง
ในส่ ว นของวั ด ในเมื อ งหรื อ คามวาสี มี บทบาทต่ อการศึ กษาในสมั ยสุ โขทั ย 3 โครงการ คื อ จริ ยศึ กษา
(หลักศีลธรรมจากพุทธศาสนา) พุทธิศึกษา (ความรู้ทางภาษา) และหัตถ์ศึกษา4 (งานช่างและพุทธศิลป์ต่าง ๆ) ทาง
อาณาจักรล้านนา พุทธศาสนาได้รับการทานุบารุง มีการสร้างวัตถุต่าง ๆ เป็นจานวนมาก
3.3.2 สมัย อยุ ธ ยา มีความใกล้ เคีย งกับ ในสมัยสุ โขทั ย แต่ก็ได้มีการเน้นความส าคัญ ของการศึกษาวิช า
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้ทรงกาหนดไว้ว่าผู้ที่จะถวายตัวเข้ารับ
ราชการได้ ต้ องผ่ านการบวชเรี ย นมาก่ อน และข้อก าหนดนี้ได้กลายเป็ น ธรรมเนี ยมปฏิ บัติ ของคนไทย ว่า
ชายไทยจะต้องบวชเมื่ออายุครบ 20 ปี
3.3.3 สมัยกรุงรัตนโกสิน ทร์ตอนต้นวัดและพระยังมีบทบาทให้ การจัดการศึกษาแก่ชุมชน เช่นเดียวกับ
สมัยก่อน ๆ และมีเหตุการณ์สาคัญได้แก่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดให้จารึกวิชาการต่าง
ๆ 3 หมวด คือ แพทย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ และช่างฝีมือไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้สนใจแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษา
3.3.4 สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุ บั น ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วได้ทรงนาระบบจัด
การศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาใช้ วัดและพระก็มีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ชุมชนน้อยลง อย่างไรก็ตาม ในระยะที่
มีระบบโรงเรียนเกิดขึ้นแรก ๆ นั้น ครูไทย ก็คือ เปรียญลาพรต หมายถึง ผู้บวชเรียนจนสอบได้เปรียญธรรมแล้วลา
สิกขาเป็นส่วนมาก5
3.4 การพัฒนาสังคมของพระสงฆ์
บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์เกิดจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดัน 2 ประการ คือ
3.4.1 บทบาทที่เกิดขึ้นจากความริเริ่มของพระสงฆ์เอง
3.4.2 บทบาทที่ผลักดันโดยรัฐบาลร่วมกับฝ่ายคณะสงฆ์
4

พนัส หันนาคินทร์, การศึกษาของไทย,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2527),หน้า 113-114.
กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติการศึกษาของสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 2525), หน้า 26.

5
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บทบาทการพั ฒ นาที่ริ เริ่ ม โดยพระสงฆ์ เองนั้ นเกิด จากสาเหตุส าคั ญ 2 ประการ คือ ความเมตตาสงสาร
ต้องการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบความทุก ข์ยากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากความผูกพันทาง
สายเลื อ ก และความเมตตาตามสมณวิ สั ย และอี ก ประการหนึ่ ง เกิ ด จากการผลั ก ดั น ของคณะสงฆ์ คื อ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามกุฎราชวิทยาลัย มีโครงการส่งพระสงฆ์ที่
สาเร็จการศึกษาจากสถาบันทั้งสองออกไปยังท้องที่ต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์เหล่านั้นมีโอกาส
ใช้ความรู้ความสามารถที่ศึกษามากทาประโยชน์แก่ประชาชนทั้งโลก และทางธรรม ต่อมาพระสงฆ์เหล่านี้ซึ่งได้
แยกย้ายกันไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ
นอกจากนี้บทบาทในการพัฒนาขุมชนของพระสงฆ์ยังเกิดจากการผลักดันของรัฐบาลด้วยความร่วมมือจาก
คณะสงฆ์ คือ การตั้งโครงการพระธรรมทูตขึ้น โดยการส่งพระสงฆ์ออกไปเผยแผ่ศาสนาในท้องที่ห่างไกล เช่น
หมู่บ้านตามชายแดน ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้และคาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒ นาชุมชนไปด้วย เช่น ความรู้
ทางด้านสุขภาพอนามัย สามธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนแจกจ่ายยารักษาโรคแก่ชาวบ้านด้วย
นอกจากนี้ยังมีโครงการพระธรรมจาริก ซึ่งส่งพระสงฆ์ไปเผยแพร่ศาสนาตามหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ใน
ภาคเหนือ เพื่ออบรมศีลธรรมแก่ชาวเขารวม ทั้งให้ความสงเคราะห์ทางด้านการศึกษาและการรักษาพย าบาล
โครงการทั้งสองนี้ได้รับความอุดหนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลอย่างสม่าเสมอ
อาจกล่าวได้ว่าโครงการพระธรรมทูต และโครงการพระธรรมจาริก เกิดจากนโยบายของรัฐบาลในช่วงทศวรรษ
แรกหลังปี พ.ศ. 2500 ที่ต้องการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลคอมมิวนิสต์ในท้องที่ทุรกันดารโดยอาศัย ความช่วยเหลือ
จากวงการศาสนา
การพัฒนาชุมชนที่ดาเนินการหรือริเริ่มโดยพระสงฆ์มีลักษณะที่แตกต่างไปจากการพัฒนาของรัฐบาล และ
องค์กรทางการพัฒนาของเอกชนอย่างเห็นได้ชัดประการหนึ่ง คือ เป็นการพัฒนาที่มีการประยุกต์พุทธธรรมมา
เป็นแนวทางในการพัฒนา พุทธธรรมที่นามาเน้น หรือ ขยายความให้เป็นประโยชน์ และสัมพันธ์กับการพัฒนา
ได้แก่ ธรรมะในหัวข้อ ทาน และบุญ กรรม สันโดษ อุเบกขา และนิพพาน
3.5 พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม
สาหรับพระภิกษุสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือมีหลักการพัฒนาชนบทแยกออกเป็น 2 แนวทาง คือ มุ่งพัฒนา
ควบคู่ไปทั้งทางโครงการวัตถุและจิตใจแนวทางหนึ่ง และอีกแนวทางหนึ่ง มุ่งเป็นเฉพาะการพัฒนาโครงการ
จิตใจ ดังเช่นรายละเอียดต่อไปนี้6
3.5.1 การพัฒนาควบคู่ไปทั้งทางโครงการจิตวัตถุและจิตใจ
พระสงฆ์นักพัฒนากลุ่มนี้มีความเห็นว่า งานพัฒนาชนบทจะให้ได้ผลจริงจึงไม่ควรจะมุ่งพัฒนาโครงการวัตถุ
หรือโครงการจิตใจเพียงโครงการเดียว แต่ควรจะพัฒนาไปพร้อม ๆ จะพัฒนาโครงการวัตถุให้มีความเจริญแต่
ชาวชนบทไม่มีคุณภาพ ขาดจิตสานึกในการอยู่ร่วมกัน หรือจะมุ่งพัฒ นาเฉพาะโครงการจิตใจในขณะที่ชาว
ชนบทยังอดอยากทุกข์ยาก ขาดแคลนสิ่งจาเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต ชาวชนบทจะไม่สามารถอยู่ร่วมกั นได้
อย่างปกติสุข จึงต้องพัฒนาโครงการวัตถุและจิตใจให้เสริมซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตาม
3.5.2 เน้นการพัฒนาโครงการจิตใจ
พระภิกษุสงฆ์นักพัฒนากลุ่มนี้เห็นว่าพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีเหตุผล แต่ประชาชน
กลับไม่สนใจนาไปประพฤติและปฏิบัติกันอย่างจริงจั งทั้ง ๆ ที่พุทธศาสนามีหลักธรรมที่ช่วยดับทุกข์ได้ แต่ชาว
พุทธกลับไม่เข้าหันไปหาแนวทางโครงการวัตถุตามแบบตะวันตกเกิดสภาพที่ไม่รู้จริงเห็นจริงในคุณค่าของวัตถุ
6

สมบูรณ์ สุขสาราญ, การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิมพ์สวย
จากัด, 2530), หน้า 62-64.
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ถ้าหากสามารถเปลี่ยนแนวทางมาพัฒนาโครงการจิตใจกันอย่าง จริงๆ จังๆ สามารถปลูกฝังความสานึกของชาว
ชนบทให้เข้าใจปัญหาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้แล้วไม่ว่าจะพัฒนาอะไรก็ตามจะสามารถทางานให้สาเร็จได้
ไม่ยาก
3.6 รูปแบบการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์
รูปแบบการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์จะมีทั้งที่เป็นทางการ คือ การร่วมมือกับหน่วยงานราชการบางหน่วย
และทั้งที่ไม่เป็นทางการคือการไม่ยึดติดรูป แบบของราชการคือ แบบแผนดั่งเดิมของวัดแต่จะพัฒนาชุมชนไปตาม
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่เป็นอยู่จริงจึงทาให้การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบซึ่งสรุปรูปแบบ
การพัฒนาชุมชนของวัดพอเป็นสังเขปได้ดังนี้
รูปแบบที่ 1 เป็นการพัฒนาแบบ “พระสงฆ์กับชาวบ้าน“ คือ พระสงฆ์จะเข้าไปร่วมกับชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยไม่อาศัยกลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกานัน หรือข้าราชการอื่น ๆ
รูปแบบที่ 2 เป็นการพัฒนาแบบ “พระสงฆ์ชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้าน “การพัฒนาชุมชนรูปแบบนี้เกิดขึ้นจาก
2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผู้ใหญ่บ้านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชน จึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ลักษณะที่สองเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผู้ใหญ่บ้านมีความคิดเห็นต่อต้าน
การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์เพราะตนเองต้องเสียผลประโยชน์ต่อเมื่อทาใจได้ว่าเหตุการณ์ภายในชุมชนย่อม
เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาหรือมีความเข้าใจพระสงฆ์ในฐานะผู้นาชุมชนมากขึ้นก็จะอาสาเข้ามาช่วยเหลือ
รูปแบบที่ 3 เป็นการพัฒนาแบบ “พระสงฆ์ชาวบ้านและกานัน”การพัฒนารูปแบบนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่า
ในระยะแรกพระสงฆ์ได้ร่วมมือกับชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนโดยที่กานันจะค่อยดูอยู่ห่าง ๆเพราะไม่แน่ใจว่ า
งานพัฒนาจะสาเร็จหรือไม่ต่อเมื่อพระสงฆ์กับชาวบ้านสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วกานันจึงเข้า
ร่วมโครงการพัฒ นากับ พระสงฆ์เพราะไม่เช่น นั้นกานันที่ ไม่ทาอะไรจะดูเหมือนถูกพระสงฆ์แย่งชิงบทบาท
ช่วยเหลือชุมชนไป
รูปแบบที่4 เป็นการพัฒนาแบบ “พระสงฆ์ข้าราชการและชาวบ้ าน” รูปแบบของการพัฒนาชุมชนนี้อย่าง
น้อยมี 3 ลักษณะคือ
- ลักษณะแรกเป็นการร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ครูใหญ่และชาวบ้าน
- ลักษณะที่สอง เป็นการร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ข้าราชการฝ่ายปกครองและชาวบ้าน ซึ่งพัฒนาชุมชนใน
ลักษณะนี้จะให้งานพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างกว้างขวางเพราะได้ รับความช่วยเหลือจากข้าราชการฝ่ายปกครอง
ของอาเภอ
- ลักษณะที่สาม เป็นการร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ข้าราชการที่นอกเหนือจากฝ่ายปกครองและชาวบ้านจาก
รูปแบบของการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ดังที่กล่าวมาทาให้เป็นที่ประจักษ์ว่ารูปแบบการพัฒนาชุมชนควร
เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริ งของชุมชนทั้งที่เป็นทางการ คือ จะผูกพันกับระบบราชการก็ได้และไม่เป็น
ทางการคือจะไม่ผูกพันกับระบบราชการก็ได้เพราะข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆเป็นปัจจัยรองของการพัฒนา
ชุมชนที่มีพระสงฆ์เป็นผู้นา ปัจจัยหลักของการพัฒนา คือ ตัวพระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นาชุมชนที่มีความสามารถใน
การร่ างโครงการและแสวงหาแหล่งเงิน ทุน มาสนับสนุนโครงการพัฒ นาชุมชนได้มากน้อยเพียงใดและจะมี
ชาวบ้านเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาของวัดจานวนเท่าใด
3.7 บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม
นอกจากนี้บทบาทของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่สังคม มี5 ประการ ดังนี้ คือ
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3.7.1 บทบาทในฐานะเป็นผู้นาทางวิญญาณเป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นกัลยาณมิตรของประชาชน ประชาชน
ไม่น้อยที่ประสงค์จะให้พระสงฆ์เป็นผู้นาในโครงการจิตใจ เพื่อความอบอุ่นในคราวมีภัย เพื่อจะได้ปลอบใจใน
เมื่อมีทุกข์ด้วยหลักธรรม นับเป็นบทบาทที่สาคัญที่พระจะพึงมีต่อสังคมที่ตนอาศัยอยู่และขยายออกไปในวง
กว้างทั่วประเทศและทั่วโลก
3.7.2 บทบาทในฐานะเป็นผู้ให้การศึกษา การศึกษามีหลายแบบ เท่าที่ให้กันอยู่ในปัจจุบันคือ จริยศึกษา
พุทธิศึกษาหัตถศึกษาและพลศึกษา นักบวชมีหน้าที่โดยตรงที่จะให้การศึกษาและส่งเสริมจริยศึกษา ให้คนมี
ความประพฤติดี ปฏิ บั ติช อบ อยู่ร่ วมกับ คนอื่นได้อย่างเป็นสุ ข การศึกษาในโครงการอื่น ๆแต่เดิมมาก็เป็ น
ผู้ดาเนิ น การโดยตรงแต่ปั จ จุบั น เพีย งแต่ส นั บ สนุนโดยอ้อม เพราะรัฐ ได้ดาเนินการเอง แต่ถ้ารัฐ มีคนไม่พ อ
พระสงฆ์ก็พร้อมที่จะช่วยเท่าที่สามารถ
3.7.3 บทบาทในฐานเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายและ
ต้องพัฒนาทั้งทางวัตถุและพัฒนาคน การพัฒนาทั้งส่วนกลางและชนบท การพัฒนาคนก็ดี การพัฒนาชนบทก็ดี
พระสงฆ์มีบทบาทอย่างมากในโครงการนี้ เพราะพระสงฆ์ห รือนักบวช เป็นผู้นาส่วนหนึ่งในท้องถิ่นอยู่แล้ ว
โครงการนั้นย่อมสาเร็จได้เร็ว เพราะการพัฒนาจะสาเร็จได้อยู่ที่ศรัทธาของประชาชน หากประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือ การพัฒนาประเทศย่อมสาเร็จได้โดยยาก พระสงฆ์จึงเป็นแรงสาคัญที่จะกระตุ้นศรัทธาในการพัฒนา
ชนบทหรือท้องถิ่น
3.7.4 บทบาทในฐานะเป็นผู้สานให้เกิดความมั่งคงต่อรัฐ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาตินั้นจะเกิดมี
ได้ก็อยู่ที่ประชาชนที่สิ่งยึดถือเป็นอันเดียว ศาสนาและบุคคลในศาสนาย่อมจะเป็นแรงสาคัญให้คนในชาติมี
ความเชื่อและอุดมคติร่ว มกัน มีความเห็ น ถูกต้องนอกจากนั้นยังเป็นผู้ ประสานให้ คนในสั งคมอยู่ร่วมกัน มี
ความเห็นอกเห็นใจกันเป็นศูนย์รวมความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ เพราะทุกคนที่บวชมาในพระศาสนาจะ
ได้รับการยกย่องนับถือและปฏิบัติตน เสมอกัน สิ่งนี้เองทาให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ กลายเป็น
ความมั่นคงของรัฐ
3.7.5 บทบาทพระสงฆ์ ในฐานะเป็ น ผู้ ด ารงรั ก ษาวั ฒ นธรรมและศิ ล ปะของชาติ วั ด เป็ น สถานที่ รวม
ศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติ และวัฒนธรรมที่ดีงามก็มีการอบรมสั่งสอน และปฏิบัติกันอยู่ในวัด พระสงฆ์จึงมีบทบาท
โดยตรงในการธารงรักษาศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญ เช่น
3.7.5.1 สถาปัตยกรรม พระสงฆ์ได้ก่อสร้างและดาเนินการก่อสร้าง โบสถ์ วิหาร หอระฆัง โรงธรรม ศาล
รายต่าง ๆ เจดีย์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแสดงออกซึ่งศิลปะอันงดงามของชาติเป็นที่เชิดหน้าชูตาคนในชาติ
อยู่จนปัจจุบัน
3.7.5.2 ประติ มากรรม พระสงฆ์ ได้ ช่ วยกั นรั กษาและสร้างขึ้ นมาก เช่ น พระพุ ทธรู ปปางต่ าง ๆ ตลอดถึ ง
ลวดลายปูนปั้นประดับหน้ามุขของ โบสถ์ วิหาร
3.7.5.3 จิตรกรรมโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง พระได้มีส่วนสร้างและบารุงรักษาให้มีอยู่ ปัจจุบันนี้พระสงฆ์
บางรูปสามารถเขียนลวดลายรดน้าและรูปภาพบนฝาผนังของโบสถ์ วิหารและศาลาการเปรียญได้อย่างสวยงาม
3.7.5.4 วัฒนธรรมประเพณี พระสงฆ์มีส่วนในการรักษาประเพณีที่ดีงามของชาติไว้หลายอย่างเช่นประเพณี
การบวชประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญพระเวสน์ ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าบทบาทของ
พระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาสังคมนั้นมีหลายอย่างที่ได้ช่วยให้สังคมนี้อยู่ร่วมกันอย่ามีความหมาย มีหลักยึดและมี
สายใยซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมโดยส่วนรวมด้วย
3.7.5.4.1 ต้องพัฒนาให้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า “ดุลยภาพแห่งการพัฒนา”กล่าวคือพัฒนาระบบสังคมต่าง
ๆ ให้เท่าเทียมกันไม่มากไม่น้อยไปกว่ากัน
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3.7.5.4.2 ต้ องใช้ ความรู้ ทางวิ ชาการไปหลายสาขา และอย่ างน้ อยที่ สุ ดจะต้ องมี ความรู้ ในหลั กวิ ชา และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างลึกซึ้ง
3.7.5.4.3 ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมในโครงการต่างๆ ก่อนที่จะดาเนินการพัฒนาสังคม7
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
4.1. สรุป
วัดเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมและศีลธรรมจรรยาธรรมของชาติโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้อานวยการและในการ
ปลูกฝังศีลธรรมจรรยาและบุคลิก ลั กษณะต่าง ๆ ให้ช าวบ้านในฐานะเป็นสถาบันสาคัญดังกล่าวแล้ว วัดก็มี
มาตรการอันหนึ่ง คือ พิธีกรรมต่าง ๆ และประเพณีเกี่ยวกับ ศาสนาบางอย่าง เช่น งานบุญบั้นไฟ (สาหรับอีสาน)
ประเพณี ดาหั ว (ภาคเหนือ) ประเพณี บุญชักพระ(ภาคใต้) และงานมหาชาติซึ่งมีทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
อีสานและภาคใต้ ที่ว่าประเพณีบางอย่าง ช่วยการอบรมศีลธรรมจรรยาและบุคลิกลักษณะต่างๆ ของชาวบ้าน
นั้น เช่น งานบุญมหาชาติเป็นงานใหญ่ประจาปีของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น
วัด และพระสงฆ์มีความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมมาโดยตลอด เพราะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
วัด และพระสงฆ์มีความเป็ นอยู่ที่เนื่องด้วยผู้คนในสั งคม ในขณะที่ผู้คนในสังคมก็ต้องพึ่งพา อาศัย วัด และ
พระสงฆ์ในคาสั่งสอนตามหลักธรรม การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การขอคาแนะนาปรึกษาด้านต่าง ๆ
รวมถึงการเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นต้น ฉะนั้นวัด และพระสงฆ์ จึงมีบทบาทต่อสังคมมาก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ในขณะที่สังคมไทยในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก การที่ วัดและพระสงฆ์จะเข้าไปมีบทบาท ในการพัฒนา
สังคมนั้ น จาเป็นที่จะต้องรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให้การทาหน้าที่ของวัดและพระสงฆ์
เป็นไป อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด การกล่าวถึงบทบาทวัดและพระสงฆ์ในปัจจุบันมีความ หลากหลาย
4.2. ข้อเสนอแนะ
1. สมควรส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมให้มากยิ่งขึ้น
2. ควรฟื้นฟูระบบสังคมดังเดิม คือ วัด บ้าน และโรงเรียน ให้มีความแนบแน่น เพื่อความมีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาสังคมไปในทางที่เหมาะสม และสังคมมีความสุข
5. คาขอบคุณ
บทความวิชาการฉบับนี้สาเร็จได้ เพราะได้รับความช่วยเหลือและให้โอกาสอย่างดีจากคณะสงฆ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และรองเจ้าคณะ
ภาค 16-17-18 ธรรมยุต, ที่ให้ความเมตตา เอื้อเฟื้อสนับสนุนพร้อมแนะนา ให้กาลังใจตลอดมา
ขอเจริญพรพุทธบริษัท พนักงานวัดพระมหาธาตุทุกคน มีนายถมยา ทองหมื่น ผู้จัดผลประโยชน์ ที่เอื้อเฟื้อ
ต่อผู้เขียนเสมอมา
บุ ญ กุศ ลที่ เกิด จาก ธรรมทานของบทความนี้ ขออุทิ ศ ให้ พระธรรมรัตโนภาส อตีด เจ้าอาวาสวัดพระ
มหาธาตุ พระอุปัชฌาย์ และบรรพชนของผู้เขียนทุกๆ ท่าน และขอยกความดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ นางนพ
จันทร์จารัส มารดา ผู้ที่มีพระคุณมากที่สุดจนทาให้ผู้เขียนมีวันนี้

7

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือครูจริยศึกษา,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2522), หน้า 11 - 113.
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การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย :
รูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของไทย*
Democratic Citizenship Education:
The Pedagogy used in Thai Higher Education
สุทัศน์ ณ นคร
นิสิตปริญญาโท สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
noom_harry@hotmail.com
บทคัดย่อ
บทความวิจั ยนี้ น าเสนอผลการวิจั ยรู ป แบบการจัดการเรียนการสอนเพื่ อเสริมสร้างความเป็น พลเมื อง
ระบอบประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในลักษณะพหุ
กรณี ศึกษาผ่ านกรอบแนวคิดในการพัฒ นาความเป็น พลเมื องของนักศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Civic
knowledge) ด้านทักษะ (Civic skills) และด้านทัศนคติห รือเจตคติ (Civic disposition) โดยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) คือ ข้อมูลเชิงเอกสาร สังเกตการณ์การเรียนการสอน ร่วมกับสัมภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูล ส าคัญ คือ อาจารย์ ผู้ ส อน/รั บ ผิ ดชอบรายวิช า นั กศึกษา และตัวแทนชุมชนผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมการเรียนรู้ของทั้ง 3 รายวิชา จานวน 46 คน ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มย่อยและการฝึกปฏิบัติในรูปแบบโครงงานเป็นหลัก ปัญหาสาคัญที่พบจาก
การศึกษา คือ 1) รูปแบบโครงงาน/พื้นที่ชุมชนที่นักศึกษาลงปฏิบัติการมีความซ้าซ้อนและขาดการติดตามผล
หลังการดาเนินการ 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีชั่วโมงเรียนไม่ต่อเนื่องและ/หรือระยะเวลาในการ
จัดการเรียนรู้สั้นเกินไป รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตย
ในสถาบันอุดมศึกษาจึงควรบูรณาการความเป็นพลเมืองเข้าไปในรายวิชาอื่นๆ ของคณะ และควรออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้าง/พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษาให้
เกิดขึ้นอย่างสมดุล ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น
ค าส าคั ญ : การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย พลเมื อ ง การเรี ย นการสอน
อุดมศึกษาของไทย

__________________________________
* บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเพือ่ ความเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษาของไทย” ที่กาลังดาเนินการอยู่ของผูเ้ ขียนบทความนี้
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Abstract
Currently, establishing the General Education courses related to Democratic Citizenship
Education in Thai Higher Education started growing. This research article explores how
democratic citizenship education focusing on how the teaching methods are enacted in
three Thai universities which are a state university, a private university, and a Rajabhat
university, respectively. To demonstrate a holistic picture of the multi-cases study, this
research emphasizes on civics knowledge, skills and dispositions framework. The main
findings draw on qualitative data gathered from individual interviews with the permission of
all participants, related documents were analyzed, and also observing in the classroom as
well as joining students’ projects. The key Informants of 46 participants include the
instructors/instructors who are in charge of the subject matters, students and host
communities that are involved in the students’ projects. The research shows that Thai higher
education implemented the small group technique and the final projects as main tool for
civics education, but the main problems found are 1) the project work/ host community is
redundancy as well as lacking of follow-up action and 2) the study time is too short, thus
suggesting that the program subjects need to integrate democratic citizenship education into
the other subjects throughout the academic program, design teaching methods which aim at
fostering civics knowledge, skills and dispositions simultaneously, and also network or share
the mutual understanding of civics education systematically/continually among the Thai
Universities.
Keywords: Democratic Citizenship Education, Citizens, Teaching methods, Thai Higher
Education
1. บทนา
การปลูกฝังเรื่องของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในระดับอุดมศึก ษาของไทยสามารถทาให้
เกิดขึ้นได้บนฐานคิดที่ว่าสถาบันอุดมศึกษา คือ องค์กรทางสังคมที่มีลักษณะทางการ (Formal organization)
ที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมให้แก่นักศึกษา (กฤษฎา แก้วเกลี้ยง, 2553, น. 146) ในฐานะที่
นักศึกษาคือ ผู้เรียนที่จะจบการศึกษาออกไปเป็นพละกาลังสาคัญของเมืองในสังคมประชาธิปไตยต่อไป ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาและ/หรือมหาวิทยาลัยที่มีมีความพร้อมหรือศักยภาพเพียงพอที่สามารถจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สามารถทาให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการบรรจุหรือ
จัดทาขึ้นเป็นรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปได้โดยตรง (ภัสยกร เลาสวัสดิกุล, 2557, น. 34)
อย่างไรก็ตาม ก็มิอาจปฏิเสธได้เช่นกันว่า การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยในปัจจุบันยังประสบ
ปัญหาสาคัญอยู่หลากหลายประการ ซึ่งปัญหาหนึ่งที่พบก็คือ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่ สามารถฝึกให้
นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นการท่องจา และเรียนไปเพื่อทาการ
สอบวัดความรู้ตามเกณฑ์เป็นหลัก ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาพื้นฐานในระบบการศึกษาของไทยแทบทั้งสิ้น (วิทยา
เชี ย งกู ร , 2558) และภายใต้ บ ริ บ ทที่ มี ค วามท้ า ทายเช่ น นี้ ดั ง นั้ น หากต้ อ งการเสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก และ
คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ างสั ม ฤทธิ์ผ ลที่ แ ท้ จ ริง การศึ ก ษา
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ปรากฏการณ์ของการเรียนการสอนในเชิงลึกเพื่อให้ทราบถึงข้อจากัด ปัญหา และอุปสรรคในระบบการเรียน
การสอนที่เกิดขึ้นจริงจึงเป็นเรื่องสาคัญ และนามาสู่การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ของผู้เขียน
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาลักษณะ/รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตย
ในระดับอุดมศึกษาของไทย
กรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวคิดในการศึกษานี้ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการแสวงหา
คาตอบของการศึกษาว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะ
อย่างไร ดังแผนภาพด้านล่างนี้
แนวทางจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองใน
ระบอบในระดับอุดมศึกษา
Thai Civic Education (2556), Pint Murray, (2556),
Joel Wertheimer and Joseph Kahne (2004), อเนก
เหล่ า ธรรมทั ศ น์ (2554), ศรั ณ ยุ หมั้ น ทรั พ ย์ (2557),
ปริญ ญา เทวานฤมิตกุล (2555), ทิพ ย์พ าพร ตันติสุนทร
(2555), สายชล สัต ยานุ รัก ษ์ (2555) คณะอนุก รรมการ
กนป. ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี
(2554)

มิติด้านความรู้
Civic Knowledge

มิติด้านทักษะ
Civic Skills

- เนื้อหาและหลักการพื้นฐาน

ประชาธิปไตย
- รูปแบบ/ลักษณะกิจกรรมการ

เรียนการสอน

มิติด้านเจตคติ
Civic Disposition

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3. วิธีการศึกษา
ผู้ วิจั ย ใช้เกณฑ์ การเลื อกหน่ ว ยการวิเคราะห์ (Unit of analysis) จากรายวิช าที่ มีขอบเขตเนื้ อหาสาระ
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองตามที่ระบุไว้ในคาอธิบายรายวิชา/ประมวลรายวิชาอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละรายวิชาที่
เลือกมาเป็นกรณีศึกษาจะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน แต่ในบทความวิจัยนี้ผู้เขียนจะใช้ชื่อสมมติเพื่อเป็นไปตามหลัก
จริยธรรมของการวิจัยที่จะไม่เปิดเผยชื่อของสถาบันการศึกษา กล่าวคือ ผู้วิจัยเลือกศึกษาในรายวิชา DCE 1
ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง รายวิชา DCE 2 ของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง และรายวิชา DCE 3 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร (ตามลาดับ)
ในงานวิจั ย นี้ ใช้วิธีก ารเก็ บ ข้อ มู ล เชิงคุ ณ ภาพ ด้ ว ยการศึ ก ษาข้อ มู ล เชิงเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง อาทิ
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เอกสารประกอบการเรี ย นการสอน ประมวลรายวิ ช า (course syllabus) ฯลฯ
สั ม ภาษณ์ ตั ว แสดง (stakeholders) หลั ก ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งทางตรงและอ้ อ ม ได้ แ ก่ อาจารย์ ผู้ ส อน/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา นักศึกษา และตัวแทนชุมชน จานวนทั้งสิ้น 46 คน ทั้งยังร่วมสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วน
และไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/นอกชั้น เรียน และลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับนักศึกษาเพื่อตรวจสอบสามเศร้าด้วย
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย (Data triangulation) และด้ ว ยวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Methodological
triangulation)
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4. ผลและการอภิปราย
4.1. ผลการศึกษา
1. รายวิชา DCE 1 (กรณีศึกษาที่ 1)
1.1 เนื้อหาสาระสาคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา
จากการศึ ก ษาพบว่า การเรี ย นการสอนของรายวิช า DCE 1 ไม่ ได้ ก าหนดเนื้ อ หาหรื อ มโนทั ศ น์ ห ลั ก
(Learning concepts) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “ประชาธิปไตย” ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองรายวิชา แต่
จากการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหนึ่งภาคการศึกษาพบว่า มีการนาเสนอกิจกรรมการเรียนการ
สอนบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ “การเคารพกฎกติกา การเคารพสิทธิของผู้อื่น และเคารพความแตกต่าง
หลากหลาย” แต่ไม่ลงรายละเอียดลึกในส่วนความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมือง การเลือกตั้ง หรือ
นาเสนอถึงหลักการเบื้องต้นของประชาธิปไตย ฯลฯ อย่างตรงไปตรงมา จึงอาจกล่าวได้ว่าในแง่ของการนาเสนอ
ความรู้ความเข้าใจ (Civic knowledge) ไม่ถือเป็นจุดเน้นของรายวิชานี้
1.2 หลักการจัดการเรียนรู้และรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้
จากการศึกษาพบว่า รายวิชา DCE 1 ใช้หลักของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะนาไปสู่ “การเปลี่ยนแปลง
ตัวเองจากภายใน” (Transformative learning) กล่ าวคือ มุ่งสร้างให้ นักศึกษาทาความเข้าใจตนเอง (self)
เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในเสียก่อนที่จะเข้าใจผู้อื่น (other self) และสามารถเชื่อมโยงตัวเองไปสู่สิ่ง
รอบตัวหรือสังคม ซึ่งหลักการจัดการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวพบว่า ได้รับแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบ
จิตปัญญาศึกษา และไม่เน้นการบรรยายเนื้อหาสาระ (Lecture-based) ตลอดภาคการศึกษา โดยสามารถสรุป
ถึงรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา DCE 1 ได้อออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.2.1 กิจกรรมในชั้นเรียน มีการใช้กระบวนการกลุ่มย่อยเพื่อฝึกสร้างคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่าเน้นการบรรยายเนื้อหาสาระโดยตรง เช่น เล่นเกม ดูวีดีโอ อภิปรายประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมฝึกการเคารพกฎกติกา ฝึกเรื่องการเคารพสิทธิและเคารพความแตกต่าง ฯลฯ ซึ่งผล
จากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในลักษณะดังกล่าว พบว่านักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง นักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนความเห็นต่อกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนว่า
สามารถฝึกทักษะของพวกเขาได้ในหลายๆ ด้าน อาทิ ทักษะการเป็นผู้นา ทักษะด้านการจัดการ การแก้ปัญหา
เป็นต้น
1.2.2 กิจ กรรมนอกชั้น เรียน มี การกาหนดให้ นักศึกษาฝึ กปฏิบัติการผ่านการดาเนินโครงงานเพื่อเน้ น
กระบวนการมีส่วนร่ วมของนั กศึกษาด้วยการลงมือปฏิบัติผ่ านการสร้างโครงงานกลุ่ม ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
โครงงานที่ จั ด ท าภายในมหาวิท ยาลั ย และโครงงานที่ จัด ท านอกนอกสถาบั น (โครงงานเพื่ อ ชุ ม ชน) จาก
การศึกษาในส่วนของกิจกรรมพบว่า โครงงานมีลักษณะ/รูปแบบคล้ายคลึงกัน เช่น โครงงาน “รณรงค์ประหยัด
ลิฟต์” โครงงาน “จัดระเบียบที่จอดรถจักรยานยนต์” และโครงงาน “สร้างสุขพัฒนาสุขภาพเด็ก”เป็นต้น ทั้งนี้
โครงงานทั้งหมด นั กศึกษามีโอกาสได้น าเสนอหรือได้แลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างกันในรูปแบบการนาเสนอ
นิทรรศการ/ผลงานของนักศึกษาในกิจกรรม “วันสัปดาห์ธรรมาธิปไตย” ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทั้ง
ด้านงบประมาณ อาคาร สถานที่เป็นพิเศษ
กล่ าวโดยสรุ ป รายวิช า DCE 1 มี ค วามพยายามที่ จ ะออกแบบการเรีย นการสอนเพื่ อ สร้างความเป็ น
พลเมืองที่เน้นในมิติของการเรียนรู้เพื่ อพัฒนาทักษะด้วยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยอาศัย
กระบวนการกลุ่มย่อยและการเรียนรู้ผ่านโครงงานมาเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้ แต่ในส่วนของการป้อน
ปัจจัยการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านเรียนรู้ทางการเมือง (Political literacy) การเลือกตั้ง หลักการ
พื้นฐานต่างๆ ของประชาธิปไตย ฯลฯ ไม่ถือเป็นจุดเน้นในรายวิชา และผลจากการจัดการเรียนการสอนที่จะ
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นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติต่อการเป็นพลเมืองของนักศึกษาพบว่า ยังคงต้องใช้ระยะเวลาที่มากกว่า
การจัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลาเพียง 1 ภาคการศึกษา
2. รายวิชา DCE 2 (กรณีศึกษาที่ 2)
2.1 เนื้อหาสาระสาคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา
จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาและมโนทัศน์การเรียนรู้หลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยที่ปรากฏใน
รายวิช า DCE 2 พบว่า ให้ ความสาคัญ ต่อสาระเนื้อหาของประชาธิปไตยพื้นฐานว่า ด้วย 1) หลั กการอานาจ
สูงสุดเป็นของประชาชน (Sovereignty of people) 2) หลักการอันว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
และ 3) หลักการว่าด้วยเสียงข้างมาก (Majority rule) ซึ่งการเรียนการสอนประชาธิปไตยถูกนาเสนอในรูปแบบ
ของกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านกิจกรรมการฝึกฝนความเป็นพลเมืองและนาเสนอในสมุดงาน ซึ่งถือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเดียวที่ใช้ เพราะฉะนั้น ในแง่มิติของ Civic knowledge อาจกล่าวได้ว่ามี
การสอดแทรกเนื้อหาสาระของหลักประชาธิปไตยไว้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในสมุดงาน และมีการถอดบทเรียน
จากกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เพื่อฝึก/เสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองระบอบประชาธิปไตย
2.2 หลักการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้
จากการศึกษาพบว่า รายวิชา DCE 2 ให้ความสาคัญต่อหลักการจัดการเรียนรู้แบบ “Active Learning”
เพื่อออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การ
เรียนรู้ผ่านการทาตัวโครงงาน (Project-based learning) เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้เพื่อการบริการสังคม (Service
learning) โดยพยายามสร้างกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวผ่าน
กระบวนการกลุ่มย่อยของนักศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1.1 การเรียนการสอนในห้องเรียนเน้นกิจกรรมและกระบวนการกลุ่มย่อย เน้นการนากิจกรรมมาเป็น
ฐานในการสร้างความตระหนักถึงความเป็นพลเมือง เช่น กิจกรรมฝึกฝนความเป็นพลเมืองเรื่องการเคารพกติกา
กิจกรรมการเคารพความแตกต่างและความเสมอภาค กิจกรรมการเล่นเกม (สัตว์สี่ทิศ) กิจกรรมเรียนรู้ทางการ
เมืองแบบ World café การอภิปรายประเด็นปัญหาผ่านการดูวีดีโอคลิป กิจกรรมกระตุ้นการถาม-ตอบ เป็นต้น
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของวิชา DCE 2 ถือว่ามีความชัดเจนในเชิงหลักการและเป็นระบบมาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ พิจารณาได้จากการจัดทาสคริปต์การสอนให้อาจารย์
ผู้สอนเพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตรงกัน จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ชอบและให้ความสนใจต่อกระบวนการเรียนรู้ในลั กษณะดังกล่าวมากกว่าการบรรยายเนื้อหาโดยตรงเป็น
ส่วนใหญ่
2.1.2 กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนพบว่า ใช้กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงตัวนักศึกษาไปสู่ความเป็นพลเมือง
ที่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยการเยี่ยมชมโรงแยกขยะของมหาวิทยาลัย การเดินสารวจปัญหาด้าน
ต่ างๆ ภายในมหาวิท ยาลั ย การให้ นั ก ศึ ก ษาลงพื้ น ที่ แ ละท าการสอน “ประชาธิป ไตย” และ “ความเป็ น
พลเมือง” ให้น้องนักเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อขยายผลในเรื่องความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตยสู่
โรงเรี ย นรอบข้ าง และให้ นั ก ศึ ก ษาด าเนิ น กิ จ กรรมโครงงาน (Final project) ซึ่ งมี สั ด ส่ ว นคะแนนในการ
ประเมินผลการเรียนรู้มากกว่าส่วนอื่น จากการศึกษาในส่วนของกิจกรรมโครงงานพบว่า มีรูปแบบและลักษณะ
ของโครงงานที่มีลักษณะ/รูปแบบที่คล้ายคลึงกันอยู่มากจาแนกเป็น โครงงานจาพวกปรับปรุงภูมิทัศน์หรือพื้นที่
ชุมชน ลด/คัดแยกขยะ รณรงค์และส่งเสริมจิตสานึกของการอยู่ ร่วมกันของพื้นที่ชุมชน ฯลฯ ตัวอย่าง เช่น
โครงงาน “Waste Separation” โครงงาน “ช่วยป้าที” โครงงาน “ใช้สุขาอย่างสุขี Happy Toilet” เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา DCE 2 พบว่า มีความพร้อมสูงโดยเฉพาะในด้านอาคารสถานที่
ห้องเรียน ผู้สอน และงบประมาณสนับ สนุนให้นักศึกษาในการดาเนินงานกิจกรรมโครงงานจานวน 2,000-100-
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4,000 บาท ในส่วนของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้พบว่า นักศึกษาสามารถแต่งกายลาลองมาเรียนได้ตาม
ความเหมาะสม สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาเป็นไปในลักษณะแนวราบ ที่สาคัญที่สุดคือ
อาจารย์ผู้สอนจะทาหน้าที่เป็นเพียงวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) และพยายามสร้างกิจกรรมและกระตุ้น
ให้ นั กศึก ษาได้ฝึ ก คิด วิเคราะห์ และทางานร่ว มกัน ไม่มีการชี้ป ระเด็น ถูกผิ ดหรือครอบงาต่อ ความคิดของ
นักศึกษา และถึงแม้ว่ารายวิชา DCE 2 จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ต้อ งใช้อาจารย์ผู้สอน
จานวนมาก แต่พบว่ามีการประชุมย่อย (Briefing) ก่อนทาการสอนในแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถช่วยสร้างความ
มั่นใจและสร้างกรอบแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้สอนได้อย่างมีทิศทางและค่อนข้างเป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน ดังนั้น หากพิจารณาในแง่ของพิสัยของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา DCE 2 (ตามกรอบการวิจัย) จะ
เห็นได้ชัดว่า มีความพยายามปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างมิติการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองให้ครบทั้ง
3 ด้าน โดยไม่เน้นไปที่การเรียนรู้ใดมิติหนึ่ง
3. รายวิชา DCE 3 (กรณีศึกษาที่ 3)
3.1 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา
จากการศึกษาพบว่า รายวิชา DCE 3 มีการนาเสนอนิยามความหมายของประชาธิปไตยเอาไว้หลากหลาย
ทั้งยังนาเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงประชาธิปไตยสมัยใหม่
ตามกรอบเสรี ป ระชาธิป ไตยอย่ างคร่ าวๆ เพื่ อ ชี้ ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ าใจในหลั ก การพื้ น ฐานประชาธิป ไตย อั น
ประกอบด้วย 1) หลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก 2) หลักอานาจสูงสุดเป็นของประชาชน 3) การมีพรรค
การเมืองหลายพรรคในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย 4) หลักการมีตัวแทน (Representatives) และ 5)
หลักนิติรัฐ โดยเฉพาะหลักการ “นิติรัฐ” ซึ่งไม่มีการกล่าวถึงและนาเสนอในอีก 2 รายวิชา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้อง
ทาความเข้าใจเนื้อหาสาระดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อสอบวัดความรู้ในเชิงปรนัย (Multiple choices) ในช่วง
ปลายภาคการศึกษา จึงสรุปได้ชัดเจนว่า รายวิชา DCE 3 ให้ความสาคัญกับพิสัยด้านเนื้อหาความรู้ค วามเข้าใจ
(Civic knowledge) มากเป็นพิเศษผ่านการสอนแบบบรรยายเมื่อเทียบเคียงกับอีกสองรายวิชา
3.2 หลักการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้
การศึกษาพบว่า รายวิชา DCE 3 ไม่ได้มีห ลักของการจัดการเรียนการสอนเพื่อกาหนดเป็นกรอบแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนอย่างที่ปรากฏในอีก 2 กรณีศึกษา ทั้งนี้ สามารถจาแนกรูปแบบการ
เรียนการสอนตามได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
3.2.1. กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งมีการแบ่งเนื้อหาการบรรยายออกเป็น 4 ประเด็น คือ 1)
ประชาธิปไตย 2) พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3) ปัญหาสิ่งแวดล้อม 4) สังคมและวัฒนธรรม และ 5) จิต
อาสา โดยอาจารย์ ผู้ ส อนในแต่ ล ะหั ว ข้ อน าเสนอเนื้ อ หาสาระส าคัญ ผ่ าน PowerPoint เป็ น หลั ก อาจจะมี
กิจกรรมกลุ่มย่อยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติบ้างท้ายคาบเรียนและ/หรือในช่วงระหว่างคาบเรียน เช่น การเขียนผัง
ความคิด (Mind map) การดูวีดีโอแล้วสร้างประเด็นถาม-ตอบ การเขียนตอบคาถามท้ายบท ฯลฯ ตามประเด็น
และหัวข้อที่กาหนดในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นเพื่อเก็บคะแนนท้ายคาบ
เรียนที่ใช้เวลาในการทากิจกรรมในช่วงสั้นๆ ระหว่าง 15-20 นาที
3.2.2 ใช้กิจกรรมโครงงานกลุ่ มๆ ละประมาณ 15 คน (นักศึกษาคละสาขาวิชากันในแต่ละกลุ่ ม ) โดย
กาหนดให้นักศึกษาเริ่มต้นคิดหัวข้อโครงงานและจัดกลุ่มตั้งแต่คาบแรกของวิชา เนื่องจากระยะเวลาในการเรียน
สั้น (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์) ทั้งนี้ยังพบว่า นักศึกษาจะใช้เวลาว่างนอกชั้นเพื่อนัดหมายกับสมาชิกในกลุ่ม
และ/หรือเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นระยะๆ เพื่อขอคาปรึกษาและรายงานผลความก้าวหน้าการทา
โครงงานอย่างต่อเนื่อง แต่จะไม่ใช้เวลาเรียนในคาบเรียนเพื่อนาเสนอหรือพัฒนาโครงงานในชั้นเรียนเหมือนอีก
สองกรณีศึกษา ทั้งนี้ การนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนอกเวลาเรียน คือ หนึ่งในเกณฑ์การประเมินผลการ
-101-
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เรียนรู้จากการทาโครงงานนั้นๆ ด้วย ตัวอย่างโครงงานที่นักศึกษาดาเนินการ คือ โครงงาน “บ่อขยะในฝัน ”
โครงงาน “ปันรู้ ปันรัก ครูนอกห้องเรียน” โครงงาน “ลดขยะรอบรั้วสวนสุนันทา” เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมี
รูปแบบและการดาเนินกิจกรรมในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเช่นเดียวกับข้อค้นพบที่ปรากฏในอีกสองกรณีศึกษา
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานที่และขนาดของห้องเรียนที่ใช้จัดกระบวนการเรียนการสอนพบว่า ไม่เอื้ออานวยต่อ
การจัดการกระบวนการเรีย นรู้ที่เน้ นให้ นั กศึกษาทากิจกรรมภายในชั้นเรียนเท่าไรนัก ดังนั้น กลไกของการ
พัฒนาทักษะ และเจตคติของความเป็นพลเมืองจึงให้น้าหนักไปที่การเรียนรู้ผ่านการทาโครงงาน ซึ่งจะใช้เวลา
นอกชั้น เรียนเป็ นส่วนใหญ่ฝึ กปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนั้น บทบาทของอาจารย์ในชั้นเรียนจึงเน้นการบรรยาย
เนื้อหาสาระสาคัญเป็นหลัก และให้ความสาคัญต่อการจัดทาเอกสารประกอบการสอน จึงกล่าวได้ว่ารายวิชา
DCE 3 เน้นการพัฒนาความเป็นพลเมืองในมิติด้านความรู้ (Civic knowledge) มากกว่าด้านอื่นๆ
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษาของไทยในงานวิจัย
นี้เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ การจัดการเรียนภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรม (กลุ่ม) และการฝึก
ปฏิบัติในรูปแบบของโครงงานเป็นเครื่องมือหลัก ซึ่งพิจารณาตามแนวทางการสร้างพิสัยการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน
(ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย) สามารถสรุปภาพรวมของลักษณะการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ระบอบประชาธิปไตยในระดับอุดมศึกษาได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบการจัดเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตยของทั้ง 3 วิชา
รูปแบบ/เครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอน

พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
1. ด้านทักษะ
(Civic Skills)
2. ด้านทัศนคติ/เจตคติ
(Civic Disposition)
3. ด้านความรู้/ความ
(Civic Knowledge)

DCE 1
- กิจกรรมกลุม่
- โครงงาน
- กิจกรรมกลุม่
- โครงงาน
- กิจกรรมกลุม่ (มีบา้ ง)
- หนังสืออ่านค้นคว้า

DCE 2
- กิจกรรมกลุม่
- โครงงาน
- กิจกรรมกลุม่
- โครงงาน
- กิจกรรมกลุม่
- สมุดงาน

DCE 3
- กิจกรรมกลุม่ (มีบา้ ง)
- โครงงาน
- กิจกรรมกลุม่ (มีบา้ ง)
- โครงงาน
- กิจกรรมกลุม่ (มีบา้ ง)
- (เน้น) การบรรยายเนื้อหา
- เอกสารประกอบการเรียน

จากตารางสรุปข้างต้น อธิบายผลสรุปจากข้อค้นพบได้ว่า การสร้างความเป็นพลเมืองของแต่ละรายวิชามี
จุดเน้นของแนวทาง การสร้างความเป็นพลเมืองที่แตกต่างกัน เช่น รายวิชา DCE 3 เน้นการสร้างองค์ความรู้
ด้ า นพลเมื อ งและประชาธิ ป ไตยผ่ า นรู ป แบบการสอนที่ เน้ น การบรรยาย ในขณะที่ ร ายวิ ช า DCE 1 ให้
ความสาคัญต่อกิจกรรมที่นาไปสู่การสร้างให้นักศึกษามีทักษะที่จาเป็นต่อการเป็นพลเมืองที่ดีมากกว่าในส่ วน
ของให้ ความรู้ ที่เกี่ย วกับ ประชาธิป ไตย ทั้งนี้จะเห็ นได้ว่า กระบวนการกลุ่ มย่อยและโครงงานที่ นามาใช้ฝึ ก
ปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของแต่ละรายวิชา อาจจะช่วยนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง/ปรับเปลี่ยนในเชิง
ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาได้แค่ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากยังพบ
ถึงประเด็นปั ญหาและข้อจากัดที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของทั้ง 3 รายวิชาร่วมกัน โดย
สามารถสรุปออกมาได้เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ
1. ข้อจากัดด้านเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จากข้อค้นพบในรายวิชา DCE 1 พบว่า มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลา
ในการเรียนสั้นและจากัดกว่าปกติ ในส่วนของรายวิชา DCE 2 มีเนื้อหาสาระที่ต้องการนาเสนอในแต่ละสัปดาห์
มากเกินไปเมื่อเทียบกับจานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา DCE 2 ท่านหนึ่ง ขยายความให้เห็น
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ชัดเจนว่า “ระยะปีกว่ามานี้ รู้สึกว่า script จะแน่นมาก ใส่อะไรมาเยอะไปไหม มันไม่ทัน อย่างล่าสุดที่สอน
บอกนักศึกษาว่าเริ่มไม่ทันละ วันนี้ต้องเลิกช้า”(อาจารย์ผู้สอนวิชา DCE 2, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2558) และ
ในส่วนของรายวิชา DCE 3 ต้องแบ่งจานวนเวลาเรียนทั้งหมดในหนึ่งภาคการศึกษาร่วมกับรายวิชาพื้นฐานอื่นๆ
ในหมวดการศึกษาทั่วไป (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์) โดยในแง่นี้นักศึกษาได้สะท้อนปัญหาไว้น่าสนใจว่า “ในแต่
ละหั ว ข้อ อาจารย์ จ ะสอนอาทิตย์ เว้น อาทิ ตย์ แล้ ว มาเรียนอีกที อ้าว! ข้ามไปเรื่องอื่น แล้ ว หนู ว่าตรงนี้เป็ น
ปั ญ หา” (นั กศึกษาวิช า DCE3, สั มภาษณ์ 12 กุมภาพั นธ์ 2558) โดยในแง่ของเวลาที่ไม่เพี ยงพอนี้อาจารย์
นั กศึกษา และตัวแทนชุมชนต่างเห็ น พ้ องร่ว มกันว่าเป็น ปัจจัยส าคัญ ที่เป็ นอุป สรรคต่ อการสร้างความเป็ น
พลเมืองในระบบการศึกษาที่ต้องแก้ไข
2. ภาคปฏิบัติการของโครงงาน/พื้นที่ชุมชนมีความซ้าซ้อนและขาดการติดตามหลังการดาเนินการ
จากการศึกษาทั้ง 3 รายวิชาพบว่า โครงงานที่นักศึกษาดาเนินการไปแล้วส่วนใหญ่มีความซ้าซ้อนและ
เป็นไปในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ มีการลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาในชุมชน บาเพ็ญสาธารณะโยชน์ /จิตอาสาใน
รูปแบบของการดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวั นเดียว นักศึกษาไม่ได้ติดตามผลการดาเนินโครงงานหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงงานไปแล้ว อีกทั้ง ชุมชนที่นักศึกษาต้องลงพื้นที่มีการกาหนดล่วงหน้าตายตัว กล่าวคือ กาหนดให้
นั กศึ ก ษาท าโครงงานภายในพื้ น ที่ ข องมหาวิท ยาลั ย และพื้ น ที่ ชุ ม ชนรอบนอกซ้ าๆ กั น เป็ น ประจาทุ กภาค
การศึกษาทาให้พบว่า ชุมชนเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการดาเนินโครงงานของนักศึกษาได้ตามความ
มุ่งหวังที่แท้จริงของการทาโครงงานเพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในชุมชน ตัวแทนชุมชนแสดงทัศนะในส่วนนี้ว่า
“ผมก็บอกเขาตรงๆ อย่างพื้นที่ของเราเนี่ย มีพื้นที่ที่จากัด เราต้องมองตามความเหมาะสม อันนี้พูดตรง สิ่งไหน
ที่ ม าท าซ้ าๆ แล้ ว แม้ จ ะดู ดี แ ต่ สู ญ เปล่ า เอานี้ มั น ไม่ คุ้ ม ค่ า นี่ เป็ น ข้ อ คิ ด ” (คุ ณ ลุ ง ประสิ ท ธิ์ , สั ม ภาษณ์ 8
กุมภาพันธ์ 2558) อีกทั้ง การที่นักศึกษาซึ่งเรียนต่างคณะ/สาขาวิชาที่มีตารางเรียนไม่ค่อยตรงกันต้องมาทางาน
ในกลุ่มเดียวกัน ส่งผลให้การบริ หารจัดการเวลาเพื่อนัดพบปะ-แลกเปลี่ยนพูดคุย หรือประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
ดาเนินโครงงานขาดความลงตัว นักศึกษาบางส่วนไม่เข้าร่วม ละเลย และ/หรือไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับสมาชิก
ในกลุ่ม จึงถือเป็นปัญหาหนึ่งของการนากระบวนการกลุ่มย่อยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงา น
เช่นกัน
4.2. อภิปรายผลการศึกษา
จากข้อสังเกตที่สาคัญของผลการวิจัยข้างต้น พิจารณาได้ว่าการนา “โครงงาน” และ “กิจกรรมกลุ่ม” มา
เป็นเครื่องมือขยายผลในการสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยต้องการให้เกิดความเชื่อมโยงกับ
ชุมชนนั้น จะสร้างขีดระดับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งได้มากน้อยเพียงไรนั้นถือเป็น
ประเด็นที่สาคัญเป็ น อย่างยิ่ง ซึ่งถ้าพิจ ารณาแนวคิดทฤษฏีตัวแบบพลเมืองของ Wertheimer และ Kahne
(2004) ที่แบ่งระดับความเป็นพลเมืองเอาไว้ 3 ระดับ คือ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง (Personally
Responsible Citizen) พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Participatory Citizen) และพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมใน
สังคม (Justice-oriented Citizen) มาวิเคราะห์ร่วมกับการฝึกปฏิบัติการทาโครงงานและกิจกรรมกลุ่มที่ใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนจะพบว่า กิจกรรมกลุ่มและโครงงานที่นักศึ กษาดาเนินการส่วนใหญ่สะท้อนภาพของ
การสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง เนื่องจากลักษณะของการดาเนินโครงงานส่วนใหญ่เน้นไปที่การ
แก้ปัญหาต่อสิ่งที่จะเข้ามากระทบต่อตนเองเป็นหลักก่อน โดยในแง่ของการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองใน
ระดับนี้มีแนวโน้มที่จะผลิตสร้างพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย มีจิตอาสาและเป็น
อาสาสมั ค ร ฯลฯ ซึ่ งถื อ เป็ น พลเมื อ งที่ มี ค วามเป็ น ปั จ เจกสู ง ยกตั ว อย่ างโครงงานที่ พ บในการวิจั ย นี้ เช่ น
โครงงานคัดแยกขยะ โครงงานร่วมรณรงค์ให้รักษาความสะอาดในเขตชุมชน โครงงานบริจาคส่งของ รณรงค์
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ปฏิบัติตามกฎจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ อาจมีบางรูปแบบกิจกรรมหรือลักษณะโครงงานที่นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วม
แก้ปัญหาที่กระทบต่อสังคมบ้าง ผ่านจัดทาโครงงานที่มุ่งตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมด้วยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนอย่างกระตือรือร้น เริ่มมีบทบาทหรือร่วมเป็นผู้นาในการดาเนินงานในชุ มชนนั้นๆ มีการสละเวลามาเป็น
ตัวแทนของชุมชนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน หรือใช้ความรู้ /วิชาชีพที่
กาลังศึกษามาช่วยแก้ปัญหาของชุมชนนั้น ๆ หากแต่รูปแบบหรือลักษณะของโครงงานก็ยังมีความคล้ายคลึงกับ
โครงงานตัวอย่างที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น และเป็นเพียงกิจกรรมโครงงานที่มีการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
และขาดการติดตามผลหลังจบสิ้นกิจกรรม
ทั้งนี้ โครงงานหรืออาจกล่าวรวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่นามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษาของทั้ง 3 รายวิชา ยังขาดเครื่องมือหรือกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้น
นักศึกษาร่วมตั้งคาถาม วิพากษ์วิจารณ์ต่อปัญหาที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมในสังคม หรือผลกระทบที่ไม่เป็น
ธรรมจากนโยบายหรือการดาเนินของรัฐอย่างจริงจังที่ส่งผลต่อชุมชน ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อหน่วยงานของรัฐ
เพิ ก เฉยต่ อผลกระทบจากโรงงานก าจั ด ขยะอั น ตรายในเขตพื้ น ที่ ชุ ม ชน นั ก ศึก ษาสามารถออกมารณรงค์
เรียกร้อง รวมกลุ่มเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ และร้องขอความช่วยเหลือต่อองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางป้อง
การ/แก้ไขปัญหาร่วมกันได้ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะของโครงงานหรือกระบวนการเรียนรู้ในลั กษณะ
ดังกล่ าว คือ การสร้างระบบการเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จริงที่ จะฝึ กให้ นั กศึกษาเกิดส านึกของความเป็ น
พลเมืองที่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตั้งคาถาม และกล้าที่จะเสนอแนวทางที่ดีกว่าเพื่อต่อรองกับนโยบายของรัฐเมื่อ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การผลิตสร้างพลเมืองที่เข้ มแข็งบนฐานความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน แต่
ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งอาศั ย ขี ด ความสามารถของอาจารย์ ผู้ ส อนที่ มี ร ะดั บ การรั บ รู้ ป ระชาธิ ป ไตยอย่ า งเข้ ม ข้ น
(Thick/strong democracy) กล่าวคือ อยู่ในระดับที่รู้แล้วเอามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาสังคมได้จริง (Zyngier,
2015) ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายต่อการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับอุดมศึกษาของไทยที่เพิ่งเริ่มจัดทาขึ้นไม่นานในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในแง่ของการนาผลการวิจัยไปใช้ คือ
1. สถาบั น ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาควรบู ร ณาการและสอดแทรกมโนทั ศ น์ ค วามเป็ น พลเมื อ งระบอบ
ประชาธิปไตยเข้าไปในรายวิชาอื่นๆ ในคณะวิชา/สาขาวิชาเอก/วิชาชีพของนักศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาที่
นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการนากิจกรรมกลุ่มและการฝึกปฏิบัติใน
รูป แบบโครงงานเพื่ อพั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ทั กษะ ความรู้ และเจตคติที่ ดี ต่อ การเป็ น พลเมื องที่ ดีในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องใช้ระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานพอสมควร โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยน
ในเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา
2. สถาบันในระดับอุดมศึกษาควรสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันและชุม ชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ ด้ านพลเมื องศึ กษา เพื่ อ พั ฒ นาให้ รู ป แบบการจั ดการเรีย นการสอนเพื่ อ สร้างความเป็ น พลเมื อ งใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นระบบมากขึ้น และก่อให้เกิดความชัดเจนทางแนวคิดความพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ต่อไปในอนาคต
5. กิตติกรรรมประกาศ
บทความวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ที่กาลังดาเนินการอยู่ของผู้เขียนเรื่อง “การศึกษา
เพื่อความเป็ น พลเมื องในระบอบประชาธิป ไตยในระดับอุด มศึกษาของไทย” ซึ่งในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล
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ภาคสนามได้รับ ความร่วมมือเป็ น อย่างดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลั ยทั้ง 3 แห่ งเป็นอย่างดี ทั้งนี้
ผู้เขียนขอขอบคุณแหล่งความรู้ซึ่งมีเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากจากกลุ่มเครือข่าย Thai Civic Education ที่
ผู้เขียนเองได้เข้าร่วมและเป็ นส่วนหนึ่งในฐานะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ/เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ
ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
6. เอกสารอ้างอิง
กฤษฎา แก้วเกลี้ยง. (2553). ประชาธิปไตยในชีวิตประจาวัน. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า ครั้งที่ 12 ประจาปี 2533 เล่ม 2 คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตยไทย (น.131158). กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
ภัสยกร เลาสวัสดิกุล. (2557). กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิต
นักศึกษา. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
วิทยา เชียงกูร. (2558, 13 กรกฎาคม). ทาไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล. กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นจาก
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/635017#sthash.HPaYuG5a.dpuf
Westheimer J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for
democracy. American Educational Research Journal, 41(2), pp. 237–269.
Zyngier, D. (2015). What kind of citizens are the schools trying to shape? Retrieved from
http://www.mediafire.com/file/38w9zpd54cejn5s/What+kind+of+citizens.pdf.
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การศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์* และคณะ
กรรมการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย, อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*Corresponding author : hatthasak@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ กาหนดองค์ประกอบหลักของผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8
ด้าน โดยระเบียบวิธีการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi) โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจงเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จานวน 15 ท่าน โดยนา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้านจากเอกสารและจากสถาบัน
ต่างๆ จากนั้นนาผลที่ได้มาจัดสร้างเป็นแบบสอบถามองค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 8ด้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญตอบจานวน 2 รอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าเฉลี่ย เพื่อนามาสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุป ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้าน มีองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 28
องค์ประกอบ โดยแบ่ งเป็ นดังนี้ ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีองค์ประกอบย่อย5องค์ประกอบด้านที่ 2 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย องค์ประกอบย่อย2
องค์ประกอบด้านที่ 3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่ น
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ องค์ประกอบย่อย4 องค์ประกอบด้านที่ 4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบด้านที่ 5 ทักษะการคิดแบบองค์รวม องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบด้านที่
6 มีจิตอาสาและจิตสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสัง คมโลก องค์ประกอบย่อย5
องค์ประกอบด้านที่ 7 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบด้านที่ 8 ใช้ภาษาใน
การสื่ อสารอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ องค์ป ระกอบย่อย3 องค์ป ระกอบ ผลการวิจัยนี้ ส ามารถน าไปเผยแพร่ใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสามารถเป็นแนวทางหรือเป็นต้นแบบในการนาไปใช้เพื่อจัดทามาตรฐานผลการเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้านของสถาบันได้ โดยที่สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมให้ เหมาะสมกับ บริบ ทของสถาบั น ในทางตรงนั้น สามารถนาไปใช้โดยน าองค์ ประกอบย่อยทั้ ง 28
องค์ประกอบไปใช้กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันได้โดยเลย ในทางอ้อมสามารถนาองค์ประกอบย่อย
พิจารณาปรับตามความเหมาะสมของสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย 30 หน่วยกิตในแต่
ละสถาบันได้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งสถาบัน
คาสาคัญ: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา
1. ความสาคัญของปัญหา
คณะกรรมการบริ ห ารเครื อข่ายการศึ กษาทั่ว ไปได้ท บทวนและปรับ คานิ ยามหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปให้
สอดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้คื อหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป
หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง
ผู้อื่น สังคมศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-106-

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สั งคมโลกซึ่ งได้ มีก ารประกาศในราชกิจ จานุ เบกษาเรื่อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บ ปริญ ญาตรี 2558
เรียบร้อยแล้วและได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็น 8 ด้านซึ่งประกอบด้วย 1) มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ตระหนักและสานึกในความเป็น
ไทย 3) มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวางมี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ า งไกลเข้ า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเองผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 4) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5) มี
ทักษะการคิดแบบองค์รวม 6) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
การมีจิตอาสา 7) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน8) ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานในระยะแรกมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกาหนดองค์ประกอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน โดยนาเทคนิคเดลฟายมาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สาหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายวิชา
และออกแบบการเรียนการสอนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆสามารถนาไปปรับหรือประยุกต์ใช้
คาถามวิจัย
ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้าน ควรมีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อกาหนดองค์ประกอบหลักของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้าน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์ประกอบย่อยของผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่ วไปทั้ง 8 ด้านที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ. 2558
2. สถาบันอุดมศึกษาได้แนวทางหรือสามารถนาองค์ประกอบย่อยที่ได้จากผลการวิจัยไปใช้ได้หรือ
นาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ คือองค์ประกอบหลักมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทั้ง 8 ด้านที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558และนิยามหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดาเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดองค์ประกอบหลักมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้าน มี
วิธีการศึกษาดังนี้
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน ตลอดจนศึกษาตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องที่ใช้ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
2. จัดทาร่างองค์ประกอบหลักในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน
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3. วิพากษ์ร่างองค์ประกอบหลักในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้านโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการ เดล
ฟายเทคนิค จานวน 2 ครั้ง
4. ปรับปรุงองค์ประกอบหลักในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน ตามข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
5. สรุปผลนาเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมวิชาการ
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผู้ บ ริ ห าร ที่ ท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่ มี
ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปจานวน 15 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาจากทุกภูมิภาคของประเทศ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาองค์ประกอบหลักในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รอบที่ 1 และรอบที่ 2
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา 7 เดือน (ตุลาคม 2558- เมษายน2559)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน ตลอดจนศึกษาตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องที่ใช้ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการจัดทาองค์ประกอบหลัก
ในมาตรฐานผลการเรียนรู้อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นต้น
2. นาข้อมูลมาจัดทาเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
3. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ในการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งหมด 2 รอบ โดย
แบบสอบถามเป็ น ลั ก ษณะประมาณค่ า ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ เชี่ ย วชาญ 15 ท่ าน โดยวิ ธี ก ารเลื อ ก
ผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการเรียนรู้ศึกษาทั่วไปทั้ง
8 ด้านประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 48 องค์ประกอบ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 ท่านพิจารณาในรอบ
ที่ 1 โดยแบ่งเป็นดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ
ย่อย7องค์ประกอบ
ด้านที่ 2 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบ
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ด้านที่ 3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ องค์ประกอบย่อย13 องค์ประกอบ
ด้านที่ 4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต องค์ประกอบย่อย4 องค์ประกอบ
ด้านที่ 5 ทักษะการคิดแบบองค์รวม องค์ประกอบย่อย6 องค์ประกอบ
ด้านที่ 6 มีจิตอาสาและจิตสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
องค์ประกอบย่อย7องค์ประกอบ
ด้านที่ 7 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบ
ด้านที่ 8 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบย่อย5 องค์ประกอบ
หลังจากผู้เชี่ยวชาญพิจารณาในรอบที่ 1 แล้วผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกองค์ประกอบ ที่ได้ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
0.7 ขึ้ น ไปซึ่ ง ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ และปรั บ ข้ อ ความ ข้ อ ค าถาม และเพิ่ ม ข้ อ ค าถาม ตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ เชี่ ย วชาญ เพื่ อ ปรั บ เป็ น แบบสอบถามในรอบที่ 2 ดั งนั้ น รอบที่ 2 คงเหลื อ องค์ป ระกอบย่อ ยทั้ งหมด 38
องค์ประกอบดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ
ย่อย6องค์ประกอบ
ด้านที่ 2 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบ
ด้านที่ 3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็ นคุณ ค่าของตนเอง ผู้ อื่น
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ องค์ประกอบย่อย6 องค์ประกอบ
ด้านที่ 4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต องค์ประกอบย่อย5 องค์ประกอบ
ด้านที่ 5 ทักษะการคิดแบบองค์รวม องค์ประกอบย่อย5 องค์ประกอบ
ด้ านที่ 6 มี จิ ต อาสาและจิ ต ส านึ ก สาธารณะ เป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค่ าของสั งคมไทยและสั งคมโลก
องค์ประกอบย่อย6 องค์ประกอบ
ด้านที่ 7 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบ
ด้านที่ 8 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบ
หลังจากผู้ เชี่ย วชาญพิจารณแล้ วในรอบที่ 2ผู้ วิจัยคัดเลื อกองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ ย 1.00ถือว่าผ่ าน
เกณฑ์ เพื่อนาเสนอเป็นผลสรุปของงานวิจัยองค์ประกอบย่อย คงเหลือทั้งสิ้น 28องค์ประกอบ
ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ
ย่อย5องค์ประกอบ
ด้านที่ 2 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย องค์ประกอบย่อย2องค์ประกอบ
ด้านที่ 3 มีความรอบรู้ อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็ นคุณ ค่าของตนเอง ผู้ อื่น
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ องค์ประกอบย่อย4องค์ประกอบ
ด้านที่ 4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต องค์ประกอบย่อย3องค์ประกอบ
ด้านที่ 5 ทักษะการคิดแบบองค์รวม องค์ประกอบย่อย3องค์ประกอบ
ด้ านที่ 6 มี จิ ต อาสาและจิ ต ส านึ ก สาธารณะ เป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค่ าของสั งคมไทยและสั งคมโลก
องค์ประกอบย่อย5องค์ประกอบ
ด้านที่ 7 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบ
ด้านที่ 8 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบย่อยในแต่ละรอบจากผู้เชี่ยวชาญ
TQF 5 ด้าน
GE LO 8 ด้าน
ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 1

1
1
7
6
5

2
3
3
2

2
3
13
6
4

3
4
4
5
3

5
6
5
3

4
6
7
6
5

5
7
3
3
3

8
5
3
3

รวม
48
38
28

จากตารางสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลจากการสังเคราะห์ เอกสารงานวิจัย สกัดเพื่อนามาเป็น
องค์ประกอบย่อยของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้าน ได้ทั้งหมด 48 องค์ประกอบ
ดังนี้ โดยด้านที่ 1 ได้ 7 องค์ป ระกอบ ด้านที่ 2 ได้ 3 องค์ประกอบ ด้านที่ 3 ได้ 13 องค์ประกอบ ด้านที่ 4
ได้ 4 องค์ประกอบ ด้านที่ 5 ได้ 6 องค์ประกอบ ด้านที่ 6 ได้ 7 องค์ประกอบ ด้านที่ 7 ได้ 3 องค์ประกอบและ
ด้านที่ 8 ได้ 5 องค์ประกอบ และเมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาครั้งที่ 1 คัดเลือกแล้วทั้ง 8 ด้าน ได้ทั้งหมด 38
องค์ประกอบ โดยด้านที่ 1 ได้ 6 องค์ประกอบ ด้านที่ 2 ได้ 3 องค์ประกอบ ด้านที่ 3 ได้ 6 องค์ประกอบ ด้านที่
4 ได้ 5 องค์ ป ระกอบ ด้ า นที่ 5 ได้ 5 องค์ ป ระกอบ ด้ า นที่ 6 ได้ 6 องค์ ป ระกอบ ด้ า นที่ 7 ได้
3 องค์ประกอบ และด้านที่ 8 ได้ -3 องค์ป ระกอบและเมื่ อให้ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาครั้งที่ 2 คัดเลือกแล้วทั้ง
8 ด้าน ได้ทั้งหมด 28 องค์ประกอบ โดยด้านที่ 1 ได้ 5 องค์ประกอบ ด้านที่ 2 ได้ 2 องค์ประกอบ ด้านที่ 3 ได้
4 องค์ประกอบ ด้านที่ 4 ได้ 3 องค์ประกอบ ด้านที่ 5 ได้ 3 องค์ประกอบ ด้านที่ 6 ได้ 5 องค์ประกอบ ด้าน
ที่ 7 ได้ 3 องค์ประกอบและด้านที่ 8 ได้ 3 องค์ประกอบ
3. ผลการวิจัยโดยสรุป
จากการวิจัยองค์ประกอบของมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้านที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ. 2558และนิยาม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยวิธีเดลฟาย ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเลือกคือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 พบว่า
ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ
ย่อย5องค์ประกอบดังนี้คือ
1. มีจิตสานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
2. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
3. ปรับ ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
4. ซื่อสัตย์สุจริต
5. กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร
ด้านที่ 2 ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย องค์ประกอบย่อย2 องค์ประกอบดังนี้คือ
1. มีความตระหนักภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ในเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
2. ให้คุณค่าความสาคัญกับการสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่น
ด้านที่ 3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ องค์ประกอบย่อย4 องค์ประกอบดังนี้คือ
1. สามารถนาความรู้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรืองานที่รับผิดชอบ
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2. รู้จักเห็นคุณค่า ตนเอง ผู้อื่น
3. สามารถปรับตัวเองและดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
4. เห็นคุณค่าของศิลปะ และธรรมชาติ
ด้านที่ 4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบดังนี้คือ
1. สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ประเมินตนเองและกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาได้
ด้านที่ 5 ทักษะการคิดแบบองค์รวม องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบดังนี้คือ
1. มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผล
2. สามารถวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ตีค วามและประเมิ น ค่ าเพื่ อ การแก้ปั ญ หาอย่ างสร้างสรรค์ และ
นาไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ
3. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์ต่างๆ ได้
ด้านที่ 6 มีจิ ตอาสาและจิต สานึกสาธารณะ เป็น พลมืองที่มีคุณ ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
องค์ประกอบย่อย5 องค์ประกอบดังนี้คือ
1. ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
2. มีสานึกสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
3. มีจิตอาสา เห็นคุณค่าของการแบ่งปัน
4. มีความรับชอบต่อสังคม ส่วนรวม
5. มีการทางานเป็นทีมและมีความสามารถในการเป็นผู้นาและผู้ตามได้
ด้านที่ 7 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบดังนี้
1. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล แปล
ความหมายและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน
2. สามารถรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ปรากฏ
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ด้านที่ 8 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบย่อย3 องค์ประกอบดังนี้
1. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์
2. สามารถใช้รูปแบบนาเสนอที่เหมาะสม สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน
3. สามารถสื่อสารวิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้งการพูดและการเขียน และการนาเสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการวิจัยองค์ประกอบหลักของมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้านที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ. 2558
และนิยามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วยวิธีเดลฟาย สามารถนามาสรุปเป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 8 ด้าน และองค์ประกอบแต่ละด้าน
TQF 5 ด้าน
GE LO 8 ด้าน
องค์ประกอบแต่ละด้าน

1

2
3

3

1
2
4
5
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 8 ด้าน และองค์ประกอบแต่ละด้าน (ต่อ)
TQF 5 ด้าน
GE LO 8 ด้าน
องค์ประกอบแต่ละด้าน

4
5
6
7
8
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3

ความสอดคล้องระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ด้านผลลัพธ์การ
เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้าน
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1. คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2. ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
2. ด้านความรู้
มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ า งไกล เข้ า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2. ทักษะการคิดแบบองค์รวม
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีจิตอาสาและจิตสานึกสาธารณะ เป็นพลมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ด้านตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
5.2. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การอภิปรายผล
จากศึกษางานวิจัยการศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ ซึ่งได้องค์ประกอบย่อยจากความคิดเห็ น ของผู้ เชี่ยวชาญทั้ ง 15 ท่ านมา
ทั้งหมด 28 องค์ประกอบนั้น ซึ่งผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหมวดวิ ชาศึกษาทั่วไปของแต่ละ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นั้นสามารถนาองค์ประกอบย่อยทั้ง 28 องค์ประกอบนี้ไปใช้ให้เหมาะสม
กับ กับ บริบ ทของสถาบัน ของตนเองได้ หรือจะนาองค์ประกอบย่อยทั้ง 28 องค์ประกอบนาเข้าไปพิจารณา
เลือกใช้หรือปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะของสถาบัน ทั้งนี้งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่ต่อเนื่องจาก การทาวิจัย
เรื่องกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ซึ่งงานวิจัยฉบับดังกล่าวนิยาม ได้องค์ประกอบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไป ฉนั้นในงานวิจัย
ฉบับนี้จึง มาตรฐานการเรียนรู้ศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้านที่ได้จากงานวิจัยฉบับดังกล่าวมาหาองค์ประกอบย่อย เพื่อ
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เป็นการนาเสนอทางแนวคิด มุมมอง ข้อมูลเพื่อให้สถาบันต่างๆ นาไปประยุกต์ใช้ องค์ประกอบย่อยที่ได้ผ่าน
การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนั้นก็จะช่วยให้สถาบันต่างๆ มีข้อมู ลพื้นฐานในการตั้งต้นจัดทา มาตรฐาน
การเรียนรู้ศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อนาผลวิจัยไปใช้
จากข้อค้นพบของงานวิจัยนี้ได้ข้อเป็นไปตามวัตถุประสงค์คือเพื่อจะหาองค์ประกอบหลักของมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้านซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สามารถนาข้อมูลนี้ไปเป็นแนวทาง ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันแต่ละสถาบัน งานวิจัยฉบับนี้
เป็ น เพี ย งการน าเสนอข้ อ มู ล องค์ ป ระกอบให้ เห็ น เป็ น รูป ธรรมที่ ชั ด เจนยิ่ งขึ้ น ซึ่ ง สามารถน าไปพิ จ ารณา
ประยุกต์ใช้ความความเหมาะสมของแต่ะสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนา
1. ควรน าองค์ ป ระกอบที่ ไ ด้ จ ากผลการวิ จั ย ไปด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา Research and
Development กับสถาบันที่นาองค์ประกอบไปประยุกต์ใช้
2. นาผลที่ได้จากการวิจัย มาวิเคราะห์รูปแบบการวัดและประเมินผลองค์ประกอบย่อยของผลลัพธ์
การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้าน
5. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ขอขอบคุณ เครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้คาแนะนาอันทรงคุณค่า รวมทั้งมี
ส่วนช่วยในการพิจารณาและ วางแนวทางในการจัดทางานวิจัย และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 ท่านที่ได้
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยในครั้งนี้
6. เอกสารอ้างอิง
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/
จุมพล พูลภัทรชีวิต. (2535). เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR, ใน ทศพร ศิริสัมพันธ์ (บรรณาธิการ), เทคนิควิธีการ
วิเคราะห์นโยบาย.(หน้า 74 – 84). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิดา รักษ์พลเมือง. (2535). การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย, ในทศพร ศิริสัมพันธ์ (บรรณาธิการ), เทคนิควิธีการ
วิเคราะห์นโยบาย. (หน้า 59 – 72). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดิลก บุญเรืองรอด. (2530). การวิจัยอนาคตทางการศึกษา. วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนา, 3, 19 - 25.
ประยูร ศรีประสาธน์. (2523). เทคนิคการวิจัยเดลฟาย, วารสารการศึกษาแห่งชาติ. 4 (14), 49 – 60.
ประเทือง เพ็ชรรัตน์. (2530). เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique), วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนา.
3, 38 - 42.
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
ลาดับ
รายชื่อ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
3

รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ

4

อาจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์นพฤทธิ์

5

รองศาสตราจารย์ ดร.รสรินทร์ ว่องวิไลรัตน์

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรองกาญจน์ชูทิพย์

7

อาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช

10

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญกมล ขุนพิทักษ์

12

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเลิศ อาภานุทัต

14

ดร. จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

15

อาจารย์ พิสุทธิ์ พวงนาค
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หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปภาคอีสานตอนล่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน
มหาวิทยาลัยสยาม
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปภาคกลางตอนล่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปภาคตะวันออก
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
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บทบาทของอาจารย์เกื้อหนุนในการเรียนการสอนเชิงรุก : กรณีการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
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Roles of Facilitator in Active Learning: A Case of KMUTT General Education Courses
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บทคัดย่อ
การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะในรายวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีเป็นการเรียนการสอนห้องใหญ่นักศึกษาประมาณ 400-600 คนต่อห้อง และออกแบบให้เป็นการ
เรีย นการสอนเชิ งรุก โดยทีมอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบรายวิช าประกอบด้ว ยอาจารย์ที่มีบ ทบาทเป็นผู้ ส อนและ
อาจารย์ที่มีบทบาทเป็นอาจารย์เกื้อหนุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการศึกษาบทบาทอาจารย์
เกื้อหนุนต่อการเรียนการสอนเชิงรุก ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ประชากรที่ศึกษาคือ อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนทั้งหมด 37 คน
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้อาจารย์เกื้อหนุนประเมินระดับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองใน 4 ด้านคือ ด้านการ
เป็นผู้กระตุ้น (Motivator), ด้านการเป็นสนับสนุน (Supporter), ด้านการเป็นผู้ฝึก (Trainer) และด้านการเป็น
ผู้ป ระเมิน (Assessor) ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์เกื้อหนุนสามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ตามความมุ่งหมายของ
รายวิชาในหลายด้าน โดยบทบาทหลักที่สาคัญในการเรียนการสอนเชิงรุก ลาดับแรกคือ ด้านการเป็นผู้กระตุ้น
(Motivator) ให้นักศึกษาทากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย การเป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนาการทากิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาแก่นักศึกษา และการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนบทบาท
ลาดับถัดมาคือ ด้านการเป็นผู้ประเมิน (Assessor) ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง
ข้อบกพร่องและจุดอ่อน ตลอดจนคอยสังเกตและประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา ซึ่งบทบาทข้างต้นถือว่า มี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก และจะเป็นกลไกสาคัญที่ช่วยทาให้นักศึกษาสามารถ
บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
คาสาคัญ : การเรียนการสอนเชิงรุก อาจารย์เกื้อหนุน
Abstract
Learning and teaching in KMUTT General Education Courses, particularly compulsory
courses, have offered in large class the number of students is approximately 400-600
students. By using active learning approaches, there are two groups of teachers responsible
in each course: teachers who give lecture and teachers who function as facilitator. This paper
intends to present the results of the study on roles of facilitators in active learning on KMUTT
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General Education Courses in semester 2/2558. There were 37 teachers worked as facilitators
and were the population of the study. Questionnaires were used as a method to collect data
on the level of implementation in 4 roles: Motivator, Supporter, Trainer, and Assessor. The
findings revealed that most of facilitators have been working as expected. The major role is
as a Motivator, several actions were taken such as motivating the students to do
assignments, introducing instruction to learning activities, encouraging students to involve in
learning activities. Another role is as an Assessor, the facilitators also gave a feedback on
errors or weakness of the students’ works and observed and assessed the students’
performance. As a result, both roles of facilitators are significance to active learning and will
be a key mechanism to accelerate students’ learning to achieve expected learning
outcomes.
Keywords: Active Learning, Facilitators
1. บทนา
1.1 ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) มีความมุ งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนคนเกงและดี มี
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ โดยมีเปาประสงคที่จะใหบัณฑิต มจธ. เปนผูนาของพลเมืองโลก (Leader Global
Citizen) และไดก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงคของ มจธ. (KMUTT Student Qualification
Framework) ไว้ดังนี้คือ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต มีทักษะด้านการเรียนรูและนวัตกรรม
ทักษะดานวิชาชีพ ทักษะดานชีวิตและการทางาน ทักษะดานสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี และมีความ
ตระหนักเกี่ยวกับความเปนไปของโลก ซึ่งคุณสมบัติที่พึงประสงคดังกลาวสามารถดาเนินการผ่านการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งในสาขาวิชาชีพ และในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง
ๆ ของ มจธ. จะตองไดผลการเรี ย นรู ตามกรอบ KMUTT QF และกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไดกาหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ จะตองเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 31 หนวยกิต โดยมีแนวคิดใหการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็น
แบบบูรณาการระหวางศาสตรตาง ๆ ทั้ง สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร์ และใหความสาคัญตอ
กระบวนการเรียนการสอนที่มุ งเนนใหเกิดชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice : CoP) เป็นการเรียน
การสอนแบบบูรณาการระหวางศาสตร์ ซึ่งนอกจากบูรณาการในเชิงเนื้อหาสาระแล้ว ยังเปนการบูรณาการ
กระบวนการเรียนการสอน โดยใหมีคณาจารยจากหลากหลายสาขาวิชาร่วมเปนทีมอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิด
การบูรณาการเนื้อหาวิชา และใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายซึ่งเนนผูเรียนเป็นศูนยกลาง
การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยทีมผู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเพื่อให้
บรรลุผลการเรียนรู้ของรายวิชา รูปแบบการเรียนรู้ที่นามาใช้จึงมีความหลากหลาย และมีรูปแบบที่ผสมผสาน
ขึ้นอยู่กับผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ โดยมีทั้งการให้ความรู้ผ่านการฟังบรรยาย การสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านการทากิจกรรม หรือการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะทาให้นักศึกษามีพัฒ นาการของการเรียนรู้และมี
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ทักษะทางปัญญาสูงขึ้น มากกว่าแค่การรับรู้ หรือเข้าใจ หากได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงกว่าตามแนวคิด
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
เมื่อกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาถูกออกเป็นแบบการเรียนรู้เชิงรุก บทบาทอาจารย์ผู้ส อนใน
รายวิชาก็เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มีบทบาทเป็นผู้ให้ความรู้หลัก ก็เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการ
เรีย นรู้ และเนื่ องจากรายวิช าศึกษาทั่วไปของ มจธ. ได้กาหนดสาระความรู้เป็นแบบสหศาสตร์ การพัฒ นา
เนื้อหาสาระในรายวิชาจึงจัดทาขึ้นบนฐานของการให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากหลากหลายศาสตร์ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว มจธ.จึงต้องสร้างทีมอาจารย์ผู้สอน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จากคณะและภาควิชาต่าง ๆ ของ มจธ.
มาทาหน้าที่เป็นผู้ออกแบบรายวิชา พัฒนาเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล
นอกจากจะมีทีมอาจารย์ ผู้ส อนประจาในรายวิช าแล้ ว ทาง มจธ.ยังได้พัฒ นาที มอาจารย์เกื้อหนุ น
(Facilitator) เพื่อมาท าหน้ าที่เป็ น ครู กระบวนกรในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยบทบาทหลั กของอาจารย์
เกื้อหนุนจะมีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันไปในแต่ ละรายวิชา หากไม่ว่าจะเป็นบทบาทใด ล้วนแต่นาไปสู่
เป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ในรายวิชาของนักศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทของ
อาจารย์เกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องและตอบเป้าหมายของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของ มจธ.ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทของอาจารย์เกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกของ มจธ.
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษา
2.1 การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ.
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ. มีรายวิชาบังคับที่จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายให้ความรู้ในห้องใหญ่
โดยทีมอาจารย์ผู้สอนหลัก และมีการทากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องย่อย ที่จัดให้มีอาจารย์เกื้อหนุนประจากลุ่ม
ทั้งหมด 5 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต (Man and
Ethics of Living), รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving
Skills), รายวิชา GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking), รายวิชา GEN 241 ความงดงาม
แห่ ง ชี วิ ต (Beauty of Life) และรายวิ ช า GEN 351 การบริ ห ารจั ด การยุ ค ใหม่ แ ละภาวะผู้ น า (Modern
Management and Leadership) ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาบังคับเฉลี่ย 1,0001,500 คนต่อรายวิชา แต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่เฉลี่ย 2-3 กลุ่มใหญ่ (เฉลี่ยนักศึกษากลุ่มละ
400-500 คน) และจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก 25-38 กลุ่มย่อยต่อรายวิชา แสดงว่า แต่ละรายวิชาต้องใช้อาจารย์
เกื้อหนุนประมาณ 10-13 คน ต่อกลุ่ม ต่อรายวิชา
รายวิชาบังคับ แต่ละรายวิชาพัฒ นาขึ้นเพื่อตอบผลการเรียนรู้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ของ
มจธ. โดยจัดให้มีการเรียนการสอนเชิงรุก ซึ่งทีมอาจารย์ผู้สอนหลักรายวิชาจะเป็นผู้รับผิดชอบออกแบบการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ และเป็นผู้ทาหน้าที่คัดเลือกอาจารย์เกื้อหนุนเพื่อเป็นอาจารย์ทากิจกรรมการ
เรียนรู้ของรายวิชา รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ แก่ทีมอาจารย์เกื้อหนุนของรายวิชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้แต่ละรายวิชาได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทั้งคล้ายกันและ
แตกต่างกัน และอาจารย์ เกื้อหนุ น ในแต่ละรายวิชาก็อาจมีบทบาทหน้าที่ในการเรียนการสอนในรายวิช าที่
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เหมือนหรือแตกต่างกัน การศึกษาในครั้งนี้จะทาให้ทราบว่า อาจารย์เกื้อหนุนของ มจธ. ส่วนใหญ่มีบทบาท
หน้าที่ใด และมีระดับการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนในการเรียนการสอนเชิงรุก
2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)
การเรียนการสอนในอดีตที่ผ่านมา เป็นการเรียนการสอนที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้หลักให้แก่ผู้เรียน Ramsden (1992, อ้างถึงใน Erik de Graaf, n.d.) ได้นาเสนอบทบาทอาจารย์ผู้สอน
ประกอบด้วย 3 บทบาทหลักคือ 1) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ทาหน้าที่อธิบาย ตอบคาถาม แลกเปลี่ยนสิ่ งที่
ตนเองรู้ให้ แก่ผู้ เรี ย น 2) ผู้อ อกแบบ (Designer) ท าหน้าที่ กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เลื อกวิธีการที่ จะ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ และ 3) ผู้ประเมิน (Evaluator) ทาหน้าที่ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
และประเมิน ประสิทธิผลของการศึกษา การเรียนรู้แบบเดิ มอาจจะเรียกว่า การเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive
Learning) การเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนจะฟังการถ่ายทอดความรู้ โดยอาจจะบันทึกเทปการเรียนการสอน ในขณะที่
อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดความรู้โดยการบรรยายเป็นหลัก มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน โดยไม่สนใจวิธีการ
สอน ปัจจุบันการเรียนการสอนได้เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมมาเป็นการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ที่
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) จะเปลี่ยนบทบาททั้งผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน โดยผู้เรียนจะ
มีบทบาทสาคัญในกระบวนการเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน และสามารถพัฒนาทักษะการหาความรู้
สามารถสร้างความรู้ของตนเองจากการเรียนสอนเชิงรุกดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนก็จะต้องปรับบทบาทตนเอง มา
เป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ จะต้องรู้เทคนิค วิธีส่งผ่านความรู้ให้ผู้เรียน
Kudyashova et.al. (2016) ได้ศึกษาบทบาทของอาจารย์ผู้สอนที่ทาหน้าที่เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนในการเรียนการสอนเชิงรุก โดยพัฒนากรอบแนวคิดจาก Bloom's Taxonomy ซึ่ง Bloom (อ้างถึง
ใน Kudyashova et.al., 2016) แบ่ ง ระดั บ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นเป็ น 6 ระดั บ ได้ แ ก่ 1) ความรู้
(Knowledge) 2) ความเข้ า ใจ (Comprehension) 3) การน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ (Application) 4) การ
วิเคราะห์ (Analysis) 5) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6) การประเมินค่า (Evaluation) ขณะที่ตัวแบบ 5E
Instructional Model ซึ่ ง ถู ก พั ฒ นาโดย Biological Science Curriculum Study (BSCS) ในปี ค.ศ.1987
เป็นตัวแบบที่กล่าวถึงบทบาทของอาจารย์ผู้สอน 5 ขั้นตอน คือ 1) Engage คือ ขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนเข้าร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องหาวิธีการดึงความสนใจของผู้เรียน ให้ กระตือรือร้นอยากเรียนรู้
ผู้สอนจะมีบทบาทเป็น ผู้กระตุ้น การเรียนรู้ (Motivator) ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ที่เคยเรียนรู้มาก่อน 2)
Explore คือ ขั้นตอนที่อาจารย์ผู้สอนต้องริเริ่มแสวงหา ค้นคว้าสิ่งใหม่ให้ผู้เรียน เช่น สื่อ วัสดุการเรียนรู้ใหม่ ๆ
สาธิ ต แนวคิ ด ใหม่ หรื อ จั ด ท าค าสอนแก่ ผู้ เรี ย น ในขั้ น ตอนนี้ จ ะมี บ ทบาทเป็ น ผู้ ที่ ร อบรู้ (Authority) 3)
Explain คือขั้นตอนที่ผู้เรียนแสดงถึงความสามารถในการอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการนาเสนอหรือสื่อสารให้
ผู้อื่นรับรู้ ขั้นตอนนี้อาจารย์ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้กากับ (Controller) 4) Extend/Elaborate คือ ขั้นตอนที่
ให้ผู้เรียนขยายผลสิ่งที่เรียนรู้ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ตามวิธีของตนเอง ขั้นตอนนี้
อาจารย์ ผู้ ส อนจะมี บ ทบาทเป็ น ผู้ ฝึ ก (Trainer) ผู้ ด าเนิ น การ (Moderator) และเป็ น ผู้ เ อื้ อ อ านวย
(Facilitator) และ 5) Evaluate เป็นขั้นสูงตามระดับพัฒนาการของ Bloom ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะประเมิน
ความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถแสดงออกถึงการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด และให้
คาอธิบายต่อปรากฏการณ์ดังกล่าว และอาจารย์ผู้สอนจะสังเกตพฤติกรรม ทักษะของผู้เรียน ตลอดจนประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียน
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Nola A. (2016) กล่าวถึงบทบาทอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 1) Controller คือบทบาทของอาจารย์ผู้สอนที่ทา
หน้าที่ควบคุมสิ่งที่นักศึกษากระทาในชั้นเรียน 2) Prompter คือ บทบาทการเป็นผู้กระตุ้น ให้ผู้เรียนเรียนรู้
หรือให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนในการทากิจกรรมต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้ 3)
Resource คื อ บทบาทที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนเปรี ย บเสมื อ นแหล่ ง ความรู้ ให้ ผู้ เรีย น ที่ ผู้ เรี ย นสามารถสอบถาม
ตลอดจนชี้แนะแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียน 4) Assessor คือ อาจารย์ผู้สอนมีบทบาทสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร อาจจะดาเนินการโดยวิธีให้ข้อมูลป้อนกลั บ (Feedback) การแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5) Organizer คือ บทบาทที่อาจารย์ผู้สอนจะมี
บทบาทดาเนินการ อานวยการให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน สามารถทาได้โดยการสาธิต การให้คาแนะนาเพื่อให้
เป็นไปตามกิจกรรมการเรียนรู้ 6) Participant คือ บทบาทที่อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน แทนที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ 7) Tutor คือ บทบาทที่อาจารย์สอนทา
หน้าที่คล้ายกับพี่เลี้ยง คอยชี้แนะ ให้คาแนะนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้
Broomfield (2013) กล่าวถึงบทบาทผู้สอนที่มีประสิทธิผล 6 ประการคือ 1) Facilitator หมายถึงการ
ทาห้ องเรีย นมีบ รรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงขั้นตอน กระบวนการที่เอื้อให้ เกิดการเรียนรู้ การตั้ง
คาถามที่ดึ งความสนใจผู้ เรีย น 2) Coach เป็ นบทบาทที่อาจารย์ผู้ ส อนต้องการให้ ผู้ เรียนไปถึงเป้ าหมายที่
กาหนด โดยพยายามดึงจุดแข็งผู้เรียนออกมาและลดจุดอ่อน 3) Guide คือการที่ อาจารย์ผู้สอนต้องชี้แนะ
ผู้เรียนให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 4) Encourage เป็นบทบาทที่อาจารย์ผู้ สอนทาคล้ายๆพ่อแม่คือ
เข้าใจผู้เรียน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เ รียน 5) Model/Example เป็นบทบาทที่ผู้สอนแสดงตัวอย่างให้ดู
เราต้องการให้ผู้เรียนเป็นแบบใด อาจารย์ผู้สอนควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และ 6) Engager คือ บทบาท
ที่ครูผู้สอนพยายามหาหนทางให้ผู้เรียนเข้ามีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้ โดยเสนอแนวทาง รูปแบบการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน
วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวถึงการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ว่า ครูจะเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สอน”
มาเป็น “คุณอานวยการเรียนรู้ (Learning Facilitator)” ในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากในยุค
ปัจจุบัน ความรู้มีอยู่มากมายหลากหลาย ครูจะไม่ใช่แหล่งเรียนรู้หลักอีกต่อไป ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้จาก
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ครูจะเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหาสาระ มาเป็นทาหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้าง
ความท้าทาย ความสนุกในการเรียนให้แก่ศิษย์ โดยเน้นออกแบบโครงการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันลงมื อทาเพื่อ
เรียนรู้ จากการลงมือทา (Learning by Doing) ครูจะทาหน้าที่ให้คาแนะนา ช่วยแก้ไขความรู้ผิด ๆ ของผู้เรียน
ครูต้องมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่า การเรียนการสอนต้องไม่ใช่เรื่องความรู้ของตน แต่เป็นเรื่องการคิดและ
ทักษะของศิษย์ จุดเน้นต้องเปลี่ยนจากการสอนของครูไปสู่การเรียนรู้ของศิษย์ ครูชวนศิษย์ร่วมกันทบทวน
ไตร่ตรอง (reflection) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือทักษะที่ลึกและเชื่อมโยง รวมทั้งโยงประสบการณ์ตรงเข้ากับ
ทฤษฎีที่มีคนเผยแพร่ไว้แล้ว ทาให้เกิดการเรียนรู้เชิงทฤษฎีจากการปฏิบัติ ไม่ใช่จากการฟัง
Teachers' community (2558) ได้กล่ าวถึงบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 ไว้ 8 ลั กษณะคือ 1) นั ก
ดัด แปลง (The Adaptor) คือ จะต้องสามารถดัดแปลงหลั กสู ตร การเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับความ
จาเป็นและความต้องการของผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้ (learning styles) ให้ครอบคลุม
ลักษณะการเรีย นรู้ที่แตกต่างกัน ของผู้ เรี ยน 2) เป็ น ผู้มี วิสัยทัศ น์ (Visionary) สามารถมองเห็ น แนวคิด /
แนวทาง ตลอดจนถึงวิธีการที่ผู้เรียนจะใช้แนวคิดและแนวทางเหล่านี้ในห้องเรียน ครูเหล่านี้ยังมองเห็นการบูร
ณาการตลอดหลักสูตรและทาให้ การเชื่อมโยงนั้นเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้ คุ้มค่าในสาขาวิชา 3) นักร่วมมือ
(The Collaborator) นั กร่ว มมือที่มีการแบ่งปัน ให้ การช่ว ยเหลื อ มีการปรับ ตัว และประดิษ ฐ์ส ร้างสรรค์
บทบาทของครูในที่นี้มักจะเกี่ยวกับ ผู้ดาเนินรายการ (moderator) ผู้อานวยความสะดวก (facilitator) และ ผู้
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ตัดสิน (referee) สามารถสร้างรูปแบบการสนทนาให้ผู้เรียนมุ่งความสนใจไปที่การอภิปราย หรือโดยการทา
เป็นตัวอย่าง 4) ผู้ที่กล้าเสี่ยง (The Risk Taker) พร้อมรับความเสี่ยงให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยตัวเอง หรือโดยให้
ผู้เรียนเรียนรู้จากการสอนผู้อื่น โดยครูระบุเป้าหมายและเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ 5) ผู้เรียน (The Learner)
ครู เป็ น ผู้ เรี ย นตลอดชีวิ ต ต้ อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อ งที่ พั ฒ นาตนเองหาความรู้ ประสบการณ์ ให้ ทั น สมั ย ครูต้ อ ง
เปลี่ ย นแปลง เรี ย นรู้ และปรั บ ตั ว 6) นั กสื่ อ สาร (The Communicator) ต้อ งมีค วามสามารถในการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยเหลือในการสื่ อสารและการทางานร่วมกัน 7) เป็นแบบอย่าง (The Model)
ครูเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่คาดหวังจากนักเรียน ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่าสาหรับนักเรียน และ
8) ผู้ น า (The Leader) ครู เป็ น ผู้ น าโดยเป็ น แบบอย่ าง มี ภ าวะผู้ น า จะมี ค วามชั ด เจนในเป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย โดยประยุกต์แนวคิดจากนักวิชาการที่กล่าวถึงข้างต้น
โดยผู้วิจัยได้กาหนดบทบาทหลักของอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ. ออกเป็น 4 บทบาทหลัก
ดังนี้คือ
1) ผู้กระตุ้น (Motivator) เป็นกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น
แก่นักศึกษา เช่น กระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนรู้เนื้อหาสาระกิจกรรมในรายวิชา กระตุ้นให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักศึกษาทากิจกรรมที่มอบหมาย กระตุ้นให้นักศึกษาคิด
เชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในรายวิชากับความรู้ที่ผ่านมา ตลอดจนแสวงหาความรู้ สื่อการเรียนรู้ หรือ
แหล่งการเรียนรู้ใหม่
2) ผู้สนับสนุน (Supporter) เป็นผู้มีบทบาทสนับสนุนให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อสร้างชุดความรู้
ของตนเอง จัดทาคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา ให้คาแนะนาในการทากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
3) ผู้ฝึก (Trainer) มีบทบาทสาธิตแสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษา จัดสภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ กากับการทากิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด ตลอดจนกาหนดวิธีการ ขั้นตอนดาเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามกิจกรรมการเรียนรู้
4) ผู้ประเมิน (Assessor) เป็นผู้ที่มีบทบาทสังเกตและประเมินพฤติกรรมผู้เรียนว่าสามารถบรรลุผลการ
เรีย นรู้ได้มากน้ อยเพีย งใด โดยวิธีให้ ข้ อมูล ป้อนกลับ (Feedback) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อน
ต่างๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมกาหนดเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา ตลอดจนการวัดผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน
3. วิธีการศึกษา
3.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ อาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชาบังคับ) จานวน 37 คน
โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด และได้รับคืนกลับร้อยละ 100
3.2 ระยะเวลาที่ศึกษา ภาคการศึกษา 2/2558 (มกราคม-พฤษภาคม 2559)
3.3 สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ผู้วิจัย ใช้ส ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบสอบถาม ส าหรับ
ข้อมูลทั่วไป นาเสนอโดยความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับระดับการปฏิบัติหน้าที่
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ของอาจารย์เกื้อหนุน พิจ ารณาจาก ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมี
เกณฑ์การแปลผลดังนี้
ค่าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 0.00-1.80 แสดงว่า มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81-2.60 แสดงว่า มีระดับการปฏิบัติน้อย
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61-3.40 แสดงว่า มีระดับการปฏิบัติปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41-4.20 แสดงว่า มีระดับการปฏิบัติมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21-5.00 แสดงว่า มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4. ผลและอภิปราย
4.1 ผลการศึกษา
1) ข้อมูลทั่วไป
ผลการศึกษา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 37 คน จาแนกเป็น เพศหญิง จานวน 22 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 59.50 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อยู่ ในช่ว ง 31 – 35 ปี จานวน 12 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 32.40 และมีวุ ฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30 โดยมีประสบการณ์เป็นอาจารย์เกื้อหนุนใน
รายวิช าศึ กษาทั่ ว ไป ของ มจธ. อยู่ ในช่ว ง 1 – 2 ปี และส่ ว นใหญ่ อาจารย์เกื้ อหนุน เป็ น บุค ลากรภายนอก
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพ
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) 25 – 30 ปี
2) 31 – 35 ปี
3) 36 – 40 ปี
4) 41 – 45 ปี
5) มากกว่า 45 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
1) ปริญญาตรี
2) ปริญญาโท
3) ปริญญาเอก
4. ประสบการณ์เป็นอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ของ มจธ.
1) น้อยกว่า 1 ปี
2) 1 – 2 ปี
3) 3 – 4 ปี
4) มากกว่า 4 ปี
5. สถานภาพการเป็นอาจารย์เกื้อหนุน
1) อาจารย์/นักวิจัย มจธ.
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จานวน
(37 คน)

ร้อยละ

15
22

40.50
59.50

11
12
7
4
3

29.70
32.40
18.90
10.80
8.10

4
26
7

10.80
70.30
18.90

3
13
11
10

8.10
35.10
29.70
27.00

10

27.00
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จานวน
(37 คน)
1
4
22

สถานภาพ
2) พนักงานสายวิชาชีพของ มจธ.
3) พนักงานสายสนับสนุนวิชาการของ มจธ. (สว.)
4) บุคลากรภายนอก

ร้อยละ
2.70
10.80
59.50

2) ระดับการปฏิบัติหน้าที่บทบาทอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
จากการเก็บ แบบสอบถามจากอาจารย์เกื้อหนุนที่ปฏิบัติห น้าที่ในรายวิช าศึกษาทั่วไปประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท
อาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทอาจารย์
เกื้อหนุนอยู่ในระดับมาก (µ = 3.83) และมีการปฏิบัติบทบาทอาจารย์เกื้อหนุนในด้านผู้กระตุ้น (Motivator) มี
ระดับการปฏิบัติสูงสุด (µ = 4.15) รองลงมา คือ ด้านผู้ประเมิน (Assessor) มีค่าเฉลี่ย µ = 3.90 ส่วนบทบาท
ด้านผู้สนับสนุน (Supporter) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด µ = 3.45 ดังแสดงในตารางที่ 2
บทบาทด้านการกระตุ้นการเรียนรู้ (Motivator) มีระดับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านนี้มากที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก (µ = 4.15) โดยจาแนกเป็นบทบาทการเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (µ = 4.62) รองลงมา คือ บทบาทการเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (µ = 4.43) ส่วนบทบาทด้านการเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาสร้างเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ในรายวิชาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (µ = 3.89)
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่รับผิดชอบ โดยภาพรวม
บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา มีความใส่ใจอยากเรียนรู้
เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาคิดเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนในรายวิชากับความรู้ที่
ผ่านมา
เป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆนอกเหนือจากทีก่ าหนด
ในรายวิชา
บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในด้าน Motivator
เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อสร้างชุดความรู้ของตนเอง
เป็นผู้จัดทาคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
เป็นผู้จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือในการเรียนรู้แก่นักศึกษา
เป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนาในการทากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาแก่นกั ศึกษา
บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในด้าน Supporter
เป็นผู้สาธิตแสดงตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมเรียนรู้แก่นักศึกษา
เป็นผู้มสี ่วนร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
เป็นผู้ที่กากับการทากิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่กาหนด
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µ

σ

4.03
3.89
4.43
4.62

0.87
0.91
0.60
0.49

3.97

0.80

3.95
4.15
3.84
2.70
2.62
4.62
3.45
3.78
3.27

0.74
0.73
0.80
1.20
1.16
0.55
0.93
0.95
1.17

4.27

0.77

ระดับ
การปฏิบัติ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด

ลาดับ
3
6
2
1
4
5
(1)
2
3
4
1
(4)
4
5
1
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บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

µ

σ

14 เป็นผู้ที่ดาเนินการจัดสภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
15 เป็นผู้ที่กาหนดวิธีการ ขั้นตอนดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกิจกรรมการ
เรียนรู้
บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในด้าน Trainer
16 เป็นผู้ที่สังเกตและประเมินพฤติกรรมผูเ้ รียนว่าสามารถบรรลุการเรียนรู้ได้มาก
น้อยเพียงใด
17 เป็นผู้ที่ให้ข้อป้อมกลับ (Feedback) แก่นักศึกษาเพื่อรับทราบข้อบกพร่อง
จุดอ่อนต่างๆ
ตลอดจนขึ้นแนะแนวทางแก้ไข
18 เป็นผู้มสี ่วนร่วมกาหนดเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา
19 เป็นผู้ที่มสี ่วนร่วมวัดผลการเรียนรูใ้ นรายวิชาของนักศึกษา
บทบาทหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนในด้าน Assessor
รวมค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติทุกด้าน

3.86

0.98

3.84
3.81

0.87
0.95

4.22

0.85

4.35

0.54

3.32
3.70
3.90
3.83

1.16
1.08
0.91
0.88

ระดับ
การปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

บทบาทด้านผู้สนับสนุน (Supporter) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้อยู่ในระดับมาก
(µ = 3.45) โดยจาแนกเป็น บทบาทการเป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนาในการทากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาแก่
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.62) ส่วนบทบาทที่มีระดับการปฏิบัติปานกลาง ค่อนไปทางน้อยคือ บทบาท
การเป็นผู้จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือในการเรียนรู้แก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (µ = 2.62)
บทบาทด้านผู้ฝึก (Trainer) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบั ติหน้าที่ในบทบาทด้านนี้อยู่ในระดับมาก
(µ = 3.81) โดยจาแนกเป็น บทบาทการเป็นผู้ที่กากับการทากิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
แนวทางที่กาหนดอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (µ = 4.27) รองลงมา คือ บทบาทการเป็นผู้ที่ดาเนินการจัด
สภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แก่ผู้เรียน (µ = 3.86) ส่วนบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชามีระดับการปฏิบัติปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (µ = 3.27)
บทบาทด้านผู้ประเมิน (Assessor) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทด้านนี้อยู่ในระดับ
มาก (µ = 3.90) โดยจ าแนกเป็ น บทบาทการเป็ น ผู้ ที่ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (Feedback) แก่ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ
รับทราบข้อบกพร่องจุดอ่อนต่างๆ ตลอดจนขึ้นแนะแนวทางแก้ไข มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.35) รองลงมา คือ
บทบาทการเป็นผู้ที่สังเกตและประเมินพฤติกรรมผู้เรียนว่าสามารถบรรลุการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด (µ =
4.22) ส่วนบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมกาหนดเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด (µ = 3.32)
4.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ. พบว่า การ
ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับหลักแต่ละวิชาจะมีประธานรายวิชาทาหน้าที่ดูแลการจัดการเรียน
การสอนในภาพรวม และมีนักพัฒนาการศึกษาซึ่งประจาสานักงานวิชาศึกษาทั่วไปทาหน้าที่ประสานงานกับ
ประธานรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์เกื้อหนุน แต่ละรายวิชาจะจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องกัน 3 คาบ
ต่อสัปดาห์ และ มี 3 รายวิชาจาก 5 รายวิชา คือ GEN 111 GEN 231 และ GEN 241 ที่จัดการเรียนการสอน
โดยบรรยายในห้ อ งใหญ่ ป ระมาณ 2 คาบ โดยที มอาจารย์ผู้ ส อนหลั กรับ หน้ าที่ บ รรยายให้ ส าระ ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อประเด็นที่เรียน ในบางครั้งอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมจธ. มาเป็นผู้ให้ความรู้
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ในกรณีนี้ทีมอาจารย์ผู้สอนหลักก็จะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากฟังบรรยาย นอกจากนี้การเรียน
การสอนห้องใหญ่ยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องใหญ่ โดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนหลักเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมและ
อาจารย์เกื้อหนุนประจากลุ่มย่อยรับผิดชอบดูแลการทากิจกรรมในกลุ่มย่อย ตามที่ได้ถูกออกแบบและกาหนดไว้
ล่วงหน้า หลังจากจบการเรียนการสอนในห้องใหญ่ นักศึกษาจะแยกย้ายเข้าห้องย่อยเพื่อทากิจกรรมการเรียนรู้
ในห้ องย่อยอีกประมาณ 1 คาบ โดยมีอาจารย์เกื้อหนุนประจากลุ่มรับผิดชอบดาเนินกิจกรรม ให้คาปรึกษา
แนะนาการทากิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าร่วมทากิจกรรม ตลอดจนตอบปัญหาข้อสงสัย และร่วมประเมินผล
การเรีย น (Performance) ของผู้ เรีย นจากกิจกรรมในห้ องย่อย การให้ ข้อมูล สะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน
นอกจากนี้ รายวิชายังออกแบบให้ นั กศึกษาทากิจกรรมกลุ่ มนอกห้ องเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงงาน
กิจกรรมจิตอาสา การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การทาละครเวที เป็นต้น ดังนั้น อาจารย์เกื้อหนุนก็จะทา
หน้าที่เอื้ออานวยการเรียนรู้ และดาเนินการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถทากิจกรรมได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชา
ส่วนรายวิชาที่เหลือ 2 รายวิชาคือ GEN 121 และ GEN 351 เป็นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ขนาด 120 คน มีอาจารย์ 3 คนร่วมรับผิดชอบชั้นเรียน ผลัดกันทาหน้าที่บรรยายให้สาระ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อประเด็นที่เรียน และผลัดกันทาดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่แยกห้องย่อย ทั้งนี้อาจารย์แต่ละคนจะมี
กลุ่มย่อยที่ตนเองรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนในรายวิชา ใน 2 รายวิชานี้ ทีมอาจารย์ที่รับผิดชอบจะมี
บทบาทเป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์เกื้อหนุนในการเรียนรู้ของนักศึกษา คือ การพัฒนาเนื้อหาสาระ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรีย นรู้ การกระตุ้น การเรียนรู้และการลงมือทากิจกรรม การตอบข้อซักถามประเด็น
ปัญหา การให้คาแนะนาปรึกษารวมทั้งการให้ข้อมูลสะท้อนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน การติดตามประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียน
จากการประเมินตนเองของอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ. จะเห็นว่า อาจารย์เกื้อหนุน
ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้ค่อนข้างครอบคลุมตามที่ได้ออกแบบและกาหนดไว้ในรายวิชา เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความรับผิดชอบในบทบาทอาจารย์เกื้อหนุนในด้านผู้กระตุ้น (Motivator) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ =
4.15) รองลงมา คือ ความรับผิดชอบในบทบาทอาจารย์เกื้อหนุนในด้านผู้ประเมิน (Assessor) มีค่าเฉลี่ย µ =
3.90 ส่วนความรับผิดชอบในบทบาทอาจารย์เกื้อหนุนในด้านผู้สนับสนุน (Supporter) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด µ =
3.45 สอดคล้องกับการศึกษาของ Kudyashova et.al. (2016) ที่ศึกษาบทบาทครูสอนภาษาอังกฤษ 20 คน
ในการเรี ย นการสอนเชิ งรุ ก ที่ Tomsk Polytechnic University ใน 7 บทบาท คื อ Motivator Authority
Controller Trainer Moderator Facilitator และLeader ผลการศึ ก ษาพบว่ า บทบาทหลั ก ที่ ค รู ส อน
ภาษาอังกฤษปฏิบัติในการเรียนการสอนเชิงรุกมากที่สุดคือ การเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ (Motivator) ปฏิบัติ
15 คน ล าดั บ ถั ด มาคื อ Moderator (14 คน) Leader (13 คน) Facilitator (12 คน) Trainer (11 คน)
Authority (10 คน) และบทบาท Controller ปฏิ บั ติ น้ อ ยที่ สุ ด (ปฏิ บั ติ 8 คน) โดยให้ คาอธิบ ายว่า การที่
ครูผู้สอนแต่ละคนปฏิบัติบทบาทต่างกันขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ในการเรียนการสอนในแต่ละ
ช่วงการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน
กรณีของ มจธ. บทบาทหลักที่อาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ปฏิบัติในการทาหน้าที่อาจารย์
เกื้อหนุนในรายวิชาคือ บทบาทด้านการเป็นผู้กระตุ้น (Motivator) การเรียนรู้ของนักศึกษา จะเห็นว่าจาก 4
บทบาทหลักที่กาหนดให้อาจารย์เกื้อหนุนปฏิบัติ บทบาทด้านการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาได้รับการ
ปฏิบัติมากที่สุด โดยเฉพาะการกระตุ้นให้นักศึกษาทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (µ = 4.62) เนื่องจากการเรียน
การสอนเชิงรุกในรายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ.ออกแบบให้นักศึกษารับความรู้จากการฟัง
บรรยายในห้องใหญ่และทากิจกรรมการเรียนรู้หลังจากฟังบรรยาย ซึ่งมีทั้งการทากิจกรรมในห้องใหญ่และห้อง
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ย่อยนั้น ดังนั้น อาจารย์เกื้อหนุนมีบทบาทสาคัญมากต่อการกระตุ้นให้นักศึกษาร่วมทากิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้
(µ = 4.43) ทั้งนี้ทีมอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบและกากับการทากิจกรรมของนักศึกษาให้ห้องใหญ่ ส่วน
การทากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องย่อยกาหนดให้อาจารย์เกื้อหนุนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น การแบ่งกลุ่มย่อยให้นักศึกษาได้อภิปราย สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากห้องใหญ่ ตลอดจนการทางานที่
มอบหมายทั้งรายกลุ่ มและรายบุ คคล จากผลการประเมินตนเองพบว่าเป็ นไปตามเจตจานงของรายวิช าที่
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทากิจกรรม และกาหนดให้อาจารย์เกื้อหนุนมีบทบาททาหน้าที่นี้ ส่วน
บทบาทที่อาจารย์เกื้อหนุนประเมินตนเองว่าปฏิบัติบ้างในด้านการเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้คือ การกระตุ้นให้
นักศึกษาสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในรายวิชา (µ = 3.89) ซึ่งถือเป็นระดับการเรียนรู้ขั้นสูงสุดตามแนวคิด
ของ Bloom คือ ระดับการสร้างองค์ความรู้หรือ การสร้างสิ่งใหม่ (Create) เนื่องจาก อาจารย์เกื้อหนุนจะเป็น
ผู้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยทีมอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น หากกิจกรรมที่ออกแบบ
ไว้ไม่ได้เน้นเรื่องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ การสร้างสิ่งใหม่จากความรู้ที่ได้รับในรายวิชา อาจารย์เกื้อหนุนก็
จะไม่ได้ปฏิบัติในส่วนนี้
บทบาทหน้าที่การเป็นผู้ประเมิน (Assessor) อาจารย์เกื้อหนุนประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้
เป็นลาดับสอง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้านการเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อรับทราบข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
ต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้แก่นักศึกษา (µ = 4.35) และเป็นผู้สังเกตและประเมินพฤติกรรม
ผู้เรียนว่าสามารถบรรลุผลการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด (µ = 4.22) ซึ่งถือว่าอาจารย์เกื้อหนุนให้ความสาคัญต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้ และถือเป็นกลไกสาคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา อย่างไรก็ตาม อาจารย์เกื้อหนุนประเมินตนเองว่าปฏิบัติหน้าที่ในระดับต่า ( µ = 3.32) ในด้านการมี
ส่วนร่วมกาหนดเกณฑ์การวัด และการประเมินผลรายวิชา สืบเนื่องจากทีมผู้สอนเป็นผู้ออกแบบการเรียนการ
สอน รวมทั้งการวัดและประเมิน ผลเพื่อให้ เกิดมาตรฐานและเป็นเกณฑ์เดียวกันในรายวิชา ดังนั้น อาจารย์
เกื้อหนุนจะเป็นผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทีมอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาวางไว้ และกรณีมี ปัญหาด้านการวัด
และประเมินผล อาจารย์เกื้อหนุนจะปรึกษาหารือทีมอาจารย์ผู้สอน และเป็นผู้พิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น
บทบาทลาดับถัดมาคือ บทบาทการเป็นผู้ฝึก (Trainer) ให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะบทบาทที่สาคัญด้านนี้
ที่อาจารย์เกื้อหนุนประเมินตนเองว่าปฏิบัติมากที่สุดคือ การเป็นผู้กากับการทากิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกออกแบบในรายวิชา (µ = 4.27) เพื่อให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้จากการทากิจกรรมนั้น ๆ นอกเหนือจากการให้โจทย์ปัญหาแก่นักศึกษาแล้ว ยังต้องเปิด
โอกาสให้นักศึกษาหาวิธีการเรียนรู้แก้ปัญหาตามแนวทางของตนเองแล้วมานาเสนอ ส่วนการปฏิบัติที่อาจารย์
เกื้อหนุนประเมินตนเองต่าสุดในด้านนี้คือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ว่าในรายวิชา (µ = 3.27) เนื่องจาก
ถูกกาหนดไว้แล้วโดยทีมอาจารย์ผู้สอน อย่างไรก็ตาม อาจารย์เกื้อหนุนสามารถปรับรูปแบบการทากิจกรรม
เพื่อให้ สอดคล้อง เหมาะสมกับ กลุ่มผู้ เรียนได้แต่ยังคงวัตถุประสงค์หลักของการทากิจกรรมดังกล่าวไว้ เมื่อ
สอบถามเชิ งลึ ก กั บ อาจารย์ เกื้ อ หนุ น ส่ ว นใหญ่ จะปฏิ บั ติ ต ามที่ ที ม ผู้ ส อนก าหนดมากกว่ าที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย น
เนื่องจากขาดความมั่นใจว่าหากปรับเปลี่ยนแล้ว จะได้ผลตามที่คาดไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ตนเองจะต้อง
รับ ดังนั้น จึงเลือกปฏิบัติตามที่ทีมอาจารย์ผู้สอนกาหนดจะทาให้มั่นใจในการปฏิบัติมากกว่า
ส่วนบทบาทด้านการเป็นผู้สนับสนุน (Supporter) อาจารย์เกื้อหนุนมีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 3 ด้านที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในการประเมินตนเองของอาจารย์เกื้อหนุนในการปฏิบัติ
หน้ าที่ ในด้ านนี้ พบว่า มี บ างหน้ าที่ อ าจารย์เกื้ อหนุ น ประเมิ น ตนเองสู งสุ ด ในด้ านนี้ คือ การเป็ น พี่ เลี้ ย งให้
คาแนะน าในการท ากิจ กรรมการเรีย นรู้ในรายวิช าได้รับ การปฏิบั ติมากที่สุ ด (µ = 4.62) ซึ่งจะสั ม พัน ธ์กั บ
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บทบาทการเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ที่ดาเนินการควบคู่กับการให้คาแนะนาในการทากิจกรรม เนื่องจากรายวิชา
บังคับ ทุกรายวิชาได้จัดทารายละเอีย ด ขั้น ตอน แนวทางการทากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ล ะกิจกรรมให้ แก่
อาจารย์เกื้อหนุน ตลอดจนจัดประชุมชี้แจงทาความเข้ าใจให้กับอาจารย์เกื้อหนุน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
แนะนาการทากิจกรรมให้แก่นักศึกษาได้ และบทบาทที่อาจารย์เกื้อหนุนประเมินตนเองว่าปฏิบัติน้อยที่สุดคือ
การเป็นผู้จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือในการเรียนรู้แก่นักศึกษา (µ = 2.62) และเป็นผู้จัดทาคู่มื อ
กิจ กรรมการเรีย นรู้ให้ แก่นั กศึกษา (µ = 2.70) จากการสั มภาษณ์ อาจารย์เกื้อหนุน ได้ให้ ข้อมูล เพิ่มเติมว่า
เหตุผลที่ไม่ได้ปฏิบั ติหน้าที่นี้ เนื่องจากสานักงานวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้ดาเนินการในส่วนการจัดเตรียม วัสดุ
อุปกรณ์ ให้แก่รายวิชา สาหรับคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ ก็มีประธานรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
เป็นผู้จัดทาในส่วนนี้ แต่ก็มีอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาบางท่านร่วมทีมจัดทาคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้และร่วม
ออกแบบกิจกรรมในรายวิชาด้วย กรณีที่กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ ความถนัดของอาจารย์
เกื้อหนุน นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปแต่ละรายวิชามีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ทาให้
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น บทบาทของอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาจึงเน้น
การปฏิบั ติที่แตกต่างกัน ทาให้ อาจารย์ เกื้อหนุ นประเมินการปฏิ บัติห น้าที่ ในบางด้านออกมาค่อนข้างน้อย
เพราะไม่ได้ถูกออกแบบไว้ในรายวิชา
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาบทบาทอาจารย์ เกื้อหนุ นในรายวิช าศึกษาทั่ วไปของ มจธ. สามารถสรุปได้ว่า อาจารย์
เกื้อหนุนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความมุ่งหมายของรายวิชาในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเป็นผู้กระตุ้น
ให้นักศึกษาทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย การเป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนาการทากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาแก่
นักศึกษา การมีส่วนร่วมทากิจกรรมการเรียนรู้ การเป็นพี่เลี้ยงกากับให้ทากิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมิน ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องและจุดอ่อนของนักศึกษา
ซึ่งถือว่า มีความสาคัญ เป็ น อย่างยิ่ งต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก และจะเป็นกลไกส าคัญ ที่ช่ว ยทาให้
นักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
5.2 ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางจัดการเรียนการสอนเชิงรุกเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ของรายวิชาโดยผ่าน
การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์เกื้อหนุน โดยทีมอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์เกื้อหนุนให้มี
บทบาทด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การร่วมกาหนดวิธีการวัดและเกณฑ์ประเมินผลในรายวิ ชา และ
การจัดทาคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้อาจารย์เกื้อหนุนได้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการจัดการเรียนการสอน และ
มีความยืดหยุ่นสามารถที่จะปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเกิดนวัตกรรมการ
เรียนรู้ด้านศึกษาทั่วไป นอกจากนี้ การพัฒ นาเพื่อเพิ่ มศักยภาพของการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนก็เป็น
สิ่งจาเป็นทั้งในด้านความรู้ในเนื้อหาสาระวิชา ทักษะการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนเช่น สามารถประมวล
ความคิดสิ่งที่เรียนรู้ในห้องใหญ่ถ่ายทอดต่อนักศึกษา เปิดกว้างในการรับฟังข้อคาถามของผู้เรียน มีความเข้าใจ
และเห็นอกเห็นใจผู้เรียน เนื่องจากจะเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้เรียนโดยตรง เป็นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภูมิหลัง ความคาดหวังของนักศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจศึกษา
ที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ข้ อ เสนอแนะและความต้ อ งการให้ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ดาเนินการ เพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของนักศึกษา กลุ่มที่ศึกษา คือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จากวิธีการโดยใช้
แบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 548 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความความคาดหวังด้าน
อาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ในหัวข้อ “มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ” และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ มากที่สุด คือ ความโดดเด่นของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ความรู้ความสามารถของอาจารย์ งานวิชาการและวิจัย โดยมีข้อเสนอแนะและความต้องการ
ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการจัดโครงการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเรียนและโครงการติว เพื่อเตรียมความ
พร้อมและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ : ภูมิหลัง ความคาดหวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1
Abstract
This research aims to study the background, student expectations, factors that affect the
decision to select Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, suggestion and
requirements for the faculty to improve the education management to suit the student
needs. Target group is the first year undergraduate students of the 2014 academic year. This
research uses the results from the questionnaire survey. There are 548 students responded
to the study. The results show that the highest expectation is on the instructors in terms of
"moral and professional ethics". Moreover, the factor that influences the decision on
selecting Faculty of Engineering the most is the reputation of the faculty, the lecturer ability,
academic and research reputation. The suggestions and the requirement for the Faculty of
Engineering include the preparation courses and tutoring projects to prepare the students for
the university level classes and the student knowledge improvement.
Keywords: backgrounds, expectations, first year students.
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1. บทนา
การศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีคุณภาพ เป็นกาลังที่สาคัญในการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒ นธรรมของประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดม ศึกษา ซึ่ง
สภาพแวดล้ อ มและระบบการเรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษานั้ น แตกต่ างจากระดั บ มั ธ ยมศึ กษาเป็ น อย่ างมาก
นั กศึกษาในระดับ นี้ จึงจ าเป็ น ที่จ ะต้องปรับ สภาพตัว เอง เนื่ องจากความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอาจมีผ ลต่ อ
ความสาเร็จในการศึกษาได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สาหรับภารกิจหลักที่สาคัญเป็นอันดับ
แรก คือ การเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามแผนการดาเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดหลักตามแผนกลยุทธ์
และมาตรฐานตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพ โดยมุ่ ง เน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ทั้ ง คนดี มี คุ ณ ธรรม และเป็ น คนเก่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถ ในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 2,647 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 686
คน (จากสถิติจานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน
2556) ผู้ที่เข้าศึกษาทุกคนต่างก็มีความคาดหวัง แต่ความคาดหวังอาจจะแตกต่างกันในแต่ละคน นักศึกษา
บางคนคาดหวังจะมีการศึกษาที่ดีคาดหวังที่จะรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง บางคนต้องการยกระดับสถานภาพของ
ตน หรือบางคนเรียนเพราะได้รับการกดดันจากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเขา ไม่ว่าจะคาดหวังในเรื่องใด สิ่งสาคัญก็คือ
ผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามที่คนผู้นั้นคาดหวัง ก็จะทาให้ผู้นั้นเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าผลที่
ได้รับจริงตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดหวัง ก็จะเกิดความไม่พอใจ ซึ่งการพอใจหรือการไม่พอใจดังกล่าวก็จะเป็น
ผลกระทบไปยั งสถานศึ ก ษานั้ น นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษาในด้ านต่ าง ๆ ทั้ งด้ า น
ประชากร สั ง คม และเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ห ลั ง ของนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะปี นั้ น มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การน าไป
ประกอบการพิจารณากาหนดแนวทาง วางแผนพัฒ นาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสวัสดิการต่าง ๆ อันทาให้การผลิต
บุคลากรของสถาบันการศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และสามารถรับใช้สังคมต่อไป ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่องนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลัง ความควาดหวังและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในการจัด
การศึกษาด้านต่าง ๆ ให้สามารถสนองความคาดหวังของนักศึกษาต่อไป
นิยามศัพท์
1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
2. ภูมิลาเนา จาแนกเป็น 6 ภูมิภาค ดังนี้
2.1 ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา เชีย งใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลาปาง ลาพูน
และอุตรดิตถ์
2.2 ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก 21 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์
พิ จิ ต ร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุ รี ชั ย นาท อุ ทั ย ธานี สิ งห์ บุ รี อ่ างทอง สระบุ รี พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
สุพรรณบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
2.3 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี 19 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ หนองคาย นครพนม สกลนคร อุ ด รธานี
หนองบั ว ล าภู เลย มุ ก ดาหาร กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น อ านาจเจริ ญ ยโสธร ร้ อ ยเอ็ ด มหาสารคาม ชั ย ภู มิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
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2.4 ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
2.5 ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
2.6 ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต
พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส และยะลา
3. วิธีการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี 3 วิธี คือ
3.1 สมาคมอธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (สอท.) เป็ น ผู้ ด าเนิ น การรคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
3.2 มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการ โดยวิธีรับตรง (สอบตรง) และโควตาพิเศษต่าง ๆ ได้แก่
- โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
- โครงการรับตรงโดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT
- โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม
- โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
- การคัดเลือกนักเรียนโดยใช้ข้อสอบร่วมกับการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2556
- การคัดเลือกนักเรียนโดยใช้ข้อสอบร่วมกับการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี
การศึกษา 2556
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (โครงการสอวน.)
3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดาเนินการ ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการทุนมงคลสุข แบบ
พิจารณาผลการเรียนและแบบยื่นเกียรติบัตร, โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ., โครงการลูกพระราชบิดา
1-2 และ โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1-2
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ ท ราบ ถึ ง ภู มิ ห ลั ง ในด้ า นต่ า ง ๆ ของนั ก ศึ ก ษ าก่ อ นเข้ าศึ ก ษาที่ ค ณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ได้ทราบความคาดหวังของนักศึกษาและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. เพื่ อเป็ น แนวทางให้ ผู้ บ ริห ารและผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็ นแนวทางในการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา เช่น การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
2. วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 648
คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรโดยกาหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5
ดังสูตรของ Taro Yamane (1967) จานวน 248 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การสาเนาข้อมูลในรูปฐานข้อมูล (Database) จากกองทะเบียนและประมวลผล นามาแปลงรูป
จากฐานข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของนักศึกษา และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคาดหวังของนักศึกษาและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ดาเนินการ
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 นาข้อมูลจากระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา (สน.1-2) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้นักศึกษาทุกคน
ป้อนข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองให้เป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel
3.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม ความคาดหวังของนักศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และข้อเสนอแนะความต้องการ จานวน 548 ฉบับ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จานวนและร้อยละของนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 เพื่อ
ศึกษาภูมิหลังจาแนกตามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม เรื่อง
ความคาดหวังของนักศึกษา และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, และ 1 =
น้อยที่สุด กาหนดการแปลค่าความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของระดับความคิดเห็น
ดังกล่าวที่ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ที่ช่วง 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด, 1.81 - 2.60 =
น้อย, 2.61 - 3.40 = ปานกลาง, 3.41 - 4.20 = มาก, 4.21 - 5.00 = มากที่สุด
3. ผลและอภิปราย
1. คุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 จานวน 648 คน พบว่า
1.1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่นักศึกษาเป็นเพศชาย ร้อยละ 64.04 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 82.56 มี
เลือดกรุ๊ปโอ (O) ร้อยละ 34.26 และมีจานวนพี่น้อง 2 คน ร้อยละ 52.47 ซึ่งเป็นบุตรลาดับที่ 1 มากที่สุด ร้อย
ละ 48.46
1.2 ข้อมูลด้านการศึกษา ส่วนใหญ่นักศึกษาจบการศึกษาในภาคใต้ ร้อยละ 97.22 จากจังหวัดสงขลา
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.12 ซึ่งเป็นโรงเรียนมหาวชิราวุธมากที่สุด นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบม.6
อยู่ในช่วง 3.01-3.05 คิดเป็นร้อยละ 49.85 และเข้าศึกษาจากโครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 37.19 โดยส่วนใหญ่นักศึกษายังไม่แยกสาขาวิชา ร้อยละ 61.73
1.3 ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่นักศึกษามีรายจ่ายต่อเดือน อยู่ในช่วง 2,000-4,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 48.46 เมื่อพิจารณาอาชีพและรายได้ของบิดาและมาดาของนักศึกษา พบว่า ทั้งบิดาและ
มารดามีอาชีพรับราชการ และมีรายได้ต่อเดือน อยู่ในช่วง 5,000-10,000 บาท หากคิดรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
บิดามีรายได้เฉลี่ยสูงกว่ามารดา คือ บิดามีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 22,854 บาท และมารดามีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ
17,887 บาท
-131-

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

2. ความคาดหวังของนักศึกษา
จากแบบสอบถาม จานวน 548 ฉบับ ในภาพรวมของความคาดหวังทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร,
ด้านอาจารย์ผู้สอน, ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน, ด้านสวัสดิการและการบริการ, ด้านอาคารสถานที่
และถนนภายในมหาวิทยาลัย และด้านภาพลักษณ์ พบว่า นักศึกษามีความความคาดหวังด้านอาจารย์ผู้สอน
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ในหัวข้อ “มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ” มากที่สุด
รองลงมาเป็นความคาดหวังด้านภาพลักษณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ในหัวข้อ “สถาบันมีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ” มากที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพประกอบที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นความคาดหวังของนักศึกษา (n=548)
รายการ

__

X

1. ความคาดหวังด้านหลักสูตร
4.39
1) ความสอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4.27
2) ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4.31
3) นาไปใช้ประโยชน์ในการทางานได้จริงทั้งภาครัฐและเอกชน
4.50
4) ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองและสังคมได้
4.49
2. ความคาดหวังด้านอาจารย์ผู้สอน
4.49
1) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน
4.47
2) คณาจารย์มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน
4.51
3) มีเทคนิคและถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย
4.33
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4.57
5) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม
4.55
3. ความคาดหวังด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
4.37
1) สื่อและอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียน การสอน
4.41
2) หนังสือมีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยและครบถ้วน
4.30
3) ห้องสมุดมีความทันสมัย ค้นคว้าข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และมีหนังสือเพียงพอ 4.40
4) มีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพียงพอ และใช้งานได้ดี
4.37
ตลอดเวลา
4. ความคาดหวังด้านสวัสดิการและการบริการ
4.35
1) การจัดแหล่งเงินทุนสนับสนุนและเงินกู้ในการศึกษา
4.22
2) การประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาล
4.31
3) ระบบรักษาความปลอดภัย
4.44
4) สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ตู้ ATM ที่ทาการไปรษณีย์ ศูนย์
4.38
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) มีหอพักให้บริการอย่างเพียงพอ สะอาดและเป็นระเบียบ
4.30
6) มีร้านอาหารเพียงพอ สะอาด ราคายุติธรรม
4.46
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ความคิดเห็น
SD
ระดับ
0.612
มากที่สุด
0.589
มากที่สุด
0.607
มากที่สุด
0.603
มากที่สุด
0.615
มากที่สุด
0.642
มากที่สุด
0.623
มากที่สุด
0.612
มากที่สุด
0.755
มากที่สุด
0.599
มากที่สุด
0.580
มากที่สุด
0.680
มากที่สุด
0.643
มากที่สุด
0.668
มากที่สุด
0.683
มากที่สุด
0.723
มากที่สุด
0.706
0.707
0.704
0.664
0.691

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.772
0.673

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ

4.39
4.52
4.45
4.20
4.43
4.55
4.44

ความคิดเห็น
SD
ระดับ
0.689
มากที่สุด
0.572
มากที่สุด
0.625
มากที่สุด
0.805
มาก
0.669
มากที่สุด
0.601
มากที่สุด
0.647
มากที่สุด

4.36
4.40
4.40

0.718
0.691
0.670

__

X

5. ความคาดหวังด้านอาคารสถานที่ และถนนภายในมหาวิทยาลัย
1) มีห้องเรียนเพียงพอในการเรียนการสอน
2) ห้องเรียนสะอาดและถูกสุขลักษณะ
3) ความปลอดภัยและเพียงพอของสถานที่จอดรถ
6. ความคาดหวังด้านภาพลักษณ์
1) สถาบันมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ
2) เป็นสถาบันที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นและให้การสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3) นักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่ามีชื่อเสียง
4) มีนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ความคาดหวังโดยรวมทั้ง 6 ด้าน

ภาพประกอบที่ 1 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังของนักศึกษาในภาพรวม 6 ด้าน
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3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลมากที่สุด คือ ความโดดเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้ความสามารถของอาจารย์ งานวิชาการและ
วิจัย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมา คือ สาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน คิดเป็นค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.36
และอาชีพที่รองรับและจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ซึ่งทั้ง 3
ปัจจัย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐานิตา ลอยวิรัตน์ (2555) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“การศึ กษาประสิ ท ธิผ ลของโครงการประชาสั ม พั น ธ์เพื่ อการรับ นั กศึ กษาใหม่ ในปี การศึ กษา 2555 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยได้ผลการศึกษาว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ “ความโดดเด่นของคณะฯ ความรู้ความสามารถของ
อาจารย์งานวิชาการและวิจัย” รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
n=548
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

__

X

1) ค่าใช้จ่ายในการเรียน
2) การมาแนะแนวที่โรงเรียน
3) การแนะนาของอาจารย์แนะแนว
4) การแนะนาของผู้ปกครอง
5) รุ่นพี่/ญาติพี่น้อง เรียนที่นี่
6) จานวนรับนักศึกษาและสัดส่วนการรับ
7) สาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน
8) ความโดดเด่นของคณะฯ ความรู้ความสามารถของอาจารย์
งานวิชาการและวิจัย
9) อาชีพที่รองรับและจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี

3.84
3.65
3.75
3.95
3.95
3.97
4.36
4.42

ความคิดเห็น
SD
ระดับ
0.866
มาก
0.942
มาก
0.924
มาก
0.931
มาก
0.929
มาก
0.860
มาก
0.681
มากที่สุด
0.659
มากที่สุด

4.28 0.719

มากทีส่ ุด

4. ข้อเสนอแนะและความต้องการของนักศึกษา เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ดาเนินการ เรียงลาดับดังนี้
อับดับที่ 1 คือ ควรมีการจัดโครงการติวเพิ่มความรู้ เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี เขียนแบบวิศวกรรม,
จัดติวแบบพี่สอนน้อง, จานวนการติวไม่เกิน 20 คน และการติวความรู้พื้นฐานควรจัด
ก่อนประชุมเชียร์
อับดับที่ 2 คือ มีการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเรียนและโครงการติว
อับดับที่ 3 คือ มีการแนะแนวการหางานทา, มีที่จอดรถในที่ร่มและปลอดภัย, มีร้านสะดวกซื้อ ร้าน
ขายของเพิ่มเติมในคณะ จะได้ไม่ต้องเดินไกลและประหยัดเวลา, มีกิจกรรมแบบอย่าง
พอเหมาะ และช่วงเวลาที่เหมาะสม, มีกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สอน ปรึกษา
การเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย, มีการพัฒนาการเรียนการสอน และสื่อ
ทัศนูปกรณ์ที่ดีขึ้น, ไม่ควรออกข้อสอบยาก และเรียนเช้าเกินไป
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4. สรุปผลการวิจัย
1. ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด
คิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.40 เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ น รายด้ า น พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามคาดหวั ง ต่ อ คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ในระดับมากที่สุด ทั้ง 6 ด้าน เรียงลาดับความคาดหวังจากมากไปน้อยดังนี้
1) ด้านอาจารย์ผู้สอน (ค่าเฉลี่ย = 4.49)
2) ด้านภาพลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.43)
3) ด้านหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย = 4.39)
4) ด้านอาคารสถานที่ และถนนภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย = 4.39)
5) ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย = 4.37)
6) ด้านสวัสดิการและการบริการ (ค่าเฉลี่ย =4.35)
2. ข้อเสนอแนะและความต้องการของนักศึกษาให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการ คือ ควรมีการจัด
โครงการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเรียนและโครงการติว เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นกลไกสาคัญ
ในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒ นาศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐานิตา แซ่ลิ่ม
และกานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิ ทธิผ ลของโครงการเตรียมความรู้
พื้นฐานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ผลการศึกษาว่า
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พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในจังหวัดภูเก็ต
The Usage of the Social Network of Teachers in Phuket Province to Develop Their
Teaching
ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ* วัชราวดี นิรุติธรรมธรา พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล สมชาย ไชยโคต
ภาวิกา ขุนจันทร์ และ วรรัตน์ จงไกรจักร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของครูอาจารย์ในจังหวัดภูเก็ต 2.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเรียนการ
สอนของครูอาจารย์ในจังหวัดภูเก็ต 3.) เพื่อ ศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
ส่ งเสริ ม การเรี ย นการสอนของครู อ าจารย์ ในจังหวัด ภู เก็ต กลุ่ มตั วอย่างคื อครูอ าจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ส อน
นั ก ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู งในจั งหวั ด ภู เก็ ต จ านวน 410 คน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือ ใช้ ในการทางาน และ
ใช้ติดตามข้อมูลข่าวสาร มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับปานกลาง โดยมี
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการสอนมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้ Facebook เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน สาหรับปัญหาและอุปสรรคในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ นักศึกษามักใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์
อื่น รองลงมาคือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาไม่เอื้ออานวยต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และ อุปกรณ์สาหรับใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่เพียงพอ
คาสาคัญ : เครือข่ายสังคมออนไลน์ ครูอาจารย์ จังหวัดภูเก็ต
Abstract
This article is part of a research study. The purposes of this research were: 1) to study the
teachers’ usage of social network ;2) to examine the teachers’ usage of social network to
develop their teaching; and 3) to collect problems the teachers had in using the social network
to develop their teaching. The sample consisted of 410 teachers who were teaching at the
higher certificate of education level and undergraduate level in Phuket Province.
Questionnaires were used to collect the data. The collected data was analyzed by using the
descriptive statistic. The study revealed that the teachers used the social network for
communication most, followed for teaching, and finding information. The level of usage the
social network of the teachers for teaching was found to be moderate. Most teachers used
the internet to retrieve the information to use in teaching. Facebook was most popular. The
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level of problems in using the social network for teaching was found to be moderate. The
most serious problem was that most students used the internet for other purposes. The
internet signal in the institutions was not consistent, and the social network equipment was
insufficient.
Keywords: social network, Teachers, Phuket
1. บทนา
ผู้ ใช้เครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ ในปั จ จุ บั นมีทุ กเพศ ทุก วัย โดยจากการรวบรวมสถิติของบริษัท ศูน ย์วิจัย
นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จากัด (ปิยะ ตัณฑวิเชียร, 2554) ผลการสารวจพบว่ากลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด
คือ นักเรียน-นักศึกษา และช่วงกลุ่มอายุระหว่าง 12 – 17 ปี พฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป ไม่พิมพ์ URL เข้า
เว็บ ตรงๆ แต่จะเข้าผ่านลิ งก์บ นโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Facebook ทาให้ มีจานวนคลิกลิ งก์ผ่ าน Facebook
เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก และจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก
การสร้างนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้สาหรับการปรับปรุงพัฒนา และการแก้ไขปัญหาในการจัด
การศึกษาเรียนรู้นั้นได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นพลวัต (Dynamic) ที่ดาเนินการมาอย่างเป็นระบบภายใต้
สภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็น
ระบบนั้น จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ทรงพลังและเป็นที่ยอมรับ
สภาพการณ์ทางการเรียนรู้ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมแห่ง
การเรียนรู้ภายใต้กระแสแห่งโลกในยุคดิจิตัล ( Digital Age ) นั้นส่งผลต่อการแสวงหารูปแบบและการปรับ
กระบวนทัศน์ในการทางาน ( Paradigm Shift ) ที่มีความหลากหลายให้สอดรับและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
กับโลกยุคใหม่ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแนวความคิด รูปแบบและวิธีการที่ใช้กันในแบบเดิมนั้น อาจมี
การพิเคราะห์ทบทวนเพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากน้อยประการใดและ
ทาการศึกษาพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ขึ้นมาใช้เพื่อจุดมุ่งหมายสาคัญดังที่กล่าวถึงในเบื้องต้น
ในวงการศึกษาของไทยเราก็เช่นเดียวกัน ได้มีการคิดค้นเพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้และ
รูปแบบการสอนตามหลักสูตรเพื่อก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงกับบริบทเชิงสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงกับโลกแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการจั ด
การศึกษาค่อนข้างสูง รวมทั้งการปรับสภาพการณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูป
การศึกษาไทยในปัจจุบันที่มุ่งพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาโดยรวม ซึ่งในวง
การศึกษาไทยได้มีการคิดค้น พัฒ นานวัตกรรมการจัดการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ เป็นไปตามปรัชญา
แนวคิดของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learners Centered) ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต
วิธีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่าศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
เป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะพร้อมสาหรับการดารงชีวิตและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องด้วยโลกที่ไร้พรมแดน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร และนโยบายความ
ร่วมมือของพลเมืองโลก ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมีการคิดค้นหาแนวทางสู่กระบวนการทักษะใหม่ในศตวรรษที่ 21
นี้ จึงเป็นประเด็นสาคัญที่สังคมต่างมุ่งมั่นและให้ความสาคัญ
จากข้อมูล ดังกล่าวผู้ วิจั ยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครู
อาจารย์เพื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้งด้านสังคม
-137-

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

เทคโนโลยีเปลี่ยนไปมาก มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย หากเราทราบถึงพฤติกรรมหรือแนวทางการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการ
เรียนการสอนต่อไปในอนาคต และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ จะเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนต่อไปด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์ในจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของครูอาจารย์ใน
จังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของครู
อาจารย์ในจังหวัดภูเก็ต
3. วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ครูอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน
จังหวัดภูเก็ต โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามจานวนครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งของ
จังหวัดภูเก็ต (Stratified Sampling) และแบบสะดวกสบาย (Accidental Sampling) ตามรายละเอียดแสดง
ดังตาราง 1
ตาราง 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สถาบันการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
4. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
6. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
7. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
รวม

จานวนประชากร
125
365
93
115
74
29
20
821

สัดส่วนตัวอย่าง
15
44
11
14
9
4
3
100

จานวนตัวอย่าง
43
197
34
54
57
16
9
410

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและวัดผลสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจั ย ชิ้น นี้ ใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล จานวน 410 ตั วอย่าง โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน และเครื่องมือที่ใช้นี้ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพ
1. การหาค่ า ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) ผู้ วิ จัย น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น ไปให้
อาจารย์ ผู้ ส อนด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และผู้ มี ป ระสบการณ์ พิ จ ารณาตรวจสอบเนื้ อ หา โครงสร้ า ง
แบบสอบถาม และปรับปรุงสานวน ภาษาที่ใช้ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมและสมบูรณ์
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2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุดไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับ
กลุ่ มประชากรจ านวน 30 คน และน าข้อมูล ที่ ได้ ไปทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีของ Cronbach's
Alpha เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น 0.896
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์ในจังหวัดภูเก็ต
ครู อ าจารย์ ที่ ส อนระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู งในจั งหวั ด ภู เก็ ต มี ก ารใช้
อิน เทอร์เน็ ตมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 49.3) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์วันละ 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ
48.3) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์วันละ 3-5 ครั้ง (ร้อยละ 39.3) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละครั้ง 11-30
นาที (ร้อยละ 47.6) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาแล้วเป็นเวลามากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 50.5) ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภท Social Network ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้ใช้เข้ากับเพื่อน ๆ จนกลายเป็นสังคม (ร้อยละ
85.9) ใช้ Line มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 93.2) รองลงมาคื อ ใช้ Facebook และ YouTube ใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารมากที่สุด (ร้อยละ 92.4) ใช้ในช่วงค่า (19.00 – 21.00 น.) มากที่สุด (ร้อยละ 39.0)
รองลงมาคือ ช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) ส่วนใหญ่นิยมใช้ที่บ้าน (ร้อยละ 63.9) โดยใช้ผ่านสมาร์ตโฟนมากที่สุด
(ร้อยละ 78.3)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอนของครู
อาจารย์ในจังหวัดภูเก็ต
ส่วนใหญ่ใช้ Facebook เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนมากที่สุด (ร้อยละ 61.7) รองลงมาคือ ใช้ Line และ
YouTube วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์ในจังหวัดภูเก็ต ใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร
มากที่สุดเป็ นอัน ดับ 1 รองลงมาคือ ใช้ในการทางาน และ ใช้ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เป็นลาดับที่ 2 และ 3
ตามลาดับ ดังตาราง 2
ตาราง 2 วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์
วัตถุประสงค์ที่ใช้
1. ใช้ในการทางาน
2. ใช้เพื่อความบันเทิง
3. ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
4. ใช้ซื้อขายสินค้า
5. ใช้ติดตามข้อมูลข่าวสาร

1
105
37
156
43
60

ความถี่ในการเลือกอันดับ
3
4
2
93
42
104
79
176
54
58
32
132
12
62
6
66
104 139

5
43
41
18
253
21

คะแนนแบบถ่วง
น้าหนัก

ลาดับที่

1,347
1,031
1,564
652
1,286

2
4
1
5
3

มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.20) โดยมี ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการสอนมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.93) รองลงมาคือใช้ เครือข่าย
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สังคมออนไลน์สืบค้นข้อมูลเพื่อผลิตสื่อการสอน และใช้สืบค้นข้อมูลที่มีประโยชน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ
บันทึกไว้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและเผยแพร่ รายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาแนกตามการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมการเรียนการสอน
1. ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สนทนากับนักศึกษา
2. ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มอบหมายงานให้นักศึกษา
3. ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักศึกษาทราบ
4. ท่านมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
5. ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการสอน
6. ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สืบค้นข้อมูลเพื่อผลิตสื่อการสอน
7. ท่านเผยแพร่บทเรียนให้แก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
8. ท่านมีการสืบค้นข้อมูลที่มีประโยชน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และบันทึกไว้เพื่อใช้ใน
การค้นคว้าและเผยแพร่
9. ท่านให้นักศึกษาส่งงานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
10. ท่านมีการทดสอบบทเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
11. ท่านเผยแพร่ผลการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.42
3.20
3.61
2.79
3.93
3.80
3.01

S.D.
1.132
1.118
1.166
1.114
1.098
1.128
1.173

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

3.65

1.081

มาก

3.00
2.38
2.44
3.20

1.209
1.181
1.194
0.863

ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอนของครูอาจารย์ในจังหวัดภูเก็ต
ปัญ หาและอุป สรรคในการใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.13) โดยประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ นักศึกษามักใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์
อื่น ซึ่งเป็นปั ญหาในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) รองลงมาคือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาไม่
เอื้ออานวยต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และ อุปกรณ์สาหรับใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ไม่เพียงพอ
5. อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่าวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์ส่วนใหญ่ คือ ใช้เพื่อ
ติดต่อสื่อสาร รองลงมาคือ ใช้ในการทางาน และใช้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตามลาดับ เนื่องจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในปัจจุบันก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อสื่อสารได้หลายรูปแบบทั้ง
ที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว จึงทาให้มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารเป็น
จานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และคณะ (2556) ที่ศึกษาผลกระทบการใช้
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ ในการดาเนิ น ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ใช้ งานโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ม ากที่ สุ ด เป็ น โปรแกรม facebook สนทนาออนไลน์
ช่วงเวลา 20.01-22.00 น. โดยใช้งานเฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อวัน และสอดคล้องกับ พิชญาวี คณะผล (2554) ที่ศึกษา
เรื่อง “ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ” กรณีศึกษา :
นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า สังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่เปิด
กว้าง เป็นเครื่องมือให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้ในหลากหลายแง่มุม สามารถค้นหาข้อมูลและตอบสนองความ
ต้องการได้ง่าย และเป็นการโต้ตอบสื่อสารกันโดยอิสระไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด มีการใช้ประโยชน์จากสังคม
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ออนไลน์ เพื่อ Chat กับเพื่อน ค้นหาเพื่อนเก่าหรือหาเพื่อนใหม่ เพื่อการติดตามข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์
ต่าง ๆ และเพื่อรับส่งเมลล์ ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดเกมส์ มีความพึงพอใจมากในเรื่องของการได้สนทนา
(Chat) โต้ตอบ กับเพื่อนหรือผู้ที่ต้องการจะสื่อสารด้วย มีความคล่องตัวหรือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
และมีความหลากหลายของชุมชนหรือกลุ่มสังคม
2. จากผลการวิจัยครูอาจารย์ มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับปาน
กลาง โดยใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ ส าหรับ สื บค้น ข้อมูล เพื่ อประกอบการสอนมากที่สุ ด รองลงมาคือใช้
เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ สื บ ค้น ข้อ มูล เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ การสอน และใช้ สื บ ค้น ข้ อมู ล ที่ มีป ระโยชน์ ผ่ านสื่ อสั งคม
ออนไลน์และบันทึกไว้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและเผยแพร่ ส่วนใหญ่ใช้ Facebook เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
มากที่สุด รองลงมาคือ ใช้ Line และ YouTube เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลที่หลาย ๆ
คนสามารถนาความรู้ที่มีการเผยแพร่ และอนุญาติให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ จึงทาให้ ครูอาจารย์สามารถใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อสืบค้นข้อมูล หรือหาสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศ
ริน แสงจันทร์เรือง (2554) ที่ทาการศึกษาเรื่อง “การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาการ
เรียนรู้ทางสังคม (กรณีศึกษา การใช้ Facebook.com ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ” ผลการศึกษา
พบว่า การยอมรั บ ทางสั งคมเป็ น ปั จ จั ย ที่ส่ งผลมากที่ สุ ด แสดงให้ เห็ น ว่าการใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ ไม่
เพียงแต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ทางสังคมของนักศึกษาโดยตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้นักศึกษาได้รั บการ
ยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม และช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่ง
การยอมรับทางสังคมและการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมนั้นถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญต่อการปรับปรุงผลลัพธ์
ด้านการเรียนรู้ทางสังคม แต่การส่งผลจะมากหรือน้อยก็ยังขึ้นอยู่ กับลักษณะบริบทของกลุ่มประชากรที่ทาการ
สารวจไม่ว่าจะเป็นลักษณะประชากรศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ใจ โพธิ์
พัน ธุ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้งานฟังก์ชั่นเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสั งคมออนไลน์ ” พบว่า
ผู้ ตอบแบบสอบถามมี เหตุผลที่ เลื อกใช้เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ คือ เพื่ อสื บค้ นข้อมูล และเพื่ อซื้อขายสิ นค้ า
สอดคล้ องกับ ชวิน ทร์ ชูกุศล และ ชนะกัญ จน์ ศรีรัตนบัลล์ (2556) ที่ได้ศึกษา การประเมินความต้องการ
จาเป็นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผล
การศึกษาพบว่า กิจกรรมการสื่อสารที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงลาดับแรกคือ ความต้องการจาเป็นใน
การใช้ Twitter ในการส่งผลงาน รองลงมาคือ การสรุปบทเรียนผ่าน Twitter และเมื่อพิจารณาเฉพาะลาดับ
ความส าคั ญ ในการใช้ Facebook ตามค่ าดั ช นี ค วามต้ อ งการจาเป็ น ล าดั บ แรกคื อ การสรุป บทเรีย นผ่ า น
Facebook รองลงมาได้แก่ การส่งผลงาน การเรียนเนื้อหาวิช าภาคทฤษฎี และเมื่อพิจารณาความต้องการ
จาเป็นจาแนกตามลักษณะการสื่อสาร พบว่า ประเด็นที่มีค่าดัชนีอยู่ระดับสูงคือ การสื่อสารจากผู้สอนถึงผู้เรียน
และจากผู้เรียนถึงผู้สอน
3. จากผลการวิจั ยปั ญ หาและอุป สรรคในการใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์เพื่อส่ งเสริมการเรียนการสอน
เกิดขึ้นในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ นักศึกษามักใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
วัต ถุป ระสงค์ อื่ น ซึ่ งเป็ น ปั ญ หาในระดั บ มาก รองลงมาคื อ สั ญ ญาณอิน เทอร์เน็ ต ของสถาบั น การศึก ษาไม่
เอื้ออานวยต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และ อุปกรณ์สาหรับใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ไม่เพียงพอ เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีข้อมูลหลากหลาย เช่น เกมส์ ข้อมูล
บันเทิง ดารา เป็นต้น จึงทาให้นักศึกษาซึ่งยังเป็นวัยรุ่น เมื่อเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้ความสนใจในสิ่ง
เร้ าที่ ต นเองสนใจมากกว่า เนื้ อ หาการเรี ย น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ภาณุ วัฒ น์ กองราช (2554). ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย กรณีศึกษา Facebook. พบว่า
พฤติกรรมความหลงใหลผิดปกติ และการติดการใช้งานในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น เป็นผลมา
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จากการรั บ รู้ ค วามเพลิ ด เพลิ น และอิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า การที่ ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น มี ค วาม
เพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนทาให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบ และสนุกสนาน รวมถึงเป็นการทา
กระแสนิยม จึงทาให้อัตราการใช้เพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นการติดการใช้งาน และอาจทาให้เกิดความกังวลหรือ
หมกหมุ่นว่าจะต้องเข้าไปใช้งานอีก จนกลายเป็นความหลงใหลจนผิดปกติ และสอดคล้องกับ ภาสกร เรืองรอง
และคณะ (2556) เรื่อง โซเชียลมีเดียกับการศึกษาไทย กล่าวว่า การใช้โซเชี ยลมีเดียกับการจัดการศึกษาไทย
อาจเป็นได้ทั้งคุณและโทษ หากครูไม่มีการจัดการที่ดี เพราะนักเรียนอาจยังไม่สามารถควบคุมหรือกากับตนเอง
ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม การนาโซเชียลมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอน ครูควรทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ใช้งานเพื่อให้ นั กเรียนใช้งานได้ อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์มากที่สุ ด หากนักเรียนที่ใช้ในทางที่ ผิด อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณธรรม จริยธรรมและระบบการศึกษา ดังนั้นครูจึงควรสร้างความรู้เท่าทันสื่อ เพื่อเป็น
แนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในการเปิดรับเนื้อหาผ่านสื่อใน
เชิงวิเคราะห์วิพากษ์ และประเมินสื่อ การสร้างความรู้เท่าทันสื่อนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการเรียนรู้ของ
เด็กผ่านการชี้แนะของครูและผู้ปกครอง รวมถึงการพัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ของเด็กเองผ่านการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผู้วิจัยได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากครูอาจารย์ที่ตอบแบบสอบถาม พร้อมข้อควรปรับปรุง และ
พัฒนาจากผลงานวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ครูอาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในจังหวัดภูเก็ตมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์วันละ 1-3 ชั่วโมง ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์วันละ 3-5 ครั้ง ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละครั้ง 11-30 นาที ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มาแล้วเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการนาเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มาเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิด
โลกทั ศ น์ ภ ายนอกให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และยั งเป็ น การสร้างความสั ม พั น ธ์ระหว่างสั งคมในชั้ น เรียน เนื่ อ งจาก
บรรยากาศในสังคมออนไลน์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านมิติความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียน อันนาไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในสังคมจริงในทิศทางที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจริง ทั้งนี้ควรศึกษาธรรมชาติของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ที่เอื้อต่อการใช้งาน มี
ระบบอิน เทอร์เน็ตที่เหมาะสม ทั้งประเภทสายและประเภทไร้สายด้วย สถาบันการศึกษาควรมีบุคลากรที่มี
ความรู้คอยแนะนาการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการติดตามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และนอกจากนี้ควรสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้สอนเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. จากผลการวิจัยพบว่า ครูอาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในจังหวัดภูเก็ต ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Social Network ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้ใช้เข้ากับ
เพื่อน ๆ จนกลายเป็นสังคมมากที่สุด Application เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือ Line รองลงมา
คื อ ใช้ Facebook และ YouTube ใช้ เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ เพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารมากที่ สุ ด ดั งนั้ น ควรใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการอานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้เป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้ หรือ
แสดงความคิดเห็นและสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารอารมณ์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเคารพความคิดเห็น
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ของบุ คคลอื่ น ทั้ งนี้ ผู้ ส อนสามารถน า Facebook มาใช้กั บ การเรียนการสอนได้ห ลายลั ก ษณะ เช่ น โพสต์
ข้อความลงในกระดานข่าว (Wall) ของกลุ่ม โพสต์รูปภาพ และวีดิโอที่อัปโหลดโดยสมาชิก ตั้งคาถามและสร้าง
แบบสารวจความคิดเห็น (Poll) หรือใช้งานเฟสบุ๊คดอกส์ หรือเอกสารของ Facebook นอกจากนี้สามารถนา
Facebook เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ทั้งนี้จะก่อให้เกิดผลสาคัญแก่
ผู้เรียน ได้แก่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้น กระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
กว้างขวางส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจหรือความถนัด และส่งเสริมการบันทึกการอ่าน นอกจากนี้ ผู้สอน
สามารถนา YouTube ใช้เป็นสื่อวีดีโอกับการเรียนการสอน หรือสามารถให้นักเรียนค้นคว้าเนื้อหาที่เรียนจาก
YouTube อันเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนได้อีกทางหนึ่ง
ดังนั้น การนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันจะช่วยกระตุ้น
ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การค้ น คว้ า การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ที่ ก ว้ า งขวาง สามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า ได้ ทั น ท่ ว งที ใน
ขณะเดียวกันผู้สอนก็สามารถนาเสนอเนื้อหาสาระการสอนได้อย่างทันสมัยด้วยเช่นกัน
3. จากผลการวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
เกิดขึ้นในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ นักศึกษามักใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น ซึ่งเป็นปัญหาในระดับมาก ดังนั้นครูอาจารย์และผู้บริหารสถาบันการศึกษาควรช่วยกันส่งเสริม
และกาหนดนโยบายในเรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง และครูอาจารย์ควรมีวิธีในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับหัวข้องานหรือกิจกรรมให้มีความ
น่าสนใจ เพื่อจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานไม่เบี่ยงเบนไปในประเด็นอื่น นอกจากนี้แล้วผู้สอนต้องมีความเข้าใจ
บริบทและพฤติกรรมของนักศึกษา และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และพฤติกรรมของนักศึกษาด้วย
6. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยตามแนวทางต่อไปนี้
1. ควรศึกษาแนวคิดของผู้บริหารสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น และแนวทางการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี และเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน และการพัฒนาสถาบันการศึกษา
2. ควรทาการศึกษาลักษณะของแอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้ในการ
เรียนการสอนแต่ละด้าน เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลในการใช้งานจริง
3. ควรทาการศึกษาการใช้ video-based social media ในการส่งเสริมการเรียนการสอนในปัจจุบัน
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การจัดการเรียนการสอนถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
Creative Photography Process for Skills added in the Century 21
ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
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Tippaluk Komolvanij
Department of Computer Graphic, Faculty of Fine and Applied Arts,
Dhurakij Pundit University
tippaluk.kom@dpu.ac.th
บทคัดย่อ
งานศึกษาชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการกราฟิกจิต
อาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น 2. วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการทาโครงการกราฟิกจิตอาสา...
เราออกแบบให้ดีขึ้น และ 3. เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนการทากิจกรรมต่างๆ มาใช้พัฒ นา
ปรับปรุงโครงการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned) จาก
การเล่าเรื่อง (Story Telling) ใช้เทคนิควิธีการถอดบทเรียนในลักษณะการเรียนรู้หลังปฏิบัติการและวิเคราะห์
หลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เพื่อสกัดเอาความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
โครงการให้ดียิ่งขึ้น ใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GD 363 การถ่ายภาพสตูดิโอ
ของปี การศึกษา 2557 และ 2558 โดยแบ่ งเป็น 2 กลุ่ ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาที่เป็นหั วหน้ากลุ่ม ใช้วิธี
สัมภาษณ์เชิงลึก และกลุ่มที่ 2 สมาชิกกลุ่ม ได้ใช้วิธีเขียนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในลักษณะของ Story Telling
โดยกาหนดประเด็นคาถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษายังให้ความสาคัญกับการเขียนรายงานความคืบหน้า
โครงการน้อย แต่เคยชินกับการบอกเล่าเป็นคาพูดมากกว่า ซึ่งทาให้ไม่สามารถเช็คทบทวนลาดับการทางานได้
อย่างไรก็ตามในโครงงานดังกล่าว ได้ช่วยให้นักศึกษารู้จักการวางแผนโครงการ การทางานเป็ นทีม รู้จักภาวะ
ผู้นา การแบ่งหน้าที่ทางาน ความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ควบคู่กันไป
กับการถ่ายภาพทั้งในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ จึงนับว่าโครงการกราฟิกจิตอาสาฯนี้ ช่วยเสริมสร้างทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ได้ โดยเฉพาะทั ก ษะที่ ส าคั ญ 3 ด้านคื อ ทั ก ษะชีวิต และการท างาน ทั ก ษะการเรียนรู้แ ละ
นวัตกรรม และ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สาหรับแนวทางการออกแบบโครงการฯที่จะช่วย
เสริมสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 นั้น ควรมีลักษณะการออกแบบโจทย์ที่กาหนดงานในภาพกว้าง เพื่อให้
นักศึกษาคิดต่อยอดจากโจทย์ได้ และผู้สอนควรมีการบันทึกจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขที่พบอย่างสม่าเสมอ รวมถึง
ทบทวนความเข้าใจระหว่างนักศึกษาและผู้สอนให้มีความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันด้วย
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอน, การถ่ายภาพ, ทักษะในศตวรรษที่ 21, โครงการกราฟิกจิตอาสา...เรา
ออกแบบให้ดีขึ้น, การถอดบทเรียน
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Abstract
The main purposes of this study are for : 1) learning by doing under the “Volunteerism
Graphics…We Design for Better” 2) analysis the process of students’ learning from
“Volunteerism Graphics…We Design for Better” and 3) bringing the knowledge from the
activities of “Volunteerism Graphics…We Design for Better” to develop and share to the
public. This research used the process of lessons learned from storytelling both by specific
issues and lessons learned in the project, by using lessons learned after the practice and
after action review (AAR) to extract knowledge from the teaching process to be used as a
guide to adjust and improve the project for the better. The researcher used the students
who studied GD 363 Studio Photography year studied 2014 and 2015 divided into two groups ;
the first group – profound interviewed the group leaders and the second group – story telling
by member group with specific questions. The research result found that students still paid
less intention to write the progressive of project-reports, but used to tell in wording which
they could not recheck their works. However in this project, the students had learned to
plan the projects, work as a team, leaderships, work divided and responsibilities and
troubleshooting offhand. These are the lessons learned together with photography both in
studio and outdoor. “Volunteerism Graphics…We Design for Better” has enhanced the skills
for the century 21, especially for 3 important skills; skill for life and work, skill for learning
and innovation, skill for information, media and technology. For the project design’s
guidelines to enhance skills in the century 21 should be proposed in wide range so that
students can further think capped from the proposition. By the way the lecturer should
remark the point to improve for the project regularly and review the proposed understanding
between the lecturer and students to be in the same way.
Keywords: Teaching and learning processes, Photography, Skills for the century 21,
Volunteerism Graphics…We Design for Better
1. บทนา
“การถ่ายภาพเป็น “งานศิลปะ” เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าให้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนาน หรือ
ความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนา
ประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง ” พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงไว้ ณ The
First Annual Bangkok Art & Photography Event 2007
จากพระราชดารัสฯดังกล่าว ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนรายวิชา GD 363 การ
ถ่ายภาพสตูดิโอ จนนามาสู่การน้อมนาแนวคิดที่ท่านพระราชทานมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะรายวิชาถ่ายภาพที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากกว่าแค่การถ่ายภาพ แต่ได้ทั้งความรู้
และการช่วยเหลื อสั งคมให้ เจริญยิ่ งขึ้น ด้วย ผู้วิจัยจึงเริ่มจากการศึกษาทบทวนประกาศของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ.
2552 และประกาศเพิ่มเติมปี 2554 อันประกอบไปด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม ความถ่อมตน และการทา
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หน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม การมีจิตสานึกและพฤติ กรรมที่คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตบริการ และรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสัมมาคารวะ
รู้จักกาลเทศะ มีความซื่อสั ตย์สุ จ ริต มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกต่อสั งคม (นิภ า กู้พงษ์ ศักดิ์ 2555 : 42)
รวมถึงการศึกษาแนวทางด้านการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
ภาคสนามมากขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัย ยังได้ทาการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีด้านการ
พัฒนาทักษะที่สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 ทาให้พบว่า การจัดการเรียนการสอนสาหรับเตรียมความพร้อม
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เขาสามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ได้ ในศตวรรษใหม่ นี้ วิธี ก ารเรี ย นรู้จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยน เพราะในปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลมากมายที่หาได้ง่ายและน่าสนใจกว่าแค่ในห้องเรียน และยังมีความรู้
ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ทุกวัน เรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด (วิจารณ์ พานิช 2555 : วีดีทัศน์) การจัดการเรียนการสอนจึง
มีบทบาทที่จะต้องจัดสรรความรู้ที่จาเป็นให้กับนักศึกษา ซึ่งแนวคิดคุณลักษณะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่
พึงมีนั้น ประกอบด้วย การใฝ่รู้ มีความอยากในการเรียนรู้ มีทักษะของการเรียนรู้ (Learning Skill) มีทักษะ
การใช้ชีวิตที่ดี (Life Skill) (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 2555 : วีดีทัศน์) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกันกับ
คุณ ลักษณะของบัณ ฑิตอันพึงประสงค์ฯตามประกาศของสกอ.เช่นกัน แนวคิดที่ส าคัญส าหรับการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความรู้เกี่ย วกับโลก ความรู้ด้านการเงิน ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ การเป็น
ผู้ประกอบการ การเป็นพลเมืองที่ดี การสนใจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีทักษะที่สาคัญ 3 เรื่องใหญ่
ประกอบด้วย 1. ทักษะชีวิตและการทางาน 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3. ทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี
ในด้านทักษะชีวิตและการทางานนั้น ยังประกอบไปด้วย ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่นและ
การปรับ ตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒ นธรรม การเป็น
ผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ ส่วนทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่ อสารและความร่วมมือ
สาหรับทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีนั้น ประกอบด้วยการใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่า
ทัน วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะดังกล่าวใน
แต่ละด้านนั้น มีจุดเน้ น ที่ส อนให้ น้ อย เรีย นรู้ให้ มาก (Teach Less, Learn More) โครงงานจึงสามารถที่จะ
ออกแบบเงื่อนไขเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะในหลากหลายด้าน ครูอาจารย์จึงเป็นเพียงพี่เลี้ยงหรือครูฝึก
(Coach) เพื่อให้เขาทางานให้สาเร็จได้ ซึ่งการเรียนรู้แบบสมัยใหม่คือ การเรียนรู้แบบไม่มีกรอบ และไม่สนใจที่
“คาตอบ” แต่สนใจที่ “กระบวนการหาคาตอบ” ทั้งนี้เพื่อชี้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่า โจทย์ปัญหา 1 ข้อนั้น ไม่ได้มี
คาตอบเพียงคาตอบเดียว แต่สามารถเลือกตอบได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและบริบทที่เกี่ย วข้อง
การวัดผล จึงใช้การวัดเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นหลัก มากกว่าที่จะวัดกัน
ที่ความทรงจาหรือการท่องจาในรูปแบบเดิม จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวแล้วนั้น จึ งเป็นที่มาของการจัดโครงการกราฟิกจิต
อาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพไปพร้อมๆ กับการฝึกทักษะด้านอื่นๆ
ควบคู่ไปด้วย
โดยในรายวิชา GD 363 การถ่ายภาพสตูดิโอนี้ นอกจากผู้วิจัยจะนาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒ นาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มาผนวกรวมกับคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ฯ แล้ว ยังได้น้อมนาพระราชดารัสของในหลวง
ที่เกี่ยวกับด้านการถ่ายภาพมาประยุกต์หลอมรวม นามาสู่การออกแบบจัดการเรียนรู้ใหม่ที่มีลักษณะการใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยผู้วิจัยซึ่งทาหน้าที่สอนรายวิชานี้จะคัดสรรสิ่งที่ ต้องการให้
นั กศึกษาได้เรีย นรู้ ให้ ตรงกับ รายวิช าและสิ่ งที่ห ลั กสู ตรต้องการ จากนั้ นก็พั ฒ นาให้ เกิดเป็น โครงงาน โดย
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แยกแยะเนื้ อหาออกเป็ น ส่ วนประกอบย่ อยๆ แล้ วสร้างให้ เกิดโจทย์ในการทาโครงงานเพื่อบริการชุมชนใน
ท้ องถิ่น ขึ้ น โดยเน้ น ให้ ต้อ งมีก ารท างานร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม การให้ คนในที มช่ ว ยสอนกั น เอง การเรียนรู้จ าก
ประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิมจากประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไป
ใหม่ จากในห้ องเรี ย น และการเรีย นรู้ โดยให้ ผู้ เรียนได้ล งมื อเสาะแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเองจากการปฏิบั ติ
ทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากโครงงานที่พวกเขาเป็นคนกาหนดรายละเอียดของเนื้อ
งานด้วยตนเอง
โครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น จึงได้รับการออกแบบไว้ในลักษณะของโจทย์ที่มีข้อกาหนด
เพียงในกรอบกว้างๆ สาหรับใช้ฝึกปฏิบัติในระยะเวลา 7 สัปดาห์ ในโครงงานดั งกล่าวกาหนดให้มีการเรียนรู้
เนื้อหาหลัก 4 ด้านใหญ่ อันได้แก่ ด้านที่ 1 การถ่ายภาพกิจกรรม (Event Photography) เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ความยาก-ง่ายของการถ่ายภาพกิจกรรม (Event) ด้วยตนเอง จากสถานการณ์ ที่มีนักศึกษาเป็นผู้ ทา
กิจกรรมนั้นๆ โดยนักศึกษาต้องจับจังหวะ อารมณ์ และการสื่อสารความหมายผ่านภาพถ่ายจากการทากิจกรรม
นั้น ๆ ให้ ออกมาสวยงามให้ ได้ ด้านที่ 2 การถ่ายภาพเผื่อใช้ (Stock Photography) ได้กาหนดลักษณะการ
ถ่ ายภาพ ให้ นั ก ศึ ก ษาถ่ า ยภาพกิ จ กรรมใน 2 รูป แบบ คื อ รูป แบบที่ 1 ภาพมุ ม สวยจากการจั ด กิ จ กรรม
(Activities) รูปแบบที่ 2 ภาพมุมสวยงามจากการเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อม (Ambient Photography)
โจทย์ในข้อนี้ จะเน้นการฝึกหามุมการมองและการนาเสนอภาพถ่ายที่แตกต่างและน่าสนใจ และด้านที่ 3 การ
ถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography) กาหนดให้ต้องมีการถ่ายภาพเบื้องหลังการทางาน ระหว่างการจัด
กิจกรรม การเตรียมงาน ฯลฯ สาหรับใส่ลงไปในแผ่นดีวีดีที่รวบรวมกระบวนการทางานให้เห็น สาหรับภาพถ่าย
บุคคล ได้ให้นักศึกษาถ่ายภาพทีมงานในกลุ่ม โดยจัดแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ ภายใต้ลักษณะเฉพาะ (Character)
ตามตาแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ด้านที่ 4 การประยุกต์ใช้งานจากการจัดกิจกรรม คือ การนาภาพถ่ายบุคคล
ที่ทางานมาใช้ทาปกแผ่นดีวีดี จุดประสงค์หลักของงานในส่วนนี้คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดการตกแต่งภาพถ่าย และการออกแบบสัญลักษณ์โครงการ ส่วนเนื้อหาในแผ่นดีวีดี ประกอบไปด้วยภาพที่
กาหนดให้ถ่าย 3 รูปแบบคือ 1. ถ่ายภาพมุมสวย 2. ถ่ายภาพเผื่อใช้ (Stock Photography) และ 3. ถ่ายภาพ
เบื้องหลัง สาหรับรวบรวมผลงานภาพถ่ายจากโครงการ
โครงงานดังกล่าวนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีการผสมผสานความเป็นจิตอาสากับเนื้อหาการเรียนการสอนเข้า
ไว้ด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหวังว่า โครงงานดังกล่าวจะช่ วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน และรู้จัก
นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามโครงการฯนี้ได้ผ่านการดาเนินงานมาแล้วทั้งหมดจานวน 3 ครั้งใน 2 ปีการศึกษา (ปี
การศึกษา 2557 ได้เปิ ดรายวิชานี้ 2 ครั้งคือ ในภาคการเรียนที่ 1 และภาคการเรียนที่ 2 เนื่องจากเป็นช่วง
รอยต่อของหลั ก สู ตรเก่ ากับ หลั ก สู ตรใหม่ จึงต้อ งดาเนิ น การเปิ ด รายวิช าดังกล่ าวทั้ ง 2 ภาคการเรียน) ซึ่ ง
กิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นนี้ ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในส่วนตัวของผู้สอนเองและส่วนของนักศึกษา จึงได้เกิด
งานศึกษาชิ้นนี้ขึ้น จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ข้อ คือ 1. ถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการกราฟิ กจิ ตอาสา...เราออกแบบให้ ดีขึ้น 2. วิเคราะห์ ก ระบวนการเรียนรู้ของนั กศึก ษาจากการท า
โครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น และ 3. เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนการทา
กิจกรรมต่างๆ มาใช้พัฒนาปรับปรุงโครงการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
2. วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned) โดยใช้วิธีการถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง
(Story Telling) โดยถอดบทเรียนทั้งแบบเฉพาะประเด็นและถอดบทเรียนทั้งโครงการ ใช้เทคนิควิธีการถอด
-148-

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

บทเรียนในลักษณะการเรียนรู้หลังปฏิบัติการและวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เพื่อ
สกัดเอาความรู้ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุ ง และ
พัฒ นาโครงการให้ดียิ่งขึ้น ในการศึกษาดังกล่าวได้ใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา GD 363 การถ่ายภาพสตูดิโอ ของปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม ซึ่งได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม และกลุ่มที่ 2 ได้แก่
สมาชิกกลุ่ม ได้ใช้วิธีเขียนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในลักษณะของ Story Telling โดยกาหนดประเด็นคาถาม เพื่อ
ดาเนินการเก็บข้อมูล เหตุที่ต้องใช้รูปแบบของการเก็บข้อมูลในลักษณะดังกล่าวนั้น เนื่องจากรายวิชานี้เป็น
รายวิช าเลื อก จึ งมีนั กศึ กษาคละชั้น ปี ม าลงเรียนร่ว มด้ว ยและวัน เวลาว่างไม่ค่ อยตรงกั น จึงต้อ งใช้ วิธีแยก
สัมภาษณ์ในส่วนของหัวหน้ากลุ่ม และใช้วิธีถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่องแทนในส่วนของสมาชิกในกลุ่มที่ได้
ร่วมทางาน
ขั้นตอนของการศึกษาวิจัย ได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ ช่วงที่ 2 ระยะ
พัฒนาโครงการและเตรียมงาน ช่วงระยะที่ 3 ภายหลังจากการจัดโครงการเสร็จสิ้น และช่วงระยะที่ 4 ภายหลัง
จากจบคอร์สการเรียนรายวิชานี้ กรอบคาถามในการถอดบทเรียน คือ 1. ความรู้สึกแรกที่ได้รับโจทย์งานนี้ และ
แรงจูงใจที่ทาให้ รู้สึกอยากลองทาโครงการในลักษณะนี้ 2. โครงการนี้ นักศึกษาได้คาดหวังความสาเร็จของ
โครงการไว้ อ ย่ า งไร และเมื่ อ จบโครงการแล้ ว การด าเนิ น งานได้ รั บ ความส าเร็ จ ตามที่ ค าดหวั ง หรื อ ไม่
3. โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่คิดไว้หรือไม่ และเพราะอะไรจึงทาให้เป็นเช่ นนั้น 4. ได้เรียนรู้อะไรจากการทา
โครงการนี้ 5. พบอุปสรรคใดบ้างที่ทาให้โครงการไม่เป็นไปตามคาดหวัง 6. การแก้ไขปัญหาเมื่อพบอุปสรรคที่
ทาให้โครงการสะดุด นักศึกษาได้มีวิธีแก้ไขอย่างไร 7. หากมีโอกาสได้ทาอีก มีข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติม เพื่อ
ยกระดับสิ่งดีๆ ให้ดียิ่งขึ้น
3. ผลและอภิปราย
1. ผลการศึกษาด้านการคิดกิจกรรมที่เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดี
ขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่จะมี 1 กิจกรรมใน 1 โครงการใหญ่ เช่น โครงการจิตอาสาเพื่อน้องสอนศิลป์ โรงเรียนบ้าน
กล้วย สาขาตะเพินคี่ อุทยานพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี / โครงการทาสีรั้วโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ และบาง
กลุ่มได้จัดโครงการที่มี 2 กิจกรรมใน 1 โครงการใหญ่ เช่น โครงการทาป้ายห้องน้าและทาความสะอาดห้องน้า
วัดล าโพ จั งหวัดนนทบุ รี / โครงการพัฒ นาชุมชนและเส้นทางท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็น
โครงการที่ทาป้ายทดแทนป้ายเดิมที่ชารุด รวมถึงทาความสะอาดเส้นทางท่องเที่ยวเกาะเกร็ด เป็นต้น
ลักษณะของการจัดโครงการฯพบว่า อันดับ 1 เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒ นาพื้นที่โดยรอบโรงเรียน
บริเวณอาคารเรียน รวมถึงการพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน อันดับ 2 คือ การทาป้ายบอกทาง การพัฒนา
พืน้ ที่ภายในชุมชน และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ชุมชน การปรับปรุงทาสีและทาความสะอาดห้องน้า
ส่วนอันดับ 3 คือ การสอนศิลปะและให้ความรู้ด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษกับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล
ส่วนอัน ดับ 4 คือ โครงการเกี่ย วกับ การปลูกต้นไม้ เช่น โครงการปลู กฝันปัน รอยยิ้ม ที่โรงเรียนวัดโคกพระ
อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และโครงการเกี่ยวกับการนาอาหารไปเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์สัตว์ เช่น
โครงการเลี้ยงอาหารคอนโดสุนัขและแมว วัดสวนแก้ว
2. ผลการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบ บให้ดีขึ้น
พบว่า ความรู้สึกของนักศึกษาที่ได้รับโจทย์ครั้งแรก มีความรู้สึกกระตือรือร้น ตื่นเต้น และพร้อมที่จะลงพื้นที่
ทันที “...พวกเราทุกคนต้องมาช่วยกันเลือกว่า เราจะไปลงพื้นที่ที่ไหน จะให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างกับพื้นที่
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นั้น สิ่งๆ นี้ทาให้เราได้เรียนรู้ที่จะกล้าตัดสินใจว่า เราควรจะไปที่ไหน และเราจะช่วยสานฝันโครงการนี้ให้สาเร็จ
ได้หรือไม่...” พรสวรรค์ เกิดสว่าง (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
โครงการที่นักศึกษาได้จัดทา ส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันทางานของนักศึกษา
และทุกคนทาหน้าที่ตามที่ตนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี “...งานที่เราทาคือ แบ่งหน้าที่กันแล้วแยกย้ายกันไป
ทางาน กลุ่มแรกคอยดูแลน้องๆ เพื่อทาให้พวกเขามีความสุข กลุ่มที่สองคือ กลุ่มคอยทาอาหารเตรียมอาหาร
ของที่จะแจกเด็กๆ กลุ่มที่สาม เตรียมทาสีกาแพง ต้องวาดรูปและทาสีกาแพง และเปลี่ยนสแลนด์ใหม่ จากส
แลนด์อันเก่าที่พังแล้วขาด เมื่อกลุ่มที่ 1-2 ทาหน้าที่เสร็จแล้ว ทุกคนก็จะมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันถางหญ้าที่ขึ้น
รกอยู่ในสนามเด็กเล่น และขูดสีทาสีเครื่องเล่นใหม่...”สุรางค์พร ถามูลเลข (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2559)
ความผิ ดพลาดที่นักศึกษาพบจากการทางานเช่น ไม่เรียงลาดับการทางาน เปลี่ยนสแลนด์บังแดดออก
ในขณะที่ยังทาสีเครื่องเล่นที่อยู่ด้านล่างไม่เสร็จ ทาให้ต้องยืนทาสีกลางแดดที่ร้อนจัด หรือการพึ่งพาเทคโนโลยี
ที่มากไป ด้วยการใช้จี พีเอสน าทาง แต่เมื่อไปถึงบางจุดที่สั ญ ญาณขาดหาย ก็ทาให้ ขับ รถหลง และต้องรอ
สัญญาณอินเตอร์เนตมาใหม่ ทาให้ต้องวนรถในวงเวียนถึงสามรอบ เพื่อรอสัญญาณ เป็นต้น
3. ขั้นตอนกระบวนการเรีย นรู้ของนักศึกษาจากการทาโครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ ดีขึ้น
พบว่า ในช่วงเริ่มต้นทางาน นักศึกษาได้ลงสารวจพื้นที่ในท้องถิ่นหรือละแวกที่พักอาศัยใกล้ชุมชนของนักศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นบ้าน วัด หรือโรงเรียนเดิม โดยสารวจว่า มีสถานที่ใดบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยนักศึกษาจะ
ดูปัญหาที่สามารถใช้ความรู้ด้านการถ่ายภาพ และงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นหลัก
และต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมหรือชุมชนในด้านใดด้ านหนึ่ง จากนั้นนักศึกษาต้องร่วมกันนาเสนอ
ปัญหาของแต่ละชุมชนที่ตนเองไปพบ โดยนาเสนอภายในกลุ่มของตนเอง แล้วคัดเลือกให้เหลือเพียงกลุ่มละ 1
โครงงาน จากนั้นจึงวางแผนการทางาน แบ่งขอบเขตภาระงานรับผิดชอบตามตาแหน่งหน้าที่ ในบางกิจกรรม
ผู้ ส อนได้ แ นะน าให้ นั ก ศึ ก ษาขอรั บ การสนั บ สนุ น จากแหล่ ง ทุ น ต่ า งๆ หรื อ ขอรั บ บริ จ าคภายในบริ เวณ
มหาวิทยาลัยและแหล่งรับบริจาคอื่นๆ รวมถึงได้แนะนาให้นักศึกษาจัดทาสินค้าหรือรับบริจาคของมือสอง แล้ว
นาไปจัดจาหน่ ายต่อ เพื่อน าเงิน มาสมทบทุนกับ กิจกรรมที่นักศึกษากาลังจะจัดขึ้น โดยผู้ สอนจะเน้นย้าให้
นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์และร่วมกันลงแรงทากิจกรรมนั้นให้มากกว่าการลงทุนด้วยเงินเพียงอย่างเดียว
จากการวิเคราะห์กระบวนการทางาน พบว่า นักศึกษาได้รับความรู้จากการลงพื้นที่เพื่อทากิจกรรมภายใต้
โครงการนี้มากกว่าแค่เพียงการฝึกถ่ายภาพ แต่ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาตามแต่ละสถานการณ์ เรียนรู้การ
ทางานเป็นทีม และได้รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาอื่นเข้ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ ทาให้ได้ประสบการณ์ที่
หาซื้อไม่ได้ อาทิ โครงการพัฒ นาห้องฝึกพูดและห้องแนะแนวโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี โครงการนี้
นักศึกษาได้ป รับ ปรุงห้ องฝึ กพูดและห้ องแนะแนวที่ถูกน้าท่วมเสี ยหายไปในปี 2554 ห้ องจึงไม่ถูกใช้งานอีก
นักศึกษาจึงอาสาเข้าไปช่วยจัดห้องแนะแนวใหม่ และได้ติดต่อขอตุ๊กตา Character ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก
ทางอาจารย์ผู้สอน นาไปติดตั้งที่หน้าห้องแนะแนวเพิ่ม ซึ่งเด็กๆ ชอบกันมาก ในโครงการดังกล่าวนักศึกษายังได้
เรียนรู้เรื่องของลาดับการทางานผ่านวิธีการปูกระเบื้องยาง สาหรับเด็กเล็ก ซึ่งถูกรื้อออกตอนหนีน้าท่วม และ
ไม่ได้มีการจัดเรียงชิ้นกระเบื้องที่ไม่เท่ากันเอาไว้ ทาให้นักศึกษาต้องรู้จักคัดแยกก่อนว่า ชิ้นกระเบื้องใดควรอยู่
ตรงไหนและเรีย งตามล าดับ อย่ างไร (ภาพประกอบย่ อยหมายเลข 3-4-5 ในชุดภาพที่ 2) อี กกรณี ที่ ทาให้
นักศึกษาได้รับ ประสบการณ์ มากกว่าการเรียนในห้องเรียน โดยเฉพาะเรื่องหลักการทางานโดยอาศัยความ
สามัคคีกัน คือ โครงการจิตอาสาเพื่อน้องสอนศิลป์ โรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพินคี่ อุทยานพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุรี นักศึกษาได้เรียนรู้การเปลี่ยนธงที่เสาธงชาติแบบไม่มีอุปกรณ์ใช้แต่แรงงานคน ซึ่งต้องมีเทคนิคในการ
ยกและดันเสาให้กลับที่เดิม เพราะเป็นเสาเหล็กจึงมีน้าหนักมาก (ภาพประกอบย่อยหมายเลข 1 ในชุดภาพที่ 2)
หรือโครงการกราฟิกจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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นักศึกษาได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ในเรื่องของแปรงทาสีที่เตรียมไปไม่เพียงพอกับการใช้
งาน เนื่องจากมีน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนมาช่วยทางานด้วย นักศึกษาจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้กระดาษ
ทิชชู่และผ้ าขี้ริ้ว มาใช้ลงสี ตกแต่งผนั งแทนแปรงทาสี ทาให้ ได้ล วดลายที่แปลกตา และดูส นุกสนาน สดใส
(ภาพประกอบย่อยหมายเลข 1 ในชุดภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะภาพ 4 รูปแบบที่กาหนดในโจทย์โครงการฯ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ของนักศึกษา
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4. สรุปผลการวิจัย
จากการถอดบทเรียนทั้งแบบเฉพาะประเด็นและถอดบทเรียนทั้งโครงการ พบปัญหาว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ยังไม่ค่อยเห็นความสาคัญของการเขียนรายงานความคืบหน้าโครงการ แต่จะถนัดและเคยชินกับการบอกเล่า
ความคืบหน้ามากกว่าที่จะทางานเป็นลาดับขั้นตอนโดยที่มีเอกสารช่วยเช็คทบทวน เมื่อไม่เข้าใจในการเขียน
รายงานความคืบหน้าโครงการก็ทาให้ขาดความสนใจที่จะเขียนเอกสารตามไปด้วย ในส่วนนี้จึงพบว่า ควรปรับ
รูปแบบเอกสารการเขียนรายงานให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายในการวางระบบความคิดมากกว่านี้
อย่างไรก็ตามจากการถอดบทเรียน ยังทาให้พบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนโครงการ (รู้ว่าต้อง
ทาอะไรก่อนหลัง) การทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา การแบ่งหน้าที่ทางาน ความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ า ซึ่งเป็ น สิ่ งที่ ได้ การเรี ย นรู้ ควบคู่ ไปกั บ การถ่ายภาพทั้ งในสตู ดิโอและนอกสตู ดิโอ ถึงแม้ ว่าจะมี
นักศึกษาบางส่วนที่ได้รับความรู้จากการถ่ายภาพในสถานการณ์จริงเช่นนี้ใ นจานวนน้อย แต่พบว่า ในบางกลุ่ม
ถึงแม้นักศึกษาจะได้รับการแบ่งหน้าที่ไปแล้วว่าใครเป็นช่างภาพ แต่เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมจริง ทุกคนก็อยาก
ทากิจกรรม จึงสลับหน้าที่กันทั้งถ่ายภาพและทากิจกรรมไปด้วยพร้อมๆ กัน จนนักศึกษาบางคนเพลิดเพลินกับ
การทากิจกรรมจนลืมไปว่า มาทางานถ่ายภาพ
สาหรับโครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น นับว่าเป็นโครงการสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
ถ่ายภาพที่ช่วยเสริมสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 ได้จริง เพราะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความอยากในการ
เรียนรู้ และได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการได้ฝึกทักษะที่สาคัญใน 3 เรื่องใหญ่ คือ 1. ทักษะชีวิตและ
การทางาน ได้ฝึกทักษะด้านนี้ผ่านการปฏิบัติโครงการให้สาเร็จลุล่วง รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 2. ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ได้ฝึกทักษะทางด้านนี้จากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น จึงทาให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่
เช่น การประยุกต์ใช้ผ้ามาแทนแปรงทาสี เป็นต้น 3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้ฝึกทักษะนี้
ผ่านการออกแบบปกดีวีดี และการถ่ายภาพในสตูดิโอ การจัดแสง และปรับตกแต่งภาพถ่ายผ่านโปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง อาทิ Adobe Lightroom ฯลฯ ผู้วิจัยยังพบว่า นักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงความมีคุณ ค่าใน
ตนเองมากขึ้น เกิดเป็นความภาคภูมิใจในผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาคุ้นเคย ทาให้นักศึกษาเกิด
แนวคิดที่อยากทากิจกรรมดีๆ เพื่อผู้อื่นต่อโดยไม่ต้องอยู่ในรายวิชาเรียน เช่น โครงการอวดทาดี ของนาทชญา
สาราญพานิช ที่เชิญชวนให้เพื่อนร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้ผู้ที่ขาดแคลน ผ่านทาง Facebook และจากการ
ถอดบทเรียนนี้ทาให้เกิดแนวคิดการจัดทาคู่มือการคิดโครงการกราฟิกจิตอาสาฯขึ้น เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นไปสู่รุ่นน้องต่อไป ผู้วิจัยยังเห็นว่า โครงการที่นักศึกษาคิดนั้น ยังสามารถนาเสนอสิ่ งที่สร้างสรรค์แปลก
ใหม่ให้กับชุมชนได้ เช่น นาเสนอรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยทาสีผนังเป็นรูปเครื่องมือการคิดแบบ
ต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ เป็นต้น สาหรับข้อเสนอแนะแนวทางสาหรับใช้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนถ่ายภาพที่จ ะช่วยเสริ มสร้างทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 ได้ ควรมีลักษณะการ
ออกแบบโจทย์ที่กาหนดเงื่อนไขในภาพกว้าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดต่อยอดได้ และควรมีการจดบันทึก
ข้อบกพร่องที่พบอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งวิธีแก้ไขในเรื่องต่างๆ เพื่อนามาปรับโครงการให้ชัดเจน การออกแบบ
การสอนในลักษณะบูรณาการความรู้เช่นนี้ โจทย์จะมีความซับซ้อน การสื่อสารข้อกาหนดให้นักศึกษาเข้าใจ
ตรงกันกับผู้สอน จึงเป็นเรื่องที่จาเป็นมาก ควรระวังการตีความที่หลากหลายของนักศึกษา ซึ่งสามารถแก้ไขได้
ด้วยการจัดทาข้อคาถามที่พบบ่อยเอาไว้สาหรับเตรียมตอบนักศึกษา
5. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยชิ้นนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยการสนับสนุนจากท่านอาจารย์เนติกร ชินโย คณบดี
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วั ช ราพร อยู่ ดี อาจารย์ ป รวรรณ ดวงรัต น์ และอาจารย์ กิ ร ติ
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ศรีสุชาติ ซึ่งได้สนับสนุนให้จัดทางานวิจัยชุดนี้ รวมทั้งให้คาปรึกษาและแนะนา จนงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
และขอขอบคุณความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เรียนรายวิชา GD 363 การ
ถ่ายภาพสตูดิโอ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในภาควิชาฯส่งกลับคืนสู่ชุมชนตาม
กาลังความสามารถและความรู้ที่ตนมี
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ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการเข้าร่วมโครงการ “การจัดการเรียนรูแบบเน้นประสบการณ์ใน
การฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ”
ตามการรับรู้ของนักศึกษา
The Students’ Perception of the 21st Century Learning Skills after attending “the
Experiential Learning in the Health Promotion and Illness Prevention Practicum on
Media Literacy Development Project”.
ดวงแข รักไทย* และ นิตยา ชีพประสพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังอ.เมือง จ.ตรัง
Duangkhae Rakthai1* and Nittya Cheepprosop2
Boromarajonani Trang Nursing College, Muang Trang.
*Corresponding author: duangkhae.r@bcnt.ac.th
บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (experiential learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
ใช้ประสบการณ์เป็นแหล่งของการเรียนรู้ มีผลการศึกษาที่พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์พัฒนา
ผู้ เ รี ย นในด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ (Umapathy, 1985; Lee & Moffeit, 1990; Hickcox, 1991)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการ “การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ
วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกั นการเจ็บป่วยการเพื่อพัฒ นาการรู้เท่าทันสื่อ ” ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดจากการจัดการเรียนรูแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ตามการรับรู้ของนักศึ กษาโดย
ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 15 คน ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า การจัดการเรียนรู แบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการ
เจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ทั้ง 3
กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย 1) กลุ่ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้แ ละนวั ต กรรม ได้ แ ก่ การคิ ด เชิ งวิ พ ากย์ แ ละการแก้ ปั ญ หา
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์การสื่อสารและความร่วมมือ 2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่
การรู้สารสนเทศ การรู้สื่อและการรู้ ICT และ 3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพประกอบด้วย ความสามารถในการ
ปรับตัวและยืดหยุ่นความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน และความเป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม ข้อเสนอแนะเพื่อการ
นาไปใช้ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลให้กับผู้สอนในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการ
ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวย
กระตุ้น และสร้างกาลังใจให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทันสื่อ นักศึกษา
พยาบาล
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Abstract
Experiential learning is based on the concept about learning from experience. Many
studies found that the experience learning developed students' knowledge and professional
skills (Umapathy, 1985; Lee & Moffeit, 1990; Hickcox, 1991). As Boromarajonani Trang Nursing
College’s project “the Experiential Learning in the Health Promotion and Illness Prevention
Practicum on Media Literacy Development”, researcher needed to study the students’
perception of the 21st century learning skills from the Experiential Learning in the Health
Promotion and Illness Prevention Practicum on Media Literacy Development. Using focus
groups with 15 2nd year of Boromarajonani Trang Nursing Students who participated in project.
The results showed that the Experiential Learning in the Health Promotion and Illness
Prevention Practicum on Media Literacy Development facilated 3 groups of the 21st century
learning skills consists of 1) The learning and innovation skills, included critical thinking and
problem solving, innovation and creativity, communication and collaboration. 2) The
information, media and technology skills, included information literacy and media literacy
and ICT literacy, and 3) The life and career skills included the adaptability and flexibility,
initiative and self-direction, social and cross-cultural interaction, accountability and
productivity and leadership and social responsibility. Suggestions for adoption. The results of
this study was to be a guideline for instructors to use experience learning in the field practice
to develop students’ the 21st century learning skills. The instructor's role should being as
facilitator, motivator and encourage students to learn by their full potential.
Keywords: Experiential Learning, 21st Century Learning Skills, Media Literacy, Nursing
Students
1. บทนา
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (2558) ได้กาหนดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ให้ เป็น เป้ าหมายสาคัญเป้าหมายหนึ่งของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพัฒ นาศักยภาพของผู้เรียนใน
สถาบัน อันประกอบด้วย 1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การคิดเชิงวิพากย์และการแก้ปัญหา
(critical thinking and problem solving) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) การ
สื่ อ สารและความร่ ว มมื อ (communication and collaboration) 2) กลุ่ ม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี ได้แก่ การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT
literacy) และ 3) กลุ่ มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วย ความสามารถในการ
ปรับ ตัวและยืดหยุ่ น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative
and self-direction) ปฏิ สั ม พั น ธ์ท างสั งคมและข้ า มวั ฒ นธรรม (social and cross-cultural interaction)
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) และความเป็นผู้นาและ
รับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility)
การฝึ กปฏิบั ติการสร้างเสริมสุ ขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยมีจุดมุ่งหมายให้ นักศึกษาพยาบาลเรียนรู้
กระบวนการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพที่ เอื้ อ อ านวยให้ ป ระชาชนเพิ่ ม ความสามารถในการควบคุ ม ปรับ เปลี่ ย น
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พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เอื้อกับการมีสุขภาพกายและใจดีระยะยาว อันหมาย
รวมถึง ความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ทั้งกายและใจด้วย ความสามารถ ในการใช้ปัญญาดูแลตนเอง ลดการพึ่งพิงผู้อื่น
(สิ น ศั ก ดิ์ ช นม์ อุ่น พรมมี . 2556; องค์ก ร HITAP. 2555 และสุ รเกี ย รติ อาชานุ ภ าพ. 2550) ด้ ว ยบทบาท
พยาบาลตามหลั ก ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ างเสริม สุ ข ภาพแนวใหม่ 5 ประการ (กุ น นที พุ่ ม สงวน. 2557) อั น
ประกอบด้วย 1) การจัดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น 2) การพัฒนาแนวทางและ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อสุขภาพให้เกิดขึ้น 3) รวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์วางแผน ดาเนินการ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ 4) การพัฒ นาบุคคลให้มีทักษะการเรียนรู้เรื่องสุขภาพและปัญหาสุขภาพตนเอง โดยการให้
ข้อมูลข่าวสาร 5) การปรับเปลี่ยนการให้บริการเชิงรับที่เน้นการรักษาเฉพาะบุคคลมาเป็นเชิงรุก
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
ใช้ ป ระสบการณ์ เป็ น แหล่ งของการเรี ย นรู้ (Fazey, Fazey & Fazey, 2005; Walsh & Anderson, 2012)
ดังที่มีการน ามาใช้จัดการเรีย นการสอนหรือฝึกอบรมความเชี่ยวชาญในคลินิกและช่วยให้ผู้ เรียนบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ ส อน (Witt, Colbert and Kelly, 2013; Davidge, 2013; Nunes de Oliveira, et al.
2015) ซึ่ง Kolb (1984) พั ฒ นาวงจรของการเรีย นรู้ป ระกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบได้ แ ก่ป ระสบการณ์ เชิ ง
รู ป ธรรม (Concrete experience) การสั ง เกตอย่ า งไตร่ ต รอง (Reflective observation) มโนทั ศ น์ เ ชิ ง
นามธรรม (Abstract conceptualization) และการท ดลองป ฏิ บั ติ (Active experimentation) มี ผ ล
การศึก ษาที่ พ บว่าการจั ดการเรี ย นรู้แ บบเน้น ประสบการณ์ พั ฒ นาผู้ เรียนในด้ านความรู้และทั ก ษะวิช าชี พ
(Umapathy, 1985; Lee & Moffeit, 1990; Hickcox, 1991) และสามารถพัฒ นาทักษะสื่อสารดานความ
สัมพันธระหวางบุคคล การพูด การเขียน และการฟงได้อย่างมีประสิทธิภาพในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (จิตต์
ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา, 2556)
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการจัดการ
เรียนรูแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อตามการรับรู้ของนักศึกษา
คาถามของการวิจัย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการเข้าร่ว มโครงการการจัดการเรียนรูแบบเน้นประสบการณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อตามการรับรู้ของ
นักศึกษาเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 จากการเข้ า ร่ ว มโครงการการจั ด การเรี ย นรู แ บบเน้ น
ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทัน
สื่อตามการรับรู้ของนักศึกษา
2. วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ผู้เข้าร่วมวิจัยคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ประจาปี
การศึกษา 2558 จานวน 15 คน ที่ยินดีเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู แบบเน้นประสบการณ์ในการฝึก
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ปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ และให้ข้อมูลด้ วย
การสนทนากลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู แบบเนนประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิ บั ติ วิช าปฏิ บั ติก ารสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกั น การเจ็บ ป่ ว ยเพื่ อพั ฒ นาการรู้เท่ าทั น สื่ อของนั ก ศึกษา
พยาบาลและแนวคาถามกึ่งโครงสร้าง
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาพยาบาล ที่ประยุกต์แนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบประสบการณ์ ที่เน้ น การปฏิบั ติ (สมศักดิ์ ภู่วิภ าดาวรรธน์, 2544) มากาหนดจุ ดมุ่งหมาย กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล และได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เรียนการสอน จานวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู แบบเนนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยการเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาพยาบาล ในช่วงสัปดาห์การ
สร้างเสริมสุขภาพวัยเด็กสาหรับกลุ่มทดลอง ประกอบด้วย 1) การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ ของเด็ก
ปฐมวัย จานวน 40 นาที 1 ครั้ง 2) การวางแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจานวน
4 ชั่วโมง 1 ครั้ง และการทบทวนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจานวน 40 นาที 3 ครั้ง
ระยะที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู แบบเนนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยการเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาพยาบาลในช่วงสัปดาห์การ
สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น ประกอบด้วย 1) การประเมินทักษะชีวิตของวัยรุ่น จานวน 30 นาที 1 ครั้ง 2) การ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อไอซีทีสาหรับวัยรุ่นในโรงเรียน จานวน 4 ชั่วโมง 1
ครั้ง และ 3) การทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อไอซีทีสาหรับวัยรุ่นในโรงเรียน
จานวน 40 นาที 1 ครั้ง
2. แนวคาถามกึ่งโครงสร้างสาหรับสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยคาถามหลัก 1 ข้อ และคาถามรอง
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการจัดการเรียนรู แบบเน้น
ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทัน
สื่อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ภายหลังที่โครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังผู้วิจัยชี้แจง
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ตามแผนฯ ทั้ง 2 ระยะ คือ
2.1 ระยะที่ 1 ดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู แบบเนนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ
วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยการเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาพยาบาล
ในช่วงสัปดาห์การสร้างเสริมสุขภาพวัยเด็ก ทั้ง 3 แผน ใช้เวลาในระยะนี้ทั้งหมด 5 ชั่วโมง 20 นาที
2.2 ระยะที่ 2 ดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู แบบเนนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ
วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยการเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาพยาบาล
ในช่วงสัปดาห์การสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น ทั้ง 3 แผน ใช้เวลาในระยะนี้ทั้งหมด 5 ชั่วโมง 10 นาที
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3. ภายหลังการสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 ระยะ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยการ
สุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อการสนทนากลุ่มตามแนวคาถามกึ่งโครงสร้าง ใช้เวลาสนทนากลุ่มนานประมาณ 2
ชั่วโมงต่อกลุ่ม ผู้วิจัยอัดเสียงขณะสนทนากลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม หลังจากนั้นนามาถอดเทปแบบคาต่อคาเพื่อนามา
วิเคราะห์เนื้อหา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content analysis) ในการจ าแนกประเด็ น ทั ก ษะการเรี ย นรู้
ศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการสนทนากลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม ผู้วิจัย 2 คน แยกกันวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนาผลการวิเคราะห์
มาเปรียบเทียบกัน กรณีที่ผลการวิเคราะห์ไม่ตรงกัน ใช้การอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยชี้แจงกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดว่าข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะไม่ นาไปเปิดเผยเป็นรายบุคคลแต่
จะนาเสนอเฉพาะภาพรวม
3. ผลการวิจัย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการจัดการเรียนรู แบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ตามการรับรู้ของนักศึกษาที่เข้ า
โครงการ จาแนกได้ 3 กลุ่มทักษะ ดังนี้
1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
การรับรู้ถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการจัดการเรียนรู แบบเน้นประสบการณ์ใน
การฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่
1.1 การคิ ด เชิ ง วิ พ ากย์ แ ละการแก้ ปั ญ หา (critical thinking and problem solving) ดั ง
ตัวอย่างคากล่าวต่อไปนี้
“จากการจัดกิจกรรมทาให้รู้ว่าสื่อที่จะใช้ในการสอนต้องเหมาะสมกับแต่ละวัยเพื่อดึงดูดความ
สนใจซึ่งในแต่ละวัยมีการรับรู้และการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน”
“เด็กมีสมาธิสั้นกว่าผู้ใหญ่และมีความสนใจที่จะเล่นมากกว่าการนั่งฟังหรือวิเคราะห์”
“เรียนรู้เรื่องเวลา ควรรักษาเวลาให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ เพื่อที่จะไม่กระทบต่อผู้อื่น และ
เรียนรู้ถึงความผิดพลาดในการเร่งกิจกรรมให้ทันต่อเวลา เมื่อ กิจกรรมที่เตรียมมาสาหรับเวลา 15-20 นาที แต่
ในสถานการณ์จริงมีเวลาไม่เพียงพอ ทาให้เร่งกิจกรรมจนเกินไป และต้องย่อกิจกรรมลงตัดคาถามออกไปหลาย
ส่วน”
1.2นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) ดังตัวอย่างคากล่าวต่อไปนี้
“เรียนรู้ลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ โดยปรับกิจกรรมเป็นกิจกรรม
ที่เด็กได้ลงมือทาเองเรียนรู้จากความผิดพลาดของกลุ่มเพื่อน และมาปรับ เพื่อให้กิจกรรมมีความน่าสนใจและ
สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้”
“เรียนรู้การปรับสื่อการสอนสาหรับเด็ก เนื่องจากในตอนแรกเลือกสื่อวิดีโอเกี่ ยวกับการรู้เท่า
ทันสื่อโฆษณาอาหาร เป็นสื่อรูปภาพ และปรับกิจกรรม”
1.3การสื่ อ สารและความร่ ว มมื อ (communication and collaboration) ดั ง ตั ว อย่ างค า
กล่าวต่อไปนี้
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“ต้องมีทักษะในการพูดคุยหรือควบคุมน้องให้สนใจในการทากิจกรรม”
“เราต้องเข้าหาชวนพูดคุยก่อนในครั้งแรกที่พบ”
2.การรับรู้ถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่
2.1 การรู้สารสนเทศ (information literacy) ดังตัวอย่างคากล่าวต่อไปนี้
“ต้องคิดเกมหรือการเล่นร้องเพลงต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดความพร้อม ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับวัย
จะทาให้เข้าใจง่าย”
“การเตรียมกิจกรรม สื่อการสอนและให้ความรู้ เนื้อหากิจกรรมสันทนาการแทรกกับเนื้อหา
เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้”
“เรียนรู้การปรับสื่อการสอนสาหรับเด็ก เนื่องจากในตอนแรกเลือกสื่อวิดีโอเกี่ยวกับการรู้เท่า
ทันสื่อโฆษณาอาหาร เป็นสื่อรูปภาพ และปรับกิจกรรม”
2.2 การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) ดังตัวอย่างคากล่าวต่อไปนี้
“เด็กมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อแต่ยังไม่รู้ถึงโทษที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวัง
ซึ่งจากการจัดกิจกรรม น้องๆได้ข้อคิดเพิ่มและทาให้ผู้จัดกิ จกรรมได้เรียนรู้ไปด้วยเช่นกัน เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้
ตัวและทุกคนใช้อยู่กันเป็นประจา แถมจะติดเป็นชีวิตประจาวันเมื่อได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้น้องๆฟัง เราก็ได้รู้ถึง
โทษไปกับน้องๆด้วย”
“ได้ เรี ย นรู้ ถึ งความรู้ สึ กนึ ก คิ ดของน้ อ งๆวัย รุ่น ว่ารู้ สึ ก อย่ างไรกับ โลกปั จ จุบั น นี้ ในการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา และจะเลือกใช้ให้ถูกวิธีอย่างไร รู้จักโทษและประโยชน์มากน้อย
เพียงใด”
3.การรับ รู้ถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career
skills) ประกอบด้วย
3.1 ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ดังตัวอย่างคา
กล่าวต่อไปนี้
“เป็นประสบการณ์ใหม่สวมบทบาทความเป็นครูในการจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ”
3.2 ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) ดังตัวอย่าง
คากล่าวต่อไปนี้
“หลายวัน เข้าเมื่อ เกิดความคุ้นชินเด็กก็เริ่มมีการเข้าหา เริ่มเล่นด้วยทาให้ พอคิดกิจกรรม
ออก”
3.3 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ดัง
ตัวอย่างคากล่าวต่อไปนี้
“เรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพกับเด็กวัยนี้ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ และให้ความร่ วมมือใน
การร่วมกิจกรรม”
“เห็นถึงกระบวนการทางานเป็นทีมที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้รู้จักการช่วยเหลือกัน การรับ
ฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และได้แลกเปลี่ยนความคิดรวมถึงเรียนรู้เทคนิควิธีการทางานของสมาชิก
ในทีมและยังได้รับความรู้และการเรียนรู้กับชาวบ้ านแถวนั้น ได้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นด้านสุขภาพ สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชน”
3.4 ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ดัง
ตัวอย่างคากล่าวต่อไปนี้
-159-

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

“ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น ที่ทางานเราได้ประสบการณ์จริงจากการทางานจากการ
ฝึกงาน เข้าใจหลักการทางานมากขึ้น มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น และมีความลาดับ
ขั้นตอนมากขึ้น และรู้จักการทางานเป็นทีม และได้ช่วยเหลือกันมากขึ้น”
3.5 ความเป็ น ผู้ น าและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (leadership and social responsibility) ดั ง
ตัวอย่างคากล่าวต่อไปนี้
“ในการจัดกิจกรรม รู้จักตั้งคาถามปลายเปิดในน้องคิด และได้ท้าทายความสามารถตัวเองใน
การทางาน”
“เด็กวันนี้ จะอยู่ที่ยุคของIT ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน จึงต้องค่อยย้าให้เด็กเห็นถึงการอยู่ใน
สังคมITที่อาจมีผลต่อตนเอง”
4. การอภิปรายผลการวิจัย
การที่นักศึกษารับรู้ถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ “การจัดการ
เรียนรูแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ” อาจเป็นเพราะการออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นให้นักศึกษาเกิ ดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ (learning by doing) โดยประยุกต์จากวงจรการเรียนรู้ของ Kolb (1984) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน
ไดแก การจั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ มการรู้ เท่ าทั น สื่ อเด็ ก ปฐมวัย และวัย รุ่น 2) การทบทวนการจัด กิจ กรรม/
ประสบการณ์ โดยการอภิ ป รายสะท้อนความคิด 3) การสรางความคิดรวบยอด และ 4) การนาความรู ไป
ทดลอง/ประยุกตใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป
ประสบการณ์จริงที่นักศึกษาได้รับจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อเด็กปฐมวัย และวัยรุ่น เป็น
ข้อมู ล อย่ างดีที่ น าไปสู่ ก ารระลึ ก ย้ อนกลั บ ไปศึ กษาเรีย นรู้ป ระสบการณ์ ต่ างๆ จากการปฏิ บั ติกิ จกรรมมา
อภิปราย โดยอาจารย์ตั้งคาถามสะทอนคิด และนักศึกษารวมกันย้อนไปสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น นาสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาคิดพิจารณาไตร่ตรองร่วมกันทั้งดานดีและไมดี วิเคราะหสาเหตุ สรุปเป็นหลักแนวคิดหรือความรู้ เป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ จากนั้นนักศึกษานาหลักแนวคิดหรือความรู้ที่ได้ไปประ
ยุกตใชในการดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมรู้เท่าทันสื่อของแต่ละวัยในครั้งถัดไปซึ่งขั้นตอนนี้ส่งเสริมให้นักศึกษา
พัฒนาด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ก่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อเด็กปฐมวัย และวัยรุ่น นักศึกษาต้องวางแผนและเขียนแผนการ
จัดกิจกรรมที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ และการประเมินผล ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องสืบค้นข้อมูล
จากหลากหลายแหล่ ง น ามาออกแบบกิจกรรม สื่ อ และเครื่องมือประเมิน ผล ลักษณะการเรียนรู้ดังกล่ าว
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อเด็กปฐมวัย และวัยรุ่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อน จานวนเด็กปฐมวัย
และวัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละประมาณ 30 – 35 คน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการแก้ปัญหา
ต่างๆ การสื่อสาร และความร่วมมือการทางานเป็นทีม ระหว่างการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้
บรรลุตามเป้าหมายและกาหนดการที่วางไว้
วงจรการเรียนรู้การพัฒนาด้านต่างๆ ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้าๆ รวมทั้งสิ้น 4 วงรอบ ระดับการพัฒนาจึงมีมากดัง
คาพูดที่สะท้อนออกมาของนักศึกษา อีกทั้ง ประสบการณ์ทั้ง 4 ขั้นนี้ก่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบ และความสามารถผลิตผลงาน
ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่ น ปฏิสั มพันธ์ทางสั งคมและข้ามวัฒ นธรรม และความเป็นผู้ นาและ
รับผิดชอบต่อสังคม
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ลักษณะการออกแบบกิจกรรมของโครงการ “การจัดการเรียนรูแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ”สอดคล้องกับที่แอนเดอร์สัน
(Aderson, 1999) สรุ ป องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ในการเรี ย นรู แ บบเน้ น ประสบการณ์ คื อ การวิ เคราะห์
ประสบการณ์ของตนเองด้วยการอภิปรายสะท้อนความคิด การประเมินและการสรางความคิดรวบยอด ในด้าน
ของผลการพัฒนาทักษะที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับผลการศึกษาการจัดการเรียนรู แบบเน้นประสบการณ์สามารถ
พัฒนาทักษะตามที่ผู้สอนต้องการพัฒนาได้เป็นอย่างดี (จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา. 2556; Umapathy,
1985; Lee & Moffeit, 1990; Hickcox, 1991)
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลให้กับผู้สอนในการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้
วิธีการจั ดการเรียนการสอนแบบเน้ น ประสบการณ์ ในการฝึ กภาคปฏิบัติ โดยผู้ ส อนมีบทบาทเป็นผู้ อานวย
กระตุ้น และสร้างกาลังใจให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาต่อในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในรายวิชาอื่นๆ ที่มี
ความแตกต่างของประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ
5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที่ให้ทุนสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 2 วิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที่ เข้ าร่ว มเป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ าง และคณะครู นั ก เรีย น
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ตรัง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างดี
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เจตคติของนักศึกษาต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
The Students’ Attitudes towards Cooperative Learning (CL) in English Reading and
Writing Classroom at Prince of Songkla University, Pattani Campus
ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ
ภาควิชาภาษาตะวันตก, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทาเขตปัตตานี
Fatimah Jeharsae
Western Languages Department, Faculty of Humanities and Social Sciences
Prince of Songkla University, Pattani, Thailand
Fatimah.j@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning: CL) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียน
ออกเป็ น กลุ่ ม ย่ อยๆ ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ย นท างานร่ว มกั น โดยในกลุ่ มประกอบด้ วยสมาชิ กที่ มีค วามสามารถ
แตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้นับว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมีข้อดีหลายประการ อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การกั บ ปั ญ หาที่ ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษชาวไทยในชั้ น เรี ย นภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศอีกด้วย ตัวอย่างข้อดีประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันคือ วิธีนี้สามารถสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ผ่อนคลายในการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้
งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้จัดทาขึ้นเพื่อวิเคราะห์เจตคติของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทาเขต
ปัตตานี ต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
งานวิจัยคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ใช่นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โครงงานหัวข้อ
Buddy Reader Buddy Writer – เพื่ อ นกั น อ่ า นมั น ส์ เขี ย นเพลิ น ซึ่ ง มี ร ะยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษา และ
แบบสอบถามเจตคติ เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ กั น หนึ่ ง ชุ ด ในส่ ว นของแบบสอบถามนั้ น
ประกอบด้วยทั้งคาถามปลายปิดโดยคาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร ท 3 ระดับ และ
คาถามปลายเปิดซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ผลสะท้อน และระบุปั ญหาและข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกัน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือกันนั้นสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง นักศึกษา 93% มี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด นักศึกษา 84% มีความรู้สึกอยากเข้าเรียนมากขึ้น และ
นั ก ศึ ก ษา 83% มี ค วามสั ม พั น ธ์ ค วามเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ างเพื่ อ นร่ว มชั้ น และกั บ ผู้ ส อนมากขึ้ น จากค าถาม
ปลายเปิดนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ผลสะท้อนในแง่ดีและพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือกัน และอยากให้รายวิ ชา
อื่น ๆ ใช้การจั ดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน อีกด้วย ในส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญ หาส่ วนใหญ่ เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการแบ่งงานและการบริหารเวลาภายในกลุ่ม โดยสรุปนักศึกษาให้ผลตอบกลับในแง่ดีมาก
อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เนื่ อ งจากแนวทางการจั ด การเรี ย นรู้นี้ ส ามารถสร้ า งเจตคติ ที่ ดี ให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นต่ อ การเรี ย น
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ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความสั มพัน ธ์อัน ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกับผู้ สอนมากขึ้น
นอกจากนี้ยังทาให้นักศึกษามีกาลังใจและแรงกระตุ้นในการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้น
เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในชั้นเรียน
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เจตคติและแรงกระตุ้นต่อการเรียนรู้
Abstract
Cooperative learning (CL) approach is a pedagogical method in which learners of
diverse abilities, talents and background work together in small groups to attain a common
goal. There are several advantages from this approach and this approach can be an effective
way to deal with the problem encountered by Thai teachers in EFL classes. One of those
advantages is it creates a comfortable non-stressful environment for learning and practicing
English. Therefore, this study was set and aimed at analysing the students’ attitudes towards
CL in English Reading and Writing classroom at Prince of Songkla University, Pattani Campus.
The participants were 176 first-year and non-English-major students who took the English
Reading and Writing class with the researcher in the academic year of 2/2105. The key
instruments were a one-semester-long group project - Buddy Reader Buddy Writer and a
questionnaire measuring the attitudes on a three point Likert scale adopted for data
collection. The questionnaire contains both close-ended focusing on students’ attitudes and
open-ended questions figuring out more on problems and suggestions to the project. The
results shown majority of the students agreed that CL can enhance their English learning and
socialization, which 93% of the students had positive attitudes towards learning English, 84%
gained more motivation to attend the classroom, and 83% had positive relationship with
classmates and teacher. From open-ended questions, majority of the students gave positive
feedback. They were satisfied with the approach used in the classroom, and wanted this
approach to apply in another class as well. Regarding the problems and recommendations to
this class, main comments were given on group and time management when doing the
project or group work. In conclusion, the overall feedback from the students towards
applying CL in this classroom is significantly positive. This approach can enhance the
students’ good attitudes towards learning English, good relationship not only to classmates
but also to the teacher, and more motivation to practice and learning English both inside
and outside classroom. Therefore, CL approach is worth to be promoted and applied in any
classroom.
Keywords: Cooperative learning approach, learning attitudes and motivations
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การเรียนแบบทีม : วิธีที่ใช่สาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
Is Team-based Learning Right for Pharmacy Students?
ฐิติมา ด้วงเงิน* ชุติมณฑน์ โชติมณี และ ธนพร สุวรรณวัชรกูล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Thitima Doungngern* Chutimon Chotemanee and Thanaporn Suwanwatcharakul
Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Prince of Songkla University
*Corresponding author: dthitima@pharmacy.psu.ac.th
บทคัดย่อ
ค ว า ม เป็ น ม า ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ active ที่ มั ก ใ ช้ ใ น ค ณ ะ เภ สั ช ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แต่วิธีการดังกล่าวมีข้อจากัด คือ จานวน
อาจารย์ประจากลุ่มย่อยไม่เพียงพอ ส่วนการเรียนแบบทีม (team-based learning) ซึ่งใช้อาจารย์สอนน้อย
กว่า ยังไม่ได้นามาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์การจัดการสอนรูปแบบนี้
และไม่มั่นใจว่าการเรียนแบบทีมทาให้นักศึกษาได้รับความรู้เช่นเดียวกับการเรียนด้วยวิธีฟังบรรยาย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาความรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนแบบทีมเปรียบเทียบกับการเรียนแบบฟัง
บรรยาย
วิธีการ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 แบ่งกลุ่มตามสาขาออกเป็น 2 กลุ่ม สาขาการบริบาลทางเภสัช
กรรม (52 คน) จัดการเรียนแบบทีม และสาขาเภสัชศาสตร์ (100 คน) จัดการเรียนแบบแบบฟังบรรยาย หลัง
สิ้นสุดการเรียนให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่มตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน และวัดความรู้ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มจากคะแนนสอบ ใช้สถิติ unpaired t-test เปรียบเทียบความ
แตกต่างของผลการเรียน และใช้ Mann Whitney test เปรียบเทียบความพึงพอใจ โดยกาหนดนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 การศึกษานี้ผ่านการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์
ผลการวิจัย นักศึกษาที่เรียนแบบทีมมีคะแนนสอบวัดความรู้เฉลี่ยมากกว่าผู้ที่เรียนแบบฟังบรรยาย
(6.85 + 1.53 และ 5.17 + 1.67, p < 0.05) นอกจากนี้ผู้ที่เรียนแบบทีมมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการ
จัดการสอนมากกว่ากลุ่มที่เรียนแบบฟังบรรยาย (p < 0.05) โดยที่คะแนนความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของ
ผู้สอนของนักศึกษาที่เรียนทั้งสองแบบไม่แตกต่างกัน (p = 0.94)
สรุป นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตอบสนองในทางที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบทีม ดังนั้นควรขยายการเรียน
แบบทีมไปยังหัวข้ออื่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
คาสาคัญ: การเรียนแบบทีม การเรียนแบบฟังบรรยาย ความรู้ ความพึงพอใจ
Abstract
Background: The active teaching method commonly used in the Faculty of
Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University is problem-based learning. However,
the lack of facilitators is the limitation. Other active teaching methods, including team-based
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learning (TBL), are rarely used due to the inexperience of the teachers with TBL. In addition,
there is limited data to ensure that the TBL-method gives the same learning outcomes when
compared with the traditional lecture method. This study aimed to compare the knowledge
and student satisfaction of the two learning methods, TBL vs. traditional lecture, in the topic
of cardiac arrhythmias.
Methods: Fourth year pharmacy students were divided into two groups according to
their study program. The TBL-method was used to teach the pharmaceutical care program (N
= 52) and the traditional lecture method was used to teach the pharmaceutical science
program (N = 100). Ten multiple questions were used to test their knowledge during the
midterm exam. Student satisfaction was evaluated at the end of the class. The unpaired ttest was used to compare the exam scores and the Mann Whitney test was used to compare
student satisfaction between the two groups. A p-value of less than 0.05 was considered to
be statistically significant. The study was conducted with exemption from the Ethics
Committee of the Faculty of Pharmaceutical Sciences.
Results: The mean + SD of the exam scores of the TBL group were higher than for
the traditional-lecture group (6.85 + 1.53 vs. 5.17 + 1.67, p < 0.05). Student satisfaction in
the overall teaching method of the TBL group was also higher than the traditional-lecture
group (p < 0.05). Both groups were satisfied with the information given by the teacher during
the class (p = 0.94).
Conclusion: Pharmacy students responded positively to the TBL-method. In light of
this study, the TBL-method should be applied to other topics and courses to enhance the
learning outcomes of the students.
Keywords: team-based learning, traditional lecture, knowledge, satisfaction
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การเสริมสร้างการเรียนรู้กายวิภาคของรยางค์ล่างโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง
Enhancing active learning in a lower limb anatomy using the flipped classroom
พรพิมล คีรีรัตน์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Pornpimol Kirirat
Department of Anatomy, Faculty of Sciences, Prince of Songkla University
pornpimol.k@psu.ac.th
บทคัดย่อ
ห้องเรียนกลับทางเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้ เรียนต้องรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียนโดยมีความ
เข้าใจพื้นฐานของเรื่องที่จะเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการอภิปราย วัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยวิธีห้องเรียนกลับทางในวิชาส่วนกาย
วิภาคของขาสาหรับนักศึกษากายภาพบาบัดชั้นปีที่สอง นักศึกษากายภาพบาบัดชั้นปีที่สองจานวน 28 คนมี
ส่วนร่วมในการศึกษานี้ ในรายวิชานี้ มีการเพิ่มการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนกลับทาง 2 ครั้ง ครั้งละ 50
นาที ปลายขา (ครั้งที่ 1-ปลายขา) และเท้า (ครั้งที่ 2 -เท้า) นักศึกษาได้รับเอกสารประกอบการสอนและคลิป
วิดีโอเหมือนกัน นักศึกษาต้องศึกษาเอกสารประกอบการสอนและคลิปวิดีโอที่บ้านก่อนเข้าชั้นเรียนและในชั้น
เรียนนักศึกษาจะทุ่มเทให้กับการอภิปราย การทดสอบก่อนและหลังเรียนจะครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ของแต่ละคาบ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบของการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ นักศึกษาร้อยละ 86 เห็นว่าวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางส่งเสริมการเรียนรู้ ร้อยละ 79 เห็นว่า
กิจกรรมในชั้นเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของเรื่องดีขึ้นมาก และ ร้อยละ 75 มีความเห็นว่าห้องเรียนกลับทางให้
ประสบการณ์ที่สนุกสนาน คะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติด้วย
paired t test (P<0.001) ผลการศึกษาของเราสนับสนุนว่ารูปแบบห้องเรียนกลับทางเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการสอนหลักที่สาคัญของกายวิภาคให้กับนักศึกษากายภาพบาบัด
คาสาคัญ: ห้องเรียนกลับทาง กายวิภาค ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
Abstract
A flipped classroom is a pedagogical model in which the learner attends the class
with basic understanding in the subject such that he or she actively participates and engages
in discussions. The purpose of this study was to assess the effectiveness of the flipped
classroom approach to anatomy of lower limb delivered to the second year physical
therapist students. Twenty eight of the second year physical therapist students participated
in the study module. Two 50-minute flipped classroom sessions were added to the course
of the leg (session 1-leg) and of the foot (session 2-foot). All students were provided the
same handouts and video clips. The course materials were viewed by students at home
before the class session that is devoted to discussions. The pre- and post-tests were
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designed to specifically evaluate student performance based on the declared learning
objectives of the session. The perception of the students regarding this pedagogical approach
was also evaluated; Eighty-six percent of students felt that the flipped classroom approach
facilitates learning, 79% felt that in-class activity provided a better understanding in the
subject, and 75% had an opinion that flipped classroom has been enjoyable experience. The
paired t test showed highly significant differences between the pre and post-test scores
(P<0.001). Our findings support that the flipped classroom model is a greatly effective means
to disseminate key anatomical concepts to physical therapist students.
Keywords: flipped classroom; anatomy; student performance
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การก้าวข้ามความรู้สึก “กลัว” ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ:
กรณีศึกษารายวิชา Public Speaking
Overcoming “Fear” in Enhancing English Speaking Skill: A Case of Public Speaking
course
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Bordin Waelateh, Ed.D.
Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus
bordin.psu@gmail.com
บทคัดย่อ
ทักษะการพูดให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจของคนฟัง (audience) เป็นจานวนมาก
หรือที่เรียกว่าการพูดในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะนั้นถือว่าเป็นทักษะที่ต้องใช้การฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
เพราะการพูดที่ต้องการสะกดความสนใจจากคนฟังนั้น มีความจาเป็นต้องใช้ทักษะหลายเรื่องเข้าด้วยกัน ไม่
เฉพาะทักษะทางภาษาซึ่งในกรณีนี้คือภาษาอังกฤษที่ต้องมีความสมบูรณ์ของภาษา ทั้งเรื่องของการเลือกใช้
คาศัพท์ที่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมของคนฟัง และมีโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง และที่สาคัญมากที่สุ ด
คือคนฟังสามารถเข้าใจง่ายหรือ Easy to Ears แต่การที่จะพูดในที่สาธารณะจาเป็นต้องมีทักษะในการใช้เสียงที่
ถูกต้องและถูกจังหวะ การออกเสียงที่ถูกต้อง การสร้างเนื้อหาที่สามารถส่งเสริมการสร้างจินตนาการของคนฟัง
ได้ก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน ตลอดจนเรื่องของใช้อวัจนะภาษาอื่นพร้อม ๆ กันไปด้วย เช่น การใช้ท่าทาง
ประกอบ การเลือกใช้สื่อที่น่าสนใจ และบุคลิกภาพ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยเสริมการพูดในที่
สาธารณะให้ น่ าสนใจและประทับ ใจคนฟัง อย่างไรก็ตามกระบวนการสร้างความมั่นใจหรือการสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้พูดนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญมากที่สุดและต้องเป็นกระบวนการที่ต้องทาแบบอย่างต่อเนื่องและ
ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ การสร้างกระบวนการของผู้สอนอย่างละเอียดอ่อนและต้องเป็นใน
ลักษณะที่แบบค่อยเป็น ค่อยไป พยายามเข้าใจถึงจุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคนให้ ได้มากที่สุด ดังนั้น
การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการจัดเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นใน
ตัวเองแบบขั้นบันได (Steps of Learning) และเน้นการพัฒนาแบบรายบุคคล (Individualization) ได้ทดลอง
กับ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา Public Speaking ซึ่งเป็นการเรียนสอนที่ใช้ภ าษาอังกฤษเท่านั้น การออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนในครั้งนี้สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner
Centered Approach) โดยผ่านการเก็บข้อมูลเป็นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ทั้งเป็นกลุ่ม
แบบและสัมภาษณ์เดี่ยว ตลอดจนการสังเกตของผู้สอน (Observations) เป็นเครื่องมือหลักในการวิจัย ผลสรุป
ของการทาวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้นั้น กระบวนการสร้างความมั่นใจหรือการก้าวข้ามความรู้สึก “กลัว” ที่
ผู้วิจั ยได้น ามาใช้ทั้งหมดนั้ น สามารถช่ว ยให้ นั กศึกษามีความคลาย “ความกลั ว ” ที่จะพูดและนาเสนอเป็ น
ภาษาอังกฤษในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี และเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และพัฒนาการด้านการพูดและการ
นาเสนอภาษาอังกฤษในที่สาธารณะสามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามลาดับ ซึ่งนักศึกษามีความ
กังวลลดลงมากและรู้สึกภูมิใจในความสามารถของตนเอง
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คาสาคัญ: ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การพูดในที่ชุมชน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Abstract
In virtually all walks of life, speaking effectively to groups, large and small, is a
fundamental of life skill. The speakers deliver a message aloud to a known audience is called
Public Speaking. The skill is required to practice intensively and continuously. Public Speaking
is not only about mastering a language usage, word choices, language structures, and
rhetoric, but also how to get audience understood easily which is called “easy to ears”.
Tone and variety of voices can create a clear imagination, feelings of a particular content.
Moreover, non-verbal language such as postures and gestures, visual aids, and personality of
a speaker can collectively contribute to the speaking. The process of building confidence to
speakers should be highly valued and it needs a constant and systematic process of practice.
A teacher is expected to design lesson plans carefully by scaffolding the students individually
and try to understand individual strengths and weaknesses. Hence, this research project was
designed a set of teaching process in order to build a self-confidence through steps of
learning and individualization. This treatment was conducted in Public Speaking class and
English was used and the only medium of communication in class. This qualitative study was
employed through in-depth interview both individual interview and focus group discussion as
well as the observation from the researcher. The study found that the step of learning could
break the feeling of “fear” or anxiety to present in the class in English. The learners felt
comfortable to leave their comfort zone and overcame their anxiety and it could contribute
their self-esteem to speak in the public at the end of the semester.
Keywords: English speaking skill, public speaking, teaching and learning English
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การใช้เกมและการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน: ตัวอย่างจากรายวิชา 946-141 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
The Use of Game and Competition to Promote Student’s Learning: An Example from
Subject 946-141 Introduction to Computer Programming
จงกลนี รุ่งเรือง
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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บทคัดย่อ
การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-based learning) และการแข่งขัน (Competition-based learning) เป็น
วิธีการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผู้สอนจึงได้
น าเอาเทคนิ ค ดั งกล่ า วมาใช้ ร่ ว มกั บ เทคนิ ค การเรีย นรู้แ บบต่ าง ๆ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ เชิ ง รุก (Active
learning) ของผู้เรียนในรายวิชา 946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่งมีผู้เรียนประมาณ 50
คนต่อหนึ่งกลุ่ มเรียน โดยมีการจัดการเรีย นการสอนทั้งแบบบรรยายและแบบปฏิบัติ ในส่วนของชั่วโมง
บรรยายผู้สอนได้จัดกิจกรรมโดยใช้เกมที่ทาบนกระดาษเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและทบทวนในหัวข้อที่
กาหนด นอกจากนี้แล้วผู้สอนได้จัดการแข่งขันตอบคาถามผ่านอุปกรณ์มือถือด้วยโปรแกรมประเภทคลิกเกอร์
แบบออนไลน์ (Online Clicker) ที่สามารถให้ผลสะท้อนกลับได้ทันที ซึ่งช่วยให้ผู้สอนสามารถติดตามผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และผู้เรียนเองสามารถตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ไปแล้วได้ ในส่วนชั่วโมง
ปฏิ บั ติ ป ระกอบไปด้ ว ยการฝึ กปฏิ บั ติด้ ว ยตนเองและการท ากิจกรรมในรูป แบบเกมทั้ งแบบเดี่ยวและกลุ่ ม
รวมถึงการแข่งขันเขียนโปรแกรมเป็นทีมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการร่วมมือทางานกับผู้อื่น และได้
ใช้การให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ จากประสบการณ์สอนเป็นเวลา 7 ปีในรายวิชานี้ ซึ่งใน 2 ปีการศึกษาที่
ผ่านมาคือปีการศึกษา 2557 และ 2558 ผู้สอนได้นาแนวทางนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบกับผล
การวิเคราะห์จากแบบประเมินของผู้เรียนแสดงให้เห็นว่าแนวทางนี้เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน อีกทั้งช่วยสร้ าง
แรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
คาสาคัญ: การเรียนรู้ผ่านเกม การเรียนรู้ผ่านการแข่งขัน การเรียนรู้เชิงรุก
Abstract
Game-based learning and Competition-based learning are techniques that can
motivate students, contribute students’ participation in class, and increase learning
performance. Lecturer applied these approaches with other learning methodologies to
promote active learning strategy in subject, 946-141 Introduction to Computer Programming,
-172-

5th PSU Education Conference

19-20 ธันวาคม 2559 ม.สงขลานครินทร์

having about fifty students per one section, with lecture and laboratory. In some lecture
portions of the class, the students learned by themselves and reviewed specific topics by
playing paper-based games. Moreover, the lecturer managed a competition by using an
online clicker, to create multiple choice questions that the students can answer via mobile
devices and get immediate feedback. This clicker makes lecturer is able to track students’
progress, and it also reflects the students what they have learned. The laboratory consists of
practices, individual and group game-based activities as well as team programming contests
with rewards to develop problem solving skill, collaboration skill and motivation. Finally, the
experience gained along the past seven years of the course where, in academic year 2014
and 2015 the last two of them, these approaches have been used, together with an analysis
of feedback obtained from students’ surveys assert that these approaches provide students’
satisfaction, a powerful motivation for students, and encouraging to increase their
performance.
Keywords: game-based learning, competition-based learning, active learning
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บทคัดย่อ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาลมีการเรียนทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาและต้องปรับตัว การส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาวะทางปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในการดาเนินชีวิตและ
การเรียนอย่างมีความสุ ข ดังนั้ น การวิจั ยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นา
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาลด้วยโยคะ ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาล 25
คนคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และการบันทึกภาคสนาม ข้อมูลด้านคุณลักษณะผู้ให้ข้อมูลและการประเมินสุขภาวะทางปัญญา วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาและการสะท้อนคิดเป็นกลุ่มและเป็นรายบุค คลและสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย
พบว่ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาลด้วยโยคะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ
เรียนรู้และเข้าใจตนเอง พัฒนาทักษะที่เหมาะสม ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และผสมผสานโยคะในวิถีชีวิต ในแต่
ละขั้นตอนของรูปแบบนี้ยังได้กล่าวถึง บทบาทของจารย์ บทบาทของนักศึกษาพยาบาล บทบาทของบุคคลที่
ให้การสนับสนุน กลยุทธ์เพื่อสร้างเสริมการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตนเอง ปัจจัยเกื้อหนุน และปัจจัยที่
เป็นอุปสรรค ผลที่ได้จากการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาด้วยโยคะของนักศึกษาพยาบาลมีดังนี้ 1) ตระหนัก
รู้ตัวเอง 2) ผ่อนคลาย 3) จัดการสิ่งต่างๆ อย่างมีสติ 4) ปรับอารมณ์และความคิดชีวิตมีสุข 5) ชีวิตเรากาหนด
เองได้อย่างมีเป้าหมาย ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาด้วยโยคะ
สามารถพัฒ นาสุ ขภาวะทางปั ญ ญาของนั กศึกษาพยาบาลให้ มีความสุ ขในการเรียนและการดารงชีวิต การ
ศึกษาวิจัยในอนาคตควรติดตามการใช้รูปแบบนี้ในนักศึกษากลุ่มอื่นๆและศึกษาความยั่งยืนของการใช้รูปแบบนี้
ต่อไป
คาสาคัญ การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา โยคะ นักศึกษาพยาบาล
Abstract
The nursing students in the university have to study theories and practices. They
have many problems to manage themselves. So the spiritual health promotion is very
important to help them to live and learn in university happily. The participation action
research was used in this research study. The main objective of this study was to develop
Spiritual Health Promotion Model (SHPM) for nursing students through yoga. The participants
were 25 nursing students. Data were collected through the qualitative methods such as in-174-
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depth interview, participatory observation and field note recording. The data were analyzed
by using content analysis, group and individual reflection, and descriptive statistics. Results:
SHPM for nursing students through yoga from this study consisted of four steps. There were
learning and understanding themselves, developing suitable skills, continue practicing, and
integrating yoga into daily life. The descriptions of each implementing step included the
educators’ roles, the participants’ roles, and the social supporters’ roles, strategies,
facilitating factors, and inhibiting factors. The spiritual health promotion outcomes consisted
of 1) self-awareness, 2) feeling relaxed, 3) managing things with conscious, 4) balanced
emotion and thinking for happy life, and 5) can set goal of life by themselves.
Conclusions/Recommendations: The findings showed that this model should help to gain
more spiritual health promotion process and could be used to guide spiritual health
promotion for nursing students. Similar research should be conducted into other group to
promote spiritual health. Furthermore, future research is needed to follow up the
applications of this model and its sustainability.
Keywords: spiritual health promotion, yoga, nursing student
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การนาวิธีการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานมาใช้ในรายวิชาการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
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จามิกร หิรัญรัตน์
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บทคัดย่อ
รายวิชา 976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์เป็นรายวิชาสาหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ชั้นปี ที่ 2 ซึ่งเน้น ให้นั กศึกษาเข้าใจแนวคิดและหลักการการโปรแกรมเชิงอ็ อบเจกต์และขั้นตอน
วิธีการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเชื่อมโยงกระบวนการทางานของระบบงานในโลกแห่งความเป็น
จริงมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาให้เนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน ผู้สอนจึงได้จัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายซึ่ง
ประกอบด้วย การบรรยาย การทาแบบฝึกหัด การอภิปรายถามตอบ การสาธิตการเขียนโปรแกรม และการฝึก
ปฏิบัติการการโปรแกรม นอกจากนี้ได้นารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning)
มาใช้โดยแบ่งกลุ่มโครงงานกลุ่มละสองคนเพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาโดย
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และนาเสนอผลงาน ผลการประเมินรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จาก
นักศึกษาจานวน 64 คนโดยใช้สถิติวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า
ความพึ งพอใจต่อ กิจ กรรมการเรี ย นท าให้ นั ก ศึก ษาได้มี โอกาส คิ ด เป็ น และวิเคราะห์ ได้อ ยู่ที่ 4.25 จาก 5
( =4.25, SD=0.88) และความพึ งพอใจต่ อ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารและการท าโครงงานช่ ว ยท าให้ เข้าใจเนื้ อหา
ภาคทฤษฎีมากยิ่งขึ้นอยู่ที่ 4.34 จาก 5 ( =4.34, SD=0.70) ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า
นักศึกษาร้อยละ 51.3 (33 คน) เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีความหมายหรือเกิดการสร้างความรู้ใหม่ตามเกณฑ์ที่
กาหนด โดยพิจารณาจานวนนักศึกษาที่ได้คะแนน 57 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนซึ่งกาหนด
เกณฑ์การวัดและประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในชั้นเรียน การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติการ
การพัฒนาโครงงานและการนาเสนอโครงงาน
คาสาคัญ: การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Abstract
The course 976-240 object-oriented programming is opened for the second-year
students in the software engineering program. It focuses on understanding the concepts and
principles of object-oriented programming and algorithms to solve problems. In addition, it
emphasizes on conversion of business processes from the real world systems to the
computer systems and leads to the course content complexity. Many activities are
implemented in the classes including lectures, exercises, discussions, program
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demonstrations and programming laboratory practices. Furthermore, the project-based
learning is used by assigning groups of two students to develop a computer program and
presentations so that students can apply their knowledge to solve problems. The result of
the course evaluation in the semester 1/2015 by 67 students using statistical analysis,
average ( ) and standard deviation (SD), shown that the satisfaction on activities that give
students an opportunity to think and analyze is 4.25 of 5 ( =4.25, SD=0.88) and the
satisfaction on laboratory practices and project development that make students more
understanding in the theory is 4.34 of 5 ( =4.34, SD=0.70). In the student learning
assessment, 51.3 percent of students (33 students) can learn in a meaningful way or in the
creation of new knowledge by considering from the number of students that got at least 57
of 100 scores which measuring from the engagement with classroom activities, written
examination, laboratory examination, project development, and presentation.
Keywords: object-oriented programming, project-based learning
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บทคัดย่อ
รายวิชาหั ว ข้อพิเศษ 2 (มลพิษ) เป็ น รายวิชาชีพเลื อก สาหรับหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขา
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนหรือประกอบ
อาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รายวิชานี้ได้จัดการเรียนการสอนเชิงรุกเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและจดจา
เนื้อหารายวิชาได้ง่ายและมากขึ้น โดยได้มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเอง อภิปรายกลุ่ม
อภิปรายชั้นเรียน และลงมือทาปฏิบัติการจริงจากโจทย์ที่กาหนด เช่น หัวข้อมลพิษทางน้าได้จัดให้นักศึกษาทา
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปริมาณมลพิษที่นักศึกษาสนใจในตัวอย่างน้าจากแหล่งต่างๆภายในจังหวัดภูเก็ต และได้
นานักศึกษาไปศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์มลพิษทางอากาศ ณ ที่จอดรถภายในอาคารของมหาวิทยาลัย รวมไปถึง
การค้น คว้าข้อมูล น าเสนอแผนการวิเคราะห์ คุณ ภาพอากาศของจังหวัดภู เก็ตในช่วงวิกฤติห มอกควัน จาก
อินโดนีเซีย เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ทาให้นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ เช่น คะแนนจากการวางแผน การนาเสนอแผน และผล
การทาปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในห้องเรียน คะแนนจากพัฒนาการของนักศึกษา เป็นต้น พบว่า นักศึกษา
70.3% มี ผ ลการเรี ย นอยู่ ในเกณฑ์ ดี เยี่ ย ม (A และ B+) ชี้ให้ เห็ น ว่ า การจัด การเรียนการสอนเชิ งรุก ท าให้
นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
คาสาคัญ: การเรียนการสอนเชิงรุก; สิ่งแวดล้อม; หัวข้อพิเศษ 2 (มลพิษ); 988-482;
Abstract
Special topic II (Pollution) is a course for Bachelor degree student in Technology and
Environmental Management Program. This course aims to teach basic knowledge about many
pollutants in various environmental pollutions for the students to apply in their work in the
future. Active learning is used for the course to make the student easier and better
understanding. The students is asked to work both as a group or individual to search data
from various sources, have a group discussion, then present finding results to the class, and
finally all students is encouraged to have a class discussion. In some topic, e.g. water
pollution, laboratory operating is required. Each group is asked to select one interested water
pollutant, plan to analyze the amount of such pollutant in real sample collected from
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Phuket, present their plan to the class, do the experiment, present their results to the class,
and finally write the report to the lecturer. For air pollution, the students are asked to learn
in the real situation at indoor parking of the university. Possible air pollutants from the indoor
source, air flow, and so on are discussed in the field. This make the students learned from
the real situation. The students are also asked to search about air pollutants from forest fire
from Indonesia and their analysis methods, the present their results to the class and have a
class discussion. Various types of course evaluation were used, e.g. planning, presentation,
and results from laboratory operation, class participation and found that this active learning
makes the students better understand and got excellent learning results (A and B+) for 70.3%
of the class indicating the effective of this learning method.
Keywords: Active learning; Environment; Special topic II (Pollution); 988-482;
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การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาสถิติพื้นฐาน
Skill Development in Using Statistical Computer Programs for Data Analysis
in a Basic Statistics Subject
ดร. จินดา คงเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Dr. Jinda Kongcharoen
Faculty of Science and Industrial Technology
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus
jinda.suv@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติเป็นสิ่งที่จาเป็นกับยุคสมัยปัจจุบันเนื่องด้วย ความก้าวหน้า
ทางด้ า นเทคโนโลยี ท าให้ แ ต่ ล ะองค์ ก รมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล มากมาย และอาศั ย ผลจากการวิ เคราะห์ ม า
ประกอบการตัดสิ น ใจ แต่ที่ ผ่ านมายั งพบปั ญ หานักศึกษาส่ ว นใหญ่ ไม่ส ามารถใช้โปรแกรมทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒ นาทักษะการใช้โปรแกรม
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) และ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 2) เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนน้อย 3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และ 4) ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการไม่เข้าชั้นเรียนของนักศึกษาในชั่วโมงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต - สุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียน
ในวิชาสถิติพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 57 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่ างแบบเจาะจง
วิธีดาเนินการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แบ่งนักศึกษาตามระดับผลการเรียนเป็นกลุ่มอ่อน, กลุ่มปานกลาง และ
กลุ่มเก่ง 2) จัดให้แต่ละกลุ่มมีนักศึกษาที่เรียนเก่ง, ปานกลาง และอ่อนคละกัน 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนฯ 4) สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขาดเรียน และวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน 5) วัดความพึงพอใจของผู้เรียน
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้การจัดการ
เรีย นรู้ ฯ, แบบสั มภาษณ์ สาหรับ นั กศึกษาที่ ไม่เข้าชั้น เรียน และคู่มือปฏิ บัติการ สถิติที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test (ANOVA) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ผู้สอนกาหนดในทุกเรื่อง 2) นักศึกษามี
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เป็นอันดับแรกคือ ความรู้ที่ได้รับจากการใช้การจัดการเรียนรู้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ จริง 3) ปัจจัยที่มีผล
ต่อการขาดเรียนของนักศึกษาคือตัวผู้เรียนเป็นลาดับแรก รองลงมาคือเพื่อน นอกจากนี้กิจกรรมยังช่วยกระตุ้น
ให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน และได้รับความรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; ความพึงพอใจ; การเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
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Abstract
Using statistical computer programs for data analysis is important these days because
decision making from large amount of data that each organization produces and manages
using high technology can no longer be done by a simple calculation. From an observation
last year, most students cannot use statistical computer programs for data analysis
proficiently. The purposes of this research are 1) to develop the skill of using statistical
computer programs for data analysis using peer tutoring techniques, 2) to increase learning
achievement for low-achieving students, 3) to study learners’ satisfaction on peer tutoring
techniques after participating, and 4) to investigate factors affecting students’ absenteeism
behavior in laboratory classes. The sample size of this research is a total of 57 students in
one classroom, selected by purposive sampling in the first semester of Academic Year 2014
at Prince of Songkla University, Surat Thani Campus. The process used in the research is 1)
categorize the students based on their academic achievement into high, middle, and lowachieving students, 2) mix students with different academic achievement in each group
equally, 3) teach the sample through the peer tutoring techniques, 4) interview and assess
the students after learning activities, 5) evaluate the students’ satisfaction on this technique.
The research tools consist of a questionnaire, an interview and a guidebook of computer
programs. Statistical analysis used in this research includes mean, standard deviation, and
one-way ANOVA. The results can be summarized as follows: 1) the students’ learning
achievement after learning with the peer tutoring techniques is higher for all criteria, 2) most
students are highly satisfied with these techniques, and they are useful for developing
students’ knowledge, 3) key factors affecting absenteeism behavior are students themselves
and peer pressure. Furthermore, peer tutoring techniques improve students’ enthusiasm
towards learning.
Keywords: learning achievement; satisfaction; peer tutoring
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน Project-Based Learning (PBL) รายวิชาโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package) นักศึกษาสาขาสถิติชั้นปี 2 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Effects of Project-Based Learning (PBL) on Second Year Statistics Students Taking
Statistical Packages Course at Department of Mathematics and Statistics, Faculty of
Science, Prince of Songkla University
นุชนาถ คงช่วย
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Noodchanath Kongchouy
Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Prince of Songkla University
nootchanath.k@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนสถิติรายวิชาโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package) นักศึกษา
สาขาสถิติ ชั้น ปี 2 ภาควิช าคณิ ต ศาสตร์แ ละสถิ ติ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ โดยมี
จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูล ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ได้ ใช้
โปรแกรมทางสถิติ คื อ RSPSS และ Minitab และสั งเคราะห์ ค วามแตกต่ าง จุ ดเด่ น และจุด ด้ อ ยของแต่ ล ะ
โปรแกรม ทาให้ ส ามารถเลื อกใช้เทคนิ ควิเคราะห์ ข้อมูล ได้อย่างกว้างขวาง และแปลผลทางสถิติได้ ถูกต้อง
ปัญ หาในการจัดการเรีย นการสอนที่ผ่านมา ผู้เรียนขาดความสามารถในการสังเคราะห์ และบูรณาการและ
นาไปใช้ได้น้อย 2 รุ่น (ปี2558 และปี 2559) ที่ผ่านมาจึงได้ปรับให้มีจัดการสอนโครงการเป็นฐาน โดยตัวอย่าง
จากนักศึกษารุ่นปี 2558 และ 2559 จานวน 50 คนและ 49 คนตามลาดับ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางเรียนโดยรวม
ของรายวิชาของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มพบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนนักศึกษาปี 2558
และปี 2559 คือ 67.4 ± 13.1 และ 65.8 ± 16.66 ตามลาดับ และผลการทดสอบโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (t-test = -0.53 ,P-Value = 0.601) ทั้งนี้เมื่อวัดและมิติการเรียนรู้ ด้านอื่นๆ
โดยให้ผู้เรียนประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อนพบว่า ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและรู้สึกมั่นใจในการ
นาความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้จริงที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาในรายอื่นๆ ในปีที่สูงขึ้นต่อไป
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน Project-Based Learning (PBL), การเรียนการสอนสถิติ
(Statistics Education)
Abstract
The Statistical Packages Course for second year Statistics students at the Department
of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Prince of Songkla University aims to equip
students with ability in preparing and checking data to be used for analysis. The programs R
SPSS and Minitab are used to synthesize differences, outstanding points and weak points of
each program to enable students to choose suitable techniques for data analysis and to
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interpret data correctly. However, the problems found were that students had inadequate
ability in synthesizing, integrating and applying the knowledge from the course. To solve the
problems, project-based learning was used with two groups of students taking the course in
the academic years 2015 and 2016 with 50, and 49 students in each group, respectively. It
was found that in terms of the overall learning achievement for the course of the two
groups, the means and standard deviations of the scores of the students in 2015 and 2016
were 67.4; ±13.1 and 65.8; ±16.66, respectively. The average test results were not
statistically different at 0.05 (t-test = -0.53; P-Value = 0.601). When other learning dimensions
were measured by self-evaluation and peer evaluation, it was found that students were
happy and confident in applying their knowledge in the actual situation which would be a
basis for other courses.
Keywords: Project-Based Learning (PBL), statistics education
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ผลของการเจริญสติต่อคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
The effect of mindfulness on moral aspect among medical technology students
วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง1* หาญศึก บุญเชิด1 สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ1 และ วรรณโน สนธิพพิ ัฒน์2
1คณะเทคนิคการแพทย์, 2ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Wimonman Sriroongrueng1* Hansuk Buncherd1 Supinya Thanapongpichat1 and Wanno
Suntipipat2
1Faculty of Medical Technology , 2Sports and health center, Prince of Songkla University ,
Hat-Yai, Songkhla 90110, Thailand.
*Corresponding author : wimonman.s@psu.ac.th
บทคัดย่อ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานภายในจิตใจแล้วก็เกิดปัญญาเข้าถึง
ความจริงของกายและจิต โดยมีสติเป็นเครื่องมือ และทาให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม การวิจัยนี้ เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกเจริญสติ นักศึกษาเทคนิคการแพทย ชั้นปี
ที่ 1 จานวน 45 คน ได้รับการเจริญสติเป็นเวลา 3 ชั่วโมงด้วยวิธีต่างๆที่ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้แก่ สติใน
การหายใจและอิริยาบทย่อย ทุกคนมีประสบการตรงกับจิตสงบ หลังจากนั้นได้ดาเนินชีวิตด้วยพื้นฐานของจิตต
ปัญญาศึกษา เป็นเวลา14 สัปดาห์ ใช้ แบบสอบถาม คุณธรรมจริธรรมของนงลักษณ์ บุปผาและธีรวัฒน์ (2551)
วิเคราะห์ความแตกต่างก่อนและหลังฝึกสติ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย pair t-test พบว่า นักศึกษามีคะแนนคุณธรรม
จริยธรรมก่อนเข้าอบรม อยู่ในระดับมากในทุกด้านที่วัด โดย 3 อันดับแรก คือ ความเอื้ออาทร ความยุติธรรม
และความรับผิดชอบ ( = 4.01, 3.92, 3.83) ส่วนคะแนนหลังการฝึกสติมี 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเอื้ออาทร
จิตอาสา และความยุติธรรม ( = 4.31, 4.20, 4.18) ส่วนคุณธรรมจริยธรรม 3 อันดับสุดท้ายคือ ความซื่อสัตย์
ความอดทน และความขยันหมั่นเพียร ( = 3.70, 3.82, 4.02) คะแนนเฉลี่ยภายหลังการฝึกเจริญสติ สูงขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ความอดทน และความ
ขยันหมั่นเพียรของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้น และคุณธรรมจริยธรรมที่เด่นชัด ด้านความเอื้ออาทร
จิตอาสา และความยุติรรม ก็ควรรักษาไว้ให้ยั่งยืน
คาสาคัญ: คุณธรรมจริยธรรม การเจริญสติ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จิตตปัญญาศึกษา
Abstract
The philosophy of contemplative education causes transformative learning to have
wisdom to understand the absolute truth of body and mind by mindfulness and lead to
virtues. The purpose of this research is to study the effect of mindfulness on moral aspect
among 45 frist-year Medical Technology students in Prince of Songkla University. The
students were trained mindfulness techniques in breathing and movement of the body in
daily life for 3 hours and had peaceful mind. After that students had lived with mindfulness
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in daily life for 14 weeks. Modified virtue – evaluation questionnaire of Nongluk Buppa and
Theerawat (2551) was used to collect data before and immediately after the 14 - week
practising program. Pair-t test was used to test the differences between pretraining and
posttraining. The results showed that most students had all virtue scores in a high level
before mindfulness training. The three most upper virtue scores were 1. compassion 2.
justice 3. responsibility ( = 4.01, 3.92, 3.83). After the training the three most upper virtue
scores were 1. compassion 2. service-mind 3. justice ( = 4.31, 4.20, 4.18) and the three least
lower virtue scores were 1. honesty 2. perseverance 3. diligence ( = 3.70, 3.82, 4.02) . All
virtue scores were increased after training (p < 0.05) . From the results it indicated that
honesty, perseverance, diligence should have been developed much more and compassion,
service-mind, justice should have been sustainably persisted.
Keywords: moral aspect, mindfulness, medical technology students, contemplative
education
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แนวโน้มโอกาสการได้งานทาตรงตามสาขาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557
Trends of the chances of working within an undergraduate degree: findings from Prince
of Songkla University during 2007-2014
แสงดาว วงค์สาย* และ กิติมาพร ชูโชติ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Sangdao Wongsai* and Kitimaporn Choochote
Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket Campus
*Corresponding author : E-mail sangdao.w@phuket.psu.ac.th
บทคัดย่อ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557 บัณฑิตกว่า 50,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 30 คณะ
จาก 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองทะเบียนและประมวลผลได้ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายใน 6 เดือนหลังจากสาเร็จการศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลการได้งานตรง
หรือไม่ตรงตามสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาเป็นประจาทุกปี งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
โอกาสการได้ งานท าตรงตามสาขาวิช าที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีข องบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะคณะ ตลอด
ระยะเวลา 8 ปี ที่ ผ่ านมาโดยใช้ร ะเบี ย บวิธีท างสถิ ติการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึ กษา พบว่าหลายคณะ
สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม แต่บางคณะต้องทบทวนเป้าหมายการ
ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ โดยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้ ทั น สมั ย เพื่ อ น าไปสู่ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ริ ม าณเพี ย งพ อต่ อ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในด้านต่าง ๆ
คาสาคัญ : ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต อัตราการมีงานทาของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
Abstract
During 2007-2014, more than 50,000 undergraduate students had been graduated from 30
faculties from five different campuses of the Prince of Songkla University, Thailand. Working
status after their graduation within six months and whether or not they had a job that was
closely related to their major were annually collected by the Registrar's Division at the Prince
of Songkla University. This study was aimed to investigate the chance of getting a
professional job related to their field of study for each of 30 faculties during the last eight
years, using a chi-squared test statistics. Results indicated that less than half of graduate
students were working in a field that related to their degree after leaving university for six
months. Many faculties have successfully produced professional workers to serve specific
requirements from industrial labor markets, but some did not. Results from this study can be
used to improve educational programs as well as teaching and learning process at the Prince
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of Songkla University in order to ensure the quality and quantity of future graduates to meet
industry needs.
Keywords: graduate employment, employment rates of university graduates
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Factors Affecting Organizational Engagement among Personnel of Faculty of Science,
Prince of Songkhla University
ศิริพร เทพอรัญ1 และ นุชนาถ คงช่วย2*
1นักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Siriporn Theparun1 and Noodchanath Kongchouy2*
1Educator Personnel Unit, Faculty of Science, Prince of Songkla University
2Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Prince of Songkla University
*Corresponding author : nootchanath.k@psu.ac.th
บทคัดย่อ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ ทุ ก องค์ ก รต้ อ งการให้ มี โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
สภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง และองค์กรถูกตัดสินด้วยคุณภาพของบุคลากรวัตถุประสงค์การศึกษา
ครั้งนี้เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลความผูกพันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี2559 เก็บข้อมูลจากตัวอย่างจากบุคคลากรครอบคลุมทุกสายงาน ทั้งสิ้น 190 คน โดยใช้แบบสอบถามโดย
มีข้อคาถามปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันทั้งสิ้น 30 ข้อคาถาม ที่เป็นระดับความคิดเห็ นแบบวัดแบบลิเกิร์ต
สเกล 5 ระดับ และแบบวัดระดับความผูกพันต่อองค์กร 15 ข้อคาถาม วิเคราะห์หาปั จจัยโดยใช้สถิติวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงสารวจ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคคลากร ด้านบวกคือ ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงาน ส่วนเป็นปัจจัยด้านลบคือ ปัจจัยด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และหากบุคลากรมีความผูกพันต่อ องค์กรส่งผลให้บุคลากรทางานด้วยความเต็มใจ พร้อมจะทุ่มเท
และคานึ งถึงองค์กรเป็ นหลั ก ทั้งนี้ บุ คลากรส่ วนหนึ่งได้เสนอแนะแนวทางสร้างความผูกพันโดยเน้นการหา
แนวทางพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาจิตใจให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
คาสาคัญ : ความผูกพันองค์กร (Factors Affecting Organizational Employee Engagement)
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ (Exploratory factor analysis)
Abstract
Organizational engagement is an important characteristic desired by all organizations
especially nowadays when the level of competition is high and organizations are judged with
quality of their personnel. The objective of this study was to identify factors affecting
organizational engagement among personnel of Faculty of Science, Prince of Songkla
University, Hat Yai Campus in 2016. Data were collected from 190 personnel of all
departments using a questionnaire consisting of 30 question items with a 5-point Likert scale
on factors affecting organizational engagement, and 15 question items measuring levels of
organizational engagement. Exploratory factor analysis was performed with the data. The
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study found that factors positively affecting organizational engagement were colleagues,
supervisors and job nature. Negative factors were motivation, wage and welfare. If individuals
have organizational engagement, they would work willingly and ready to dedicate
themselves and take their organizations into consideration first. Some personnel proposed
guidelines for building organizational engagement emphasizing job development, people
development, and mental development to cover all dimensions to reinforce organizational
engagement.
Keywords: Organizational engagement, exploratory factor analysis
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การสารวจทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนวิชาชีววิทยาทั่วไป 1
Perspective survey of students on attitudes in study of Biology I
พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์* มนูญ ศิรินุพงศ์ สุจริต ส่วนไพโรจน์ และ เอกนรินทร์ เรืองรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Pattanasuda Sirinupong* Manoon Sirinupong Sucharit Saunphairoch and Ekanarin Ruangrak
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus
*Corresponding author : pattanasuda.c@psu.ac.th
บทคัดย่อ
ปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีแนวโน้มลดต่าลงในหลายวิชา เนื่องจากทัศนคติของ
ผู้เรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานวิจัยนี้เป็นการสารวจเพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา
ชีววิทยาทั่วไป 1 ข้อมูลถูกเก็บ โดยใช้วิธีแบบสอบถามเป็นเครื่อ งมือที่สร้างขึ้นจากการระดมสมองของกลุ่ ม
ตัวอย่างนักศึกษา ผลของการระดมสมองถูกพิจารณา เรียบเรียง และปรับปรุงเป็นคาถามแบบ Dichotomous
และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ในการสารวจครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
ชีววิทยาทั่วไป 1 ในภาคการศึกษา 1/2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีการสอนแบบ
บรรยายเพียงอย่างเดียว โดยเนื้อหาครอบคลุมความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เซลล์
และเนื้อเยื่อของสัตว์ จากตัวอย่างนักศึกษาจานวน 482 คน ประกอบด้วยนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตร์ (จานวน 325 และ 157 คน ตามลาดับ) และได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา
จานวน 469 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.30) ผลการสารวจพบว่า จานวนนักศึกษามีทัศนคติในเชิงลบถูกจัดอยู่ใน
ระดับ สู ง กลาง ต่าและรวม (ร้ อยละ 5.13, 71.58, 12.61 และ 89.32 ตามล าดับ ) ซึ่ งมากกว่านักศึกษาที่ มี
ทัศนคติเชิงบวกระดับสูง กลาง ต่าและรวม (ร้อยละ 0.21, 1.71, 8.76 และ 10.68 ตามลาดับ) ดังนั้นอาจารย์
ผู้สอนสามารถนาการปรับทัศนคติของนักศึกษามาใช้ในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาสาคัญ: การสารวจ ทัศนคติในการเรียนวิชาชีววิทยา
Abstract
Currently, the achievement of students has tended to decline in many subjects. This
research was survey study of student’s attitudes towards in general biology I course. Data
were collected by using questionnaire instrument which constructed from brain storming of
among student samples. In this survey, we collected data from among students who
registered in general biology I at Prince of Songkla University, Pattani Campus in semester 1/
2015. Teaching model was the only lecture which included the fundamental of general
biology; biodiversity, taxonomy, animal cells and tissues. The total samples of 482 students
contained from Faculty of Science and Technology and Faculty of Education (325 and 157
students, respectively), afterward 469 returned questionnaires were gathered (97.30%). The
survey results found that negative attitude students are classified as high, moderate, low and
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total (5.13, 71.58, 12.61 and 89.32 %, respectively), whereas the positive attitudes are also
classified as high, moderate, low and total (0.21, 1.71, 8.76 and 10.68 % respectively). Thus,
a teacher could take student attitude adjustment for using in an improvement of student
achievement.
Keywords: Perspective survey, Attitudes in study of biology
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การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียนอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการให้บริการพยาบาลในโรงเรียน “หงส์ไร้เหา”
Teaching-Learning Management to support a sustainable development project for
school-aged well-being
A case study: Integrated Nursing Service in School “Hongs no lice”
อุดม พานทอง1* ผลิดา หนุดหละ1 และ สิริสรณ์ เอกะโรหิต2
1สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บารุง)
Udom Phanthong1* Palida Nudla1 and Sirisorn Ekarohit2
1 Division of Community Nurse Practitioner Faculty of Nursing Prince of Songkla University
2Banklongwa school
*Corresponding author : udom.ph@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเขตเทศบาลเมือ งแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
พยาบาล ปีการศึกษา 2558 พบว่า เหาเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 64 ซึ่งปัจจัยที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ตัวเด็ก ครอบครัว โรงเรียน และบริการสุขภาพ ดังนั้น จึงออกแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการภารกิ จ กิจกรรมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหานักเรียนตามกระบวนการพยาบาล
สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยประสานคน ความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากร และพลัง
นักศึกษา เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เสริมสร้างให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลสุขภาพตนเอง
ของเด็กวัยเรียน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนให้นาความรู้ความสามารถของ
คณาจารย์และนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสุขภาวะร่วมกับสังคม การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดเป้าหมายร่วมกันให้นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา
“ไร้เหา” ผลการดาเนินการ พบว่า โรงเรียนดาเนินกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมโดยให้แชมพูกาจัดเหาที่บ้าน
และนักเรียนมีสัญญาใจ “สางซ้า ทาบ่อย เหาค่อยหาย” ด้านนักศึกษาเข้าใจบทบาทการทางานประสานความ
ร่วมมือ การจุดประกาย การให้ความรู้และปฏิบัติพยาบาลเหมาะสมตามพัฒ นาการของเด็ก การทางานตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคี การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทาแชมพูกาจัดเหาใบยอ-ดอกอัญชัน ทั้งนี้ ผลประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา พบว่า เป็นระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย = 4.50) ประเด็นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ
ความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 4.68) ความเป็นครู (ค่าเฉลี่ย = 4.66) ประเด็นที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยคือ ส่งเสริมการ
เรีย นรู้ ด้ว ยตนเองและเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ (ค่าเฉลี่ ย = 4.45) สิ่ งสนับ สนุน การเรีย นรู้ (ค่าเฉลี่ ย = 4.29 )
เทคนิคการสอน (ค่าเฉลี่ย = 4.18) ข้อเสนอแนะ การพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียนอย่างยั่งยืนสามารถเกิดได้
โดยสร้างให้เกิดวงจรของการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายใต้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
และการขับเคลื่อนแบบ CARE&SHARE ของการเรียนการสอน
คาสาคัญ: สุขภาวะเด็กวัยเรียน กระบวนการพยาบาล ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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Abstract
In the calendar year 2015, data of physical health examination among elementary
school children from one school in Muang District, municipal area found that 64% of female
elementary students “Having lice” problem individual hygiene, family concerns, school
health policy and insufficient care services were relevant factors to this problem. Base on
nursing process, incorporated with the PSU mission “caring and sharing for the benefit of
mankind”, A teaching- learning management project (TLM) was developed by Nursing
practice with network participation, using local wisdom, and continually exchange knowledge
through lesson learned, the mutual goal was thus jointly stated to have “No lice” in this
setting All stakeholders actively engaged in designed activity. The generic Thai (mixed- up)
shampoo were distributed for family to shampoo there kids, as direct. The students were
willing to promise themselves do “frequently and repeatedly comb their hair until lice gone”
Nursing students appreciated that they have gained a broader view about community health
nurse’ s roles as coordinator, collaborator, initiator, health educator, and nurses who give
care direct and proper care for child development. Regarding teaching evaluation, overall
mean score was excellent (mean = 4.50). Having responsibility and pertaining teaching fearing
were above average mean = 4.68 and mean 4.66 respectively promoting active self-directed
learning was slightly under average mean = 4.45 Nonetheless provision of learning facility and
teaching technique were found below average mean 4.29 and 4.18 respectively Suggestion:
Sustainable development for school-age well-being could be achieved by health services
network participation. The “CARE and SHARE” teaching and learning concept should also be
incorporated as a driving force for success.
Keywords: School-age well-being, nursing process, practice participation, sustainable
development
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การพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนแบบเชิงรุก (active learning) และแบบตั้ง
รับ (passive learning) ในรายวิชา 324-417 หัวข้อเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง
Development of combination between active and passive learning in the subject of
324-417 dye sensitized solar cell
นรารักษ์ หลีสกุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nararak Leesakul
Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University
nararak.le@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การพัฒ นาการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ซึ่งเป็น
การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นสอน และแบบตั้ งรั บ (passive
learning) ซึ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่จาเป็นและ
แนะนาแหล่งความรู้ที่สามารถค้นคว้าได้เพิ่มเติม ในรายวิชา 324-417 สารเชิงซ้อนและของแข็งอนินทรีย์ เพื่อ
เท ค โน โล ยี พ ลั ง งา น ส ะ อ า ด ซึ่ งจั ด ขึ้ น ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ภ า ค วิ ช า เค มี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จานวน 26 คน โดยการผสมผสานรูปแบบของการสอนทั้งแบบ
ดั้งเดิมที่มีการบรรยาย ควบคู่กับการสอดแทรกกิจกรรมเชิงรุก รูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้
แบบวิเคราะห์วีดีโอ มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในชั้นเรียนจากแต่เดิม
ที่เป็นรูปแบบตั้งรับ ซึ่งเน้นการที่ผู้สอนบรรยาย และประเมินจากการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการเรียน
การสอนรูปแบบดังกล่าวส่งผลต่อนักศึกษาบางส่วนที่มีความรู้พื้นฐานน้อย หรือขาดสมาธิในการเรียนได้ง่าย ไม่
มีส่วนร่วมในการเรียน และขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขณะที่เมื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
ให้มีกิจกรรมและการเรียนการสอนแบบเชิงรุก พบว่าสามารถส่งเสริมความเข้าใจต่อเนื้อหาในบทเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ นักศึกษามี
ความตื่นตัว กระตือรือร้นในการคิดวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบย่อย และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่าง
สร้างสรรค์เมื่อได้รับโจทย์ปัญหา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนาเสนอ
บทความวิจัยหน้าชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ ภายหลังการจัดกิจกรรมนักศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเฉลี่ยคิดเป็นระดับ 4.6 / 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 92
ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
คาสาคัญ: การเรียนการสอนแบบเชิงรุก การเรียนการสอนแบบตั้งรับ เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบ สีย้อมไว
แสง
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Abstract
Development of teaching by combination between active and passive learning in the
subject of 324-417 (Complexes and Inorganic Solids for Clean Energy): dye sensitized solar
cell topic provided for 26 of 3rd and 4th year students. The idea was to combine the passive
learning based on lecturing with the active learning based on providing many activities which
were Think-Pair-Share, Students-led review sessions, Analysis of case studies, Collaborative
learning group and Analysis or reactions to videos for students. The objectives of the present
work were to improve student behavior in the class as well as to support the substantial
understanding on lessons. It has been found that the students have a significant
improvement comparison to the pure passive learning which made students who lacked of
basic knowledge could not concentrate the lesson, got bored and did not engage lessons
properly. The combination between active learning and passive learning made the students
were sufficient to study, to analyze the quiz, to solve problems and dare to give creativity
comments eagerly. Besides, students were able to study by themselves and gave interested
presentations. After organizing these activities, students needed to evaluate the satisfactory
on the provided activities. The average score was evaluated to 4.6/5.0 or 92 % of all
students.
Keywords: active learning, passive learning, dye sensitized solar cell
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มุ่งสู่การเรียนรู้เชิงรุกผ่านการเรียนรู้ด้วยการสอนผู้อื่น
Toward Active Learning through Learning by Teaching Others
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Ekarin Suethanuwong
Department of Information Technology Management, Faculty of Commerce and
Management, Prince of Songkla University (Trang Campus)
ekarin.s@psu.ac.th
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยผู้สอน
ต้องสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงรุกและได้ประสบการณ์การ
เรีย นรู้มากขึ้น หนึ่ งในกิจ กรรมการเรีย นรู้เชิงรุกที่มีประสิทธิภ าพคือ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนผู้ อื่น
(learning by teaching others) ซึ่ งผู้ เรี ย นไม่ เพี ย งแค่ รู้ เข้ าใจ และท าเป็ น เท่ านั้ น ผู้ เรีย นยังต้ อ งสามารถ
อธิบ ายความรู้ ความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ และสามารถตอบข้อสงสัยให้ผู้อื่นได้อย่างกระจ่าง การ
เรียนรู้ด้วยการสอนผู้อื่นนี้ได้ถูกนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรม มอ. สัปดาห์วิชาการ ของวิทยาเขตตรัง ประจาปี 2558 ในกิจกรรม
การสอนนี้อาจารย์มอบหมายหัวข้องานให้แต่ละกลุ่มของผู้เรียน พร้อมทั้งสอนเนื้อหาพื้นฐานทางด้านปฏิบัติที่
จาเป็นสาหรับการสาธิตให้กับผู้เข้าชมงาน แต่ละกลุ่มผู้เรียนมีการจัดเตรียมโปสเตอร์และการสาธิต โดยมีการ
จัดการแข่งขันประกวดโปสเตอร์ ผู้เรียนทุกคนต้องบันทึกวีดีโอระหว่างการนาเสนอโปสเตอร์และการสาธิตให้ผู้
เข้าชมงาน พร้อมทั้งอัพโหลดวีดีโอผ่านเว็บไซต์ยูทูป การประเมินผลการเรียนรู้ในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามโดย
สอบถามจากผู้เรียนทั้งคาถามปลายปิดและปลายเปิด ผลที่ได้จากคาถามปลายปิดพบว่านักศึกษาที่คิดว่าตนเอง
ได้รับความรู้และประสปการณ์มากขึ้นในระดับมากและมากที่สุดมีจานวน 82.3% กิจกรรมนี้ผู้เรียนไม่เพียงแค่
ได้เรียนรู้เนื้อหาผ่านกระบวนการจัดเตรียมเท่านั้น แต่ผู้เรียนได้ยังเรียนรู้จากการอธิบายและการสาธิตให้กับผู้
เข้าชมงานอย่างอิสระด้วยตนเอง
คาสาคัญ: การเรียนรู้ด้วยการสอนผู้อื่น การเรียนรู้เชิงรุก
Abstract
Nowadays, teaching and learning in university classes tend to stimulate students to
be active learners. Lecturers must create teaching activities to encourage students to get
more involved, and to gain more learning experience through those activities. One of efficient
activities of active learning is a learning activity using learning by teaching others, in which
students not only know, comprehend, and are able to do, but also they must be able to
explain their knowledge and comprehension as well as clearly answer all questions from
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others. Learning by teaching others was adopted in the subject (Data Communication &
Computer Networks), being applied by integrating with one of the public activities in the 2015
PSU Open Week of PSU Trang Campus. In this activity, the lecturer assigned a task topic to
each student group as well as taught a practical necessary matter of the assigned tasks for
demonstration. Each student group must well prepare their posters and demonstrations. All
obtained posters were competed with each other. All students must record their own
videos during their presentations and demonstrations. They must also upload their own
videos into the Internet via the YouTube website. The learning assessment of this activity was
done by using questionnaires with the close and open ended questions. The result from the
close ended questions showed that the number of students who thought that they gained
much more knowledge and experience than usual was 82.3%. In this activity, the students
were not only able to learn through the preparation process, but also from explaining and
demonstrating other people autonomously.
Keywords: Learning by teaching, active learning
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์: การแก้สมการเชิงเส้นและสมการกาลังสอง
โดยการกาหนดชั่วโมงทาแบบฝึกหัด สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ชั้นปีที่ 1
Development of Mathematics’ Achievement: Solving Linear and Quadratic Equations
by Assigning Practice Hour for 1st Year Students in Public Management Departments
วาสนา บุญแสวง* และ ณัฐพล บุญนา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Watsana Boonsawaeng* and Nathaphon Boonnam
Department of Applied Mathematics and Informatics
Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of SongklaUniverisity, Suratthani 84000
*Corresponding author :watsana.b@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิง
เส้นและสมการกาลังสอง ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2557 ให้มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70% ขึ้นไป โดยจานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 80% อีกทั้งยังพัฒนา
แบบฝึกหัด ที่ใช้ประกอบในการพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาแนวคิดของนักศึกษา
ต่อวิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะศิลป
ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ด การ ชั้ น ปี ที่ 1 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 937-195 คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ น
ชีวิตประจ าวัน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 2 กลุ่ มเรียน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนสาหรับคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ แบบทดสอบความรู้
ก่อน-หลั งเรีย นเรื่ องการแก้ส มการเชิ งเส้ น และสมการกาลั งสอง แบบฝึ กที่ ใช้ในชั่ว โมงท าแบบฝึ กหั ด และ
แบบสอบถามความคิดของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยการเพิ่มชั่วโมงทาแบบฝึกหัด สาหรับสถิติที่ใช้ใน
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ผลจากการวิ จั ย ในครั้ งนี้ พ บว่า หลั งจากที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ ว มท า
แบบฝึ กหั ดชุดที่สร้ างขึ้น ในชั่วโมงที่กาหนด จานวน 6 ชั่วโมงภายใต้การแนะนาของผู้ส อน รุ่นพี่และเพื่อน
นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีคะแนนการสอบในทั้งสองหัวข้อ ได้แก่ การแก้สมการเชิงเส้นและสมการกาลังสองเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 31% และ 37% ตามลาดับ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยการกาหนดชั่วโมงการ
ทาแบบฝึกหัดอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักศึกษาจะพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบการกาหนด
ชั่วโมงทาแบบฝึกหัด แต่ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลย ดังนั้นหากต้องการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงจาเป็นต้องมีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พื้นฐานกับการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งการปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษาควบคู่ไปด้วย
คาสาคัญ : สมการเชิงเส้น สมการกาลังสอง ค่าดัชนีความสอดคล้อง
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Abstract
In this paper, the objective is to develop Mathematics’ achievement: solving linear
and quadratic equations by assigning practice hour for the 1st year students in public
management departments which is held on semester 2/2557 for getting average score from
70% and upper by amount of students who pass bounded from below 80%. Moreover, we
develop exercises used in developing students to raise academic achievement and we study
the concept of students’ thinking for the methods used in teaching and learning. Target
group is the 1st year students in public management departments, faculty of liberal arts and
management sciences who enroll 2 group’s studies in 937-195 Mathematics and Statistics in
daily life of semester 2/2557. Tools used in research consist of pretest the knowledge for
qualifying students’ participating, pretest and post-test in linear and quadratic equations,
exercises for practice hour, and questionnaire for concept of students’ thinking about
learning by increasing exercise’ hour. The statistics’ tools used to analyze data are percent
and average. The results of this research found that after students attained doing exercises
which is created in given 6 hours under the lecturer, older student, and friend, students of 2
groups got the score of the test in 2 topics, i.e. solving linear equation and quadratic
equation, are increasing on average 31% and 37%, respectively. And students have
satisfaction towards management classes by assigning practice hour at a high level. Although
students’ satisfaction is valid, but fundamental knowledge of Mathematics cannot longer
ignore. Hence, if we truly want to achieve the objective, it is necessary to make the relation
test between fundamental knowledge and learning Mathematics together with adjusting the
basic knowledge to students.
Keywords: Linear equation; Quadratic equation; Index of Item-Objective Congruence (IOC)
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การเรียนการสอนโดยชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ
Active Learning’s Training Sets for the First Year Students of
Tourism Business Management Program, Faculty of Liberal Arts and Management
Science
ณัฐพล บุญนา* และ วาสนา บุญแสวง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Nathaphon Boonnam* and Watsana Boonsawaeng
Department of Applied Mathematics and Informatics
Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla Univerisity, Suratthani 84000
*Corresponding author : nathaphon.b@psu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยในชั้นเรียนถือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน
ในปัจจุบัน เนื่องจากผู้เรียนในขณะนี้มีความหลากหลาย อีกทั้งเทคนิคการสอนรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถกระตุ้น
ให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงต้องดาเนินการเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดการเรีย นการสอนโดยผ่ านกระบวนการวิจัย งานวิจัยนี้ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิช า
937-195 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน สาหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการ
ธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้การ
เรี ย นรู้ แบบเน้ น ประสบการณ์ นั่ น คื อ วิธีก ารเรีย นรู้ในแต่ ล ะบุ ค คลประกอบด้ ว ย การสร้างประสบการณ์
การทบทวนการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ กั บการเรียนรู้แบบโครงงาน นั่นคือ วิธีการให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริง ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม การคิดและเลือกหั วข้อ การเขียนเค้าโครง
การปฏิบัติโครงงาน การนาเสนอโครงงาน และการประเมินผลโครงงาน เพื่อที่จะบูรณาการกับการเรียนการ
สอนผ่านชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ที่มี
การเรียนการสอน โดยสุ่มตัวอย่าง 40 คน มาจากนักศึกษาที่เรียนทั้งสิ้น 125 คน คิดเป็น 32% ของจานวน
ประชากร เพื่อส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ผลลั พธ์ที่ได้อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และระดับ
คะแนนตั้งแต่ C+ ขึ้นไปอยู่ ที่ร้อยละ 92.8 ประกอบด้วยระดับคะแนน A, B+, B และ C+ เท่ากับ 12.80%,
22.40%, 28.00% และ 29.60% ตามลาดับ
คาสาคัญ: การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ การเรียนรู้แบบโครงงาน
Abstract
The classroom’s research is one of important process for arranging our present
teaching and learning. Due to the variety of students and traditional teaching’s techniques
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cannot motivate students taking the achievement of successive object in the classroom. We
have to conduct the above problem for improving the efficiency and effectiveness of
learning through the research process. In this paper, we used in 937-195 Mathematics and
Statistics in daily life for the First Year Students of Tourism Business Management Program,
Faculty of Liberal Arts and Management Science in semester 1/2558 by using experimental
learning, i.e. individual methods for learning consisting of concrete experience, reflective
observation, abstract conceptualization, and active experimentation, and project-based
learning, i.e. practicing method for learning consisting of preparedness, topic’s thinking and
choosing, proposal written, project performance, project presentation, and project
evaluation, integrated into their classroom via Active Learning’s Training Sets consisting of the
different activities for each week. The Samplers are 40 persons from 125 persons who
studied this subject accounted for 32% of the population which we explored learning’s
satisfaction. The result of students’ assessment is very favorably good. Range of grade in C+
and upper is at 92.8% consisting of grades A, B+, B, and C equal with 12.80%, 22.40%,
28.00%, and 29.60%, respectively.
Keywords: Active learning; Experimental learning; Project-based learning
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การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้านของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
21th Century Learning in Flipped Classroom of The Student in Public Administration
in Faculty of Liberal Arts and Science Prince of Songkla University Surat Thani Campus
สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Soodchalerm Sattrapruek
Faculty of Liberal Art and Management Sciences
Prince of Songkla University Surat Thani Campus
soodchalerm.s@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และเพื่อศึกษา
ปั ญ หา อุป สรรค และข้อ เสนอแนะในการจัด การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้ อ งเรีย นกลั บ ด้ าน
ทาการศึกษาแบบเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่ ล งเรี ย นในรายวิ ช า 942-243 การเมื อ งการปกครองของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น (ASEAN Politics and
Government) จ านวน 66 คน ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ
Enter และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมากคือ ด้านการร่วมมือ และในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ ปัจจัยการเตรียมความพร้อม (ความพยายามค้นหาเอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชามากกว่าเรียนเฉพาะในเอกสารประกอบการสอน การปรึกษากับผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา และ
การศึกษาเนื้อหามาก่อนที่จะมีชั่วโมงบรรยาย) มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลทางบวก สาหรับปัญหา อุปสรรค
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้านพบว่า การการศึกษาด้วยตนเองทาให้ได้รับ
ความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการศึกษา ในส่วนของข้อเสนอแนะพบว่า ควรมีการส่งเสริมในด้านความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีและแหล่งการศึกษาเรียนรู้
คาสาคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
Abstract
The purposes of this classroom research are three fold: 1) to describe and explain the
level of learning and innovation skills, 2) to investigate the internal and external factors
affecting the level of learning and innovation skills and to study the problems and
suggestions of 21th Century Learning in Flipped Classroom. The population of this descriptive
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and explanatory study consisted of 66 students in Public Administration in Faculty of Liberal
Arts and Management Science Prince of Songkla University, Surat Thani Campus. They were
undertaking 942-234 ASEAN Politics and Government in 1/2015. The data were analyzed by
using percentage, arithmetic mean, standard deviation, and multiple regressions. The main
findings are summarized as follows: 1) for the level of learning and innovation skills, the
established participation was at a high level. 2) for the factors affecting learning and
innovation skills, preparedness (this include the attempts to find other additional documents
relevant to the course objectives, the consulting with the lecturer when having not
understanding and read the materials before class) was positively related and influential on
student learning and innovation skills. 3) base on the current study, the students reported
that what they leaned from self-study technique was inadequate for their study. Importantly,
the university should more resources and educational technologies for students.
Keywords: Flipped Classroom, 21th Century Learning
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ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีทางสถิติ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
A Study Problems of Learning and Teaching Statistics Methodology of Environmental
Technology and Management’s students in Faculty of Technology and Environment,
Prince of Songkla University Phuket Campus
จินดา สวัสดิ์ทวี
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Jinda Sawattawee
Faculty of Technology and Environment , Prince of Songkla University Phuket Campus
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาระเบียบ
วิธีทางสถิติ และ 2) หาแนวทางในการแกปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีทางสถิติ ของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีทางสถิติ ภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Regression analysis) ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนมากที่สุด คือ ความถนัดในรายวิชาสถิติ ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการเรียน
จัดการเรียนการสอนรายวิช าระเบียบวิธี ทางสถิติมากที่สุด คือ ความถนัดในการเรียน รองลงมาเป็น สื่ อ
ประกอบการเรียนการสอน และ การสอนของอาจารย์ ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาความสั มพัน ธ์ระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นกับ ปั จ จัย ที่เกี่ย วข้องกับ ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ปั จจัยด้านความรู้
พื้นฐานเดิมของผู้เรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 นั่นแสดง
ให้เห็นว่า ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเกิดจากผู้ เรียนไม่มีความถนัด ไม่มีความรู้พื้นฐานเดิม ไม่เข้าใจ
เนื้อหา สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน การอธิบายของครูผู้สอนไม่สามารถเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จึง
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับที่ค่อนข้างต่า สาหรับแนวทางในการแก้ปัญหา ครูผู้สอน
จะต้องใช้สื่อการเรียนการสอนที่สามารถเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเห็นภาพและเห็นความสาคัญของการเรียนรายวิชานี้
ส่งเสริมให้ ผู้เรีย นค้น คว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้ องเรียนเสมอ และใช้เวลาว่างจากการทากิจกรรมในการ
ทบทวนบทเรียนให้มากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ปัญหาการเรียนการสอน ปัจจัย กระบวนการจัดการเรียนการสอน
Abstract
The Purpose of this research was to study the problems in Learning and Teaching
Statistics Methodology education and find the way of solution about the problems in
Learning and Teaching Statistics Methodology education of Environmental Technology and
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Management’s students in first semester of 2015. There were 5 7 students from purposive
sampling of Environmental Technology and Management’s students who answer the
questionnaires. The instrument used in this study was a questionnaire that about issue
various of education. The data was analyzed by mean, percentage, standard deviation,
Pearson's correlation coefficient, and regression analysis. The research found that The results
showed that factors associated with various on learning and Teaching Statistics Methodology
education mostly was aptitude for learning subordinate are media teaching and teaching
method of teacher respectively. The relationship between students’ learning achievement of
Environmental Technology and Management program and factors related of problem in
learning and teaching found that Prior-knowledge affect to learning achievement at the .05
level of significance, show that problem of the Learning and Teaching cause of the students
don’t have aptitude for learning , don’t have Prior-knowledge, don't understand of the
subjects matter and media teaching or the description of teachers unable to link the
understanding of students. As a result, the achievement of learners in a relatively low level.
A solution of problem-solving was teachers must use media teaching that link the students
visualize and see the importance of learning this subject. Encourages learning outside the
classroom and spend free time for review the lesson more.
Keywords: factor, process of Learning and Teaching, problem of Learning and Teaching
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการสอนในห้องเรียนควบคู่กับการสอนเชิง
ปฏิบัติการ
Development of Student Achievement through Classroom Teaching Coupling with
Laboratory Workshop
ดร.สุพรรณี ดวงทอง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Supunnee Duangthong
Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University
supunnee.d@psu.ac.th
บทคัดย่อ
รายวิชาเคมีวิเคราะห์ หัวข้อการวิเคราะห์ โดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือ หากได้มีการเรียนรู้ควบคู่กับการได้ทดลองจริง จะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ดีขึ้น งานวิจัยนี้จึง
ได้พัฒนาวิธีการสอนโดยใช้กระบวนการสอนในห้องเรียนควบคู่กับการสอนเชิงปฏิบัติการ ศึกษาผลการเรี ยน
ของนักศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยกระบวนการสอนในห้องเรียนอย่าง
เดีย วกับ การเรียนของนั กศึกษาโดยใช้กระบวนการสอนในห้ องเรียนควบคู่กับการสอนเชิงปฏิบัติการ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่เลือกมาวิจัยเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ปีการศึกษา 2558 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ
20 คน โดยกลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษาที่เรียนโดยใช้กระบวนการสอนในห้องเรียนควบคู่กับการสอนเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การหาปริมาณเหล็ก โดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี กลุ่มที่ 2 เป็นนักศึกษาที่เรียนโดยใช้กระบวนการ
สอนในห้องเรียนอย่างเดียว เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบข้อเขียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษากลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 18.9 และ 16.5 คะแนน ตามลาดับ (คะแนน
เต็ม 30 คะแนน)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 4.3 และ 6.0 คะแนน ตามลาดับ และทดสอบค่าที (ttest) ผลการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่มต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การสอนโดยใช้
กระบวนการสอนในห้องเรียนควบคู่กับการสอนเชิงปฏิบัติการจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สูงขึ้น
คาสาคัญ: การสอนเชิงปฏิบัติการ, เคมีวิเคราะห์, สเปกโทรโฟโตเมตรี
Abstract
The subject of “Basic Principle Analytical Chemistry” in the title of analysis by using
spectrophotometric method is related to the instrument which learning through classroom
coupling with the experiment will enhance student achievement. Therefore, this research
aimed to develop new teaching method by utilizing laboratory workshop into classroom.
Then learning outcome assessment was investigated. 2 groups of students (20 students each
group); group 1-learning in the classroom coupling with laboratory workshop (determination
of iron by spectrophotometry) and group 2-learning in the classroom only were participated
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during the first semester of academic year 2015. It was found that average learning outcomes
of group 1 and group 2 were 1 8 .9 and 1 6 .5 points, respectively (totally 3 0 points) with
standard deviation of 4.3 and 6.0 points, respectively. Results indicates a significant difference
of learning outcomes from 2 groups (t-test, level 0.05). Hence, teaching method in the
classroom coupling with laboratory workshop provided the learning outcome enhancement.
Keywords: laboratory workshop, analytical chemistry, spectrophotometry
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การจัดกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ตามผลการการเรียนรู้ที่
คาดหวังในนักศึกษา
The group process to develop critical thinking skills and learning skills of expected
learning outcomes in students
ณัฐจิต อ้นเมฆ
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
Nutthajit Onmek
Program in Occupational Health and Safety, Faculty of Science and Industrial Technology,
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Makham Tia, Muang, Surat Thani 84000
nutthajit.o@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ตามผล
การการเรียนรู้ที่คาดหวังในนักศึกษา โดยใช้แบบประเมิน เพื่อเปรียบเทียบการเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม กับ
การเรียนแบบรายบุคคล ซึ่งทาการศึกษาในนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา 924 – 356 วิศวกรรมความปลอดภัย
จานวน 38 คนผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันเฉลี่ย 4.67 1.26
และ 4.77 1.02 ตามล าดั บ แต่ค่าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานการเรียนแบบรายกลุ่ มมากกว่ าการเรียนแบบ
รายบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนแบบกลุ่ม จะทาให้มีผู้เรียนบางคนที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่ได้พยายามทา
ความเข้าใจพร้อมกับเพื่อนในชั้นเรียน จึงทาให้ได้คะแนนการวัดความรู้ที่แตกต่างกันมาก ผลการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียนจากการสังเกตพฤติกรรม และการประเมินตนเองของนักศึกษา พบว่า การทากรณีศึกษาแบบ
รายกลุ่ม ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน แสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจในการทางาน และ
ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการตอบคาถามกับผู้สอน และร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นกว่าการทา
กรณีศึกษาแบบรายบุคคลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) การประเมินทักษะการวิเคราะห์ พบว่า การ
เรียนแบบกลุ่ม ทาให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากกว่าการเรียนแบบรายบุคคลคิดเป็น 3.19  0.67 และ 2.39 
0.61 ตามลาดับ เป็นผลมาจากการช่วยกันคิด และเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย ทาให้สามารถคิด วิเคราะห์
ประเด็นต่างๆครอบคลุมมากขึ้น การประเมินความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น พบว่า จานวนนักศึกษาที่ขาด
เรียนแต่ละครั้งความแตกต่างในการเรียนทั้ง 2 แบบ แต่การเรียนแบบกลุ่มผู้เรียนจะแจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้า
เมื่อจาเป็นต้องขาดเรียน ถามถึงผลกระทบต่อคะแนนที่มีต่อเพื่อนในกลุ่ม จานวนของนักศึกษาที่เข้าเรียนสายใน
การเรียนแบบกลุ่มลดลงจากการเรียนแบบรายบุคคลร้อยละ 56.25 ดังนั้นผลจากการศึกษา พบว่าการจัดการ
เรียนแบบกระบวนการกลุ่ม ให้ผลที่ดีในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
ได้มากขึ้นและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอน, กระบวนการกลุ่ม, ทักษะการคิดวิเคราะห์, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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Abstract
This research aims to study the development of critical thinking and learning skills,
according to the expected learning outcomes in the students by using of assessment form to
compare to the different of the group learning and the individual learning. There studied in
the 3rd year students of 38 in the subject 924-356 safety engineering. The results showed
that the students have a better understanding of the lessons of similar in both of the group
study and individual study average rose 4.67  1.26 and 4.77  1.02 respectively, but the
standard deviation of the group study, rather than individual study, which is the result of a
group study to make a certain class of people who do not understand or have struggled with
classmates. The participation and comment from the observed behavior and self-assessment
of students found that the group study made the students a chance to interact with friends,
comment, share and make the confidence decision to answer and discuss in class more than
the individual study (p <0.05). The assessment of the critical thinking skills showed that the
group study has made a higher quality of presentation and report than the individual study
that was 3.19  0.67 and 2.39  0.61 respectively, that as a result of different ideas and
opinions on various issues, enabling a more comprehensive analysis. Assessing responsibility
for themselves and others found that the number of students absent there was no
difference in both study processes. But the group study, the students will let teachers know
in advance when students have asked about the lack of impact on the friends in the group.
The number of students came late in class of the group study that decreased from 56.25
percent to individuals study. The results of the study showed that the group study process
have the great effect in the development of students to meet the expected learning
outcomes of the course, there was more substantial and measurable way.
Keywords: teaching and learning, group processes, critical thinking skills, expected learning
outcomes.
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การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Information and Communication Technology Programme, Faculty of Science,
Prince of Songkla University
*Corresponding author: komwit.s@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวคิดแบบ Teach Less,
Learn More เป็นสิ่งที่สาคัญในปัจจุบัน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่นี้ เน้นพัฒนาทักษะ
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่ามุ่งเน้นที่จะให้ผู้เรียนแสวงหาผลลัพธ์ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าว สามารถทา
ได้ ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Flipped Classroom, Project Based Learning,
Problem Based Learning เป็ น ต้น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ ผู้ เรียนเป็ นศูนย์กลางด้วยวิธีการ
ข้างต้น จะทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหา การพัฒนา
นวัตกรรม การทางานร่วมกัน รวมถึงทักษะในการดารงชีวิตและทักษะทางอาชีพต่างๆ เช่นเดียวกับร ายวิชา
หลักการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ต้องการมุ่งเน้น พัฒ นาแนวคิดและ
ทักษะการออกแบบและพัฒนาเชิงนวัตกรรม การเรียนการสอนในรูปแบบเก่าที่เป็นแบบเน้นการ บรรยายนั้น
จะทาให้ผู้เรียนมิได้ฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้เพียงพอ ซึ่ งจะทาให้ตัวผู้เรียนเองขาดทักษะที่
จาเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่จึงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น อภิปราย และคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆ ที่
จาเป็นในโลกปัจจุบันและต่อยอดในอนาคตได้
ค า ส า คั ญ : Flipped Classroom, Project Based Learning, Problem Based Learning, ห ลั ก ก า ร
ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Abstract
The educational management in the 21st century using concept of “Teach Less, Learn
More” is very crucial nowadays. This idea emphasizes for developing skills and learning
processes in both of theory and practice. This educational management concept can apply
in many styles e.g. flipped classroom, project based learning, and problem based learning. It
affects learner significantly in developing skills like critical thinking, self-learning, problem
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solving, team-working, innovative thinking and relevant skills in daily life and professional
skills. Accordingly, in the educational management of Human-Computer Interaction Design of
the Information and Communication Technology Programme (ICT) therefore applies those
conceptual ideas to guide the learner to acquire more potential and ability in their own field.
Also, this can lead the learner to get more practical time than theoretical time in the small
classroom and be ready to real world life in the future.
Keywords: Flipped Classroom, Project Based Learning, Problem Based Learning, HumanComputer Interaction Design
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การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกสาหรับการจัดการระบบสารสนเทศ
Lifelong Learning Skill Development using Active Learning Strategies for
Information System Management
ณัฐพงศ์ ทองเทพ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Nattapong Tongtep
Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket Campus
nattapong.t@phuket.psu.ac.th
บทคัดย่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปลูกฝังทักษะการแก้ไขปัญหาและการ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้ วยตัวเอง จึงจาเป็นสาหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหลังสาเร็จการศึกษา งานวิจัยนี้ นาเสนอกระบวนการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุก 3 วิธี ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้
แบบทีม ร่วมกับการคิดเชิงวิพากษ์และการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการบริหาร
จั ด การตนเอง องค์ ก ร และเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ในการจั ด การระบบสารสนเทศอย่ างมี
ประสิ ท ธิภ าพ โดยงานวิจั ย นี้ ได้ดาเนิ น การจัดการเรียนรู้เ ชิงรุกกับนักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ชั้นปีที่ 1 ซึ่ ง
ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ ในสาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของคณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จานวน 27 คน ผลการวิจัยตาม
ตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนพบว่า ร้อยละ 92.59 ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน ในขณะที่ ร้อยละ 81.48 ของผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และร้อยละ 70.37 ของ
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตามที่กาหนด จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า กลยุทธ์การเรียนรู้เชิ งรุกมีบทบาท
สาคัญการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการจัดการระบบสารสนเทศ
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, การเรียนแบบทีม, การแก้ปัญหา, การคิดเชิงวิพากษ์, การแสดง
บทบาทสมมติ
Abstract
Since information technology changes rapidly, cultivating problem solving and selflearning skills of new technologies are essential in higher education in order to let them
continue their learning by themselves after graduation. In this work, lifelong learning skill
development for managing information systems is proposed using three active learning
strategies: problem solving, team-based learning including critical thinking, and role playing.
These techniques help learners efficiently manage themselves, their organization, and
technologies which are important components of information system management. The
proposed lifelong skill development was experimented on 27 undergraduate students, who
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took the course of Management Information System in the Information Technology Program
of Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket Campus. The
experimental results show that, according to the teaching and learning indicators, 92.59% of
learners involved and participated to the class while 81.48% of learners had meaningful
learning, and 70.37% of learners had information system management skill. From the results,
active learning strategies play an important role to develop lifelong learning skills for
managing information system.
Keywords: Management Information System, Team-Based Learning, Problem Solving, Critical
Thinking, Role Playing
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ผลการใช้ Active Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมี
กรณีศึกษานักศึกษา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Active learning strategy increases student learning in Biochemistry
Case study in Faculty of Traditional Thai Medicine, Prince of Songkla University.
พรรณี อัศวตรีรัตนกุล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Punnee Asawatreratanakul
Department of Biochemistry, Faculty of Science,
Prince of Songkla University.
punnee.a@psu.ac.th
บทคัดย่อ
ชีวเคมีเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลไกการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์ ซึ่งผู้เรียนต้อง
ใช้ทักษะ และเวลาในการศึกษาทาความเข้าใจมาก จึงส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และมีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนที่ต่า ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียนชีวเคมีโดยใช้
Active Learning กับวิธีบรรยายอย่างเดียว ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ในภาคเรียนที่ 2/2558 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสอนแบบ Active learning ได้แก่การ
เรียนรู้จากกรณีศึกษาปัญหาของโรค ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาสาเหตุของโรค และจัดทาสื่อคลิปวีดีโอเพื่อเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน เป็ นกลุ่ม จากการวัดและประเมินผลที่ใช้วิธีตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ (90.7%) เห็นด้วยกับการเรียนที่มีกิจกรรมในชั้นเรียน (พอใจ 97/107คน) ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถเชื่อมโยงความรู้มาสู่ทฤษฏีได้มากขึ้น บทเรียนที่เสริมด้วยกิจกรรมมีความน่าสนใจ สามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่าย และนอกจากช่วยฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ยังพบว่าเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย cluster
analysis โดยใช้ โปรแกรม R เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ใช้ ก ารเรียนแบบ Active learning มี
คะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าการเรียนแบบบรรยายอย่างเดียว และเมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของนักศึกษา
ที่มีพื้นฐาน GPA ใกล้เคียงกัน พบว่าการเรียนแบบ Active learning สามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p<0.05
คาสาคัญ : Active learning ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชีวเคมี
Abstract
Biochemistry is important subject for health science student which is study about
human biomolecules and metabolism. The students must understand a lot of contents and
take so much time for studying, so the learning outcome were not good. The purpose of this
study was to compare the outcomes of students who studied Biochemistry by using active
learning strategy and lecture-based method for Traditional Thai Medicine students, Prince of
Songkla University in semester 2/2015. Active learning methods were arranged by learning
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from case studies, clip VDO and group discussion. The questionnaire was implemented as a
tool for this study. The result indicated that most of students (90.7%) satisfied for active
learning management. This method could also promote them both understanding and
interesting in their knowledge contents. Comparison of student scores by using cluster
analysis found that active learning could significantly increase their learning outcome
(p<0.05). These results suggest that active learning strategies are necessary for Biochemistry
course and possible to be modified for other students’ learning.
Keywords: Active learning, Learning achievement, Biochemistry
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
The Effects of the Social Learning Program towards Motivation in Studying Health
Education of Grade 6 Students at Phratumnuk Suankularb School
มนต์ชนก รื่นสุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Monchanok Ruensuk
Kasetsart University
reena_xixza@hotmail.com
บทคัดย่อ
เนื่องจากนักเรียนไม่ประสบความสาเร็จในการเรียนวิชาสุขศึกษา ดังนั้นนักเรียนควรได้รับการกระตุ้น
และจูงใจให้เกิดเป้าหมายในการเรียน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนาโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมที่มีต่อแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาสุขศึกษามาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยมีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน การวางแผนใน
การเรี ย น ความสนใจในการเรี ย น การพึ่ งตนเองในการเรียน และการตั้งเป้ าหมายในการเรียน เพื่ อ สร้าง
แรงจูงใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรู้ทาง
สังคมที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนก่อนและหลังการใช้
โปรแกรม โดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาสุข
ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาสุข
ศึกษาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่า การจัดโปรแกรมการ
เรียนรู้ทางสังคมที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา สามารถพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนกลุ่มทดลองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโปรแกรม นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน อยากเรียนวิชาสุข
ศึกษา มีเป้าหมายในการเรียนวิชาสุขศึกษา สามารถพึ่งตนเองในการเรียนวิชาสุขศึกษาได้ เกิดความสนใจใน
การเรียนวิชาสุขศึกษามากขึ้น รู้จักการวางแผนในการเรียนวิชาสุขศึกษา และมีความกล้าพูด กล้าคิดมากขึ้น
และทาให้มีความตั้งใจในการเรียนวิชาสุขศึกษามากขึ้น
คาสาคัญ: นักเรียน แรงจูงใจ โปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา
Abstract
Since the students didn’t succeed in studying Health education, so the students
should be stimulated and inspired to have the aim of learning. Therefore, the author was
interested about using The Social Learning Program towards Motivation in Studying Health
Education with 4 aspects: study planning, study interest, self-help and setting goal to build
up studying motivation in Studying Health Education. The purposes of this research were 1)
to study the effect of social learning program towards motivation in studying health
education. 2) to compare motivation between before and after using social learning program
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towards Motivation in Studying Health education. The research results indicated that after
the experiment, the posttest scores from motivation questionnaire of the experimental group
were higher than the pretest scores at .05 level of significance. Using social learning on
enhancing student motivation in learn health education can develop student’s motivation
effectively. As we have mentioned above, The Social Learning Program towards Motivation in
Studying Health Education can develop students’ motivation in the experimental group
efficiently. After attending this program, the students have motivation, goal and interest for
learning, and be able to help themselves, know how to plan in learning Health education.
Besides, they feel confident to speak and think more and more.
Keywords: student, motivation, Social Learning Program towards Motivation in Studying
Health Education
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การใช้ Principal Component Analysis ในการระบุโครงสร้างคะแนนที่มีผลต่อเกรดของนักศึกษา
Using principal component analysis to identify the score structure that has an influence
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บทคัดย่อ
รายวิ ช า GEN 121 ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละแก้ ปั ญ หาเป็ น วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ เ ป็ น วิ ช าบั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาประมาณ 1,200 คน โดยคะแนน
รวมของวิชานี้จะมาจากคะแนนหลาย ๆ ส่วน เช่น โครงงาน กิจกรรม คะแนนสอบ เป็นต้น ทางผู้วิจัยสังเกตว่า
มีเพียงคะแนนจากบางส่วนเท่านั้นที่มีผลต่อความแตกต่างของเกรดของนักศึกษาแต่ละคนที่คิดมาจากคะแนน
รวม 100 คะแนน เช่น ผลคะแนนสอบซึ่งมีความแปรปรวนในข้อมูลสูง ในขณะที่ส่วนที่เหลืออาจจะไม่สามารถ
ใช้ในการแบ่งแยกนักศึกษาได้ เช่น คะแนนโครงการกลุ่มที่ทุกคนในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากันหมด และแต่ละ
กลุ่มได้คะแนนไม่แตกต่างกันมาก หรือคะแนนกิจกรรมบางส่วนที่ต้องการเพียงให้นักศึกษามีส่วนร่วม ดังนั้น
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ส่งงานก็จะได้คะแนนในส่วนนี้ ในงานวิจัยนี้จะใช้ข้อมูลของคะแนนจากทุกส่วนและคะแนน
รวมของนักศึกษาในรายวิชา GEN 121 จานวนสามภาคการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ได้ทราบว่าสิ่งที่สังเกตได้นั้นเป็น
จริงหรือไม่ และมีคะแนนจากส่วนใดบ้างที่สามารถแบ่งแยกนักศึกษาได้จริง ทางผู้วิจัยจึงได้เสนอการใช้วิธี
principal component analysis ซึ่ งเป็ น วิธีก ารทางสถิ ติที่ ส ามารถแปลงส่ ว นประกอบของคะแนนดั้ งเดิ ม
ออกมาเป็นส่วนประกอบใหม่ที่บรรจุข้อมูลไว้จากมากไปน้อยเรียงตามลาดับในการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนของ
นักศึกษา และจากส่วนประกอบใหม่ที่ปริมาณการบรรจุข้อมูลถูกเรียงลาดับ ไว้แล้ว เราสามารถพิจารณาว่าการ
แปรผันของคะแนนมาจากส่วนใดบ้าง โดยวิธีการจะเริ่มจากการนาคะแนนจากทุกส่วนมารวมกันเป็นหนึ่งเมท
ริกซ์ แล้วใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง principal component ของเมทริกซ์นั้นออกมาเพื่อนาไปวิเคราะห์หา
อิทธิพลของคะแนนในแต่ละส่วนที่มีต่อคะแนนรวม โดยส่วนของคะแนนที่มีอิทธิพลต่อการแปรผันของคะแนน
รวมน้อยจะมีการปรับปรุงตัวกิจกรรมหรือเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อให้สามารถแบ่งแยกนักศึกษาได้ดีขึ้นต่อไป
คาสาคัญ: principal component analysis โครงสร้างคะแนน เกรดของนักศึกษา
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Abstract
GEN 121 Learning and Problem Skills, a general education course, is a required
subject for all students who study at King Mongkut's University of Technology Thonburi.
There are approximately 1,200 enrolling students per semester. The total score of this course
is composed of partial scores from many tasks, such as projects, activities, tests, and etc.
However, we have noticed that only scores from some tasks have an influence on variation
of the students’ total scores, such as examination scores, whose data possess a quite high
variance. However, scores from the other tasks might not be used to classify students. For
example, scores from group tasks, which every member in a group gets exactly the same
score, or scores from an activity that require only students’ engagement. A student who
submits a worksheet definitely get a score. In this research, we use the data of students’
scores from every task and also their total scores from last three semesters. Therefore, to
prove the observation above and to learn which tasks can actually classify students’ level of
competence, we propose the method of principal component analysis, a statistical method
for extracting informative components from data, to analyze the students’ scores. With these
informative components, we can know what tasks are indeed the sources of variation in the
total scores. The method begins with constructing a matrix of scores from all tasks. Then, a
computer is used to obtain its principal components, which are analyzed for their influences
on the total scores. Finally, the tasks with low contribution to the variation of total scores
themselves or their scoring rubrics would be modified to reflect the difference of students’
levels more appropriately.
Keywords: principal component analysis, score structure, student’s grade
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนเบื้องต้น และการประเมินภายในกลุ่มทางานแบบออนไลน์
Preliminary Applications of Teaching Techniques and Online Workgroup Dynamics
Assessment
ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Tule Sirikitputtisak
Faculty of Science and Industrial Technology,
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus
tule.s@psu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิผลของเทคนิคการสอนที่หลากหลายจากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เทคนิคที่พบจากการทบทวนงานวิจัยเหล่านี้ถูกนาไปใช้ในชั้นเรียนขนาดเล็ก
ในรายวิชาเคมีทั่วไประดับปริญญาตรี และรายวิชาปฏิบัติการที่ควบคู่กัน โดยมีจานวนนักศึกษาจานวนสามสิบ
คนในหนึ่งภาคการศึกษา เทคนิคดังกล่าวได้แก่การบริหารจัดการเวลา การสัมภาษณ์และการติวตัวต่อตัวช่วง
สั้นๆ การใช้ระบบการประเมินเพื่อนร่วมงานภายในกลุ่มทางานแบบออนไลน์และเป็นความลับ การติชมเชิงบวก
วิธีการหยุ ดเป็ น ช่วงๆ (Pause approach) และการสร้างความตระหนั กเกี่ยวกับการลอกเลี ยนวรรณกรรม
กราฟคะแนนจากเทคนิคการสัมภาษณ์และการติวตัวต่อตัวช่วงสั้นๆ หลายๆครั้งตลอดภาคการศึกษา มีลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกับ คะแนนรวมในรายวิช ามาก แม้คะแนนจากวิธีการนี้จะนับเป็นเพียงร้อยละยี่สิ บของคะแนน
ทั้งหมดก็ตาม ซึ่งสามารถบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวนี้ได้ดี นอกจากนี้การให้คะแนนโดยยึด
หลักการลอกเลียนวรรณกรรม มีผลในทางลบอย่างมากต่อคะแนนของนักศึกษาโดยรวม วิธีการปรับใช้หลักการ
ลอกเลียนวรรณกรรมจึงจาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อคะแนนอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดอย่ างฉับพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาที่มีพฤติกรรมการลอกเลียน
วรรณกรรมอย่ างกว้ างขวาง เทคนิ ค เหล่ านี้ ส ามารถน ามาใช้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพได้ ในการเรีย นการสอน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยในการจัดการชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่
ผ่านมา และคาดว่าเทคนิคเหล่านี้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ได้ โดยใช้
ทรัพยากรณ์ ขั้น ต่าที่มีอัตราส่ วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยในการแก้ปัญ หาสองซิกมา
(Two Sigma Problem) ได้
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของนักเรียน ระดับอุดมศึกษา การติว การประเมินสะท้อนผล ระบบการจัดการเรียน
การสอน การประเมินสะท้อนผลโดยเพื่อนร่วมงาน
Abstract
The effectiveness of the various teaching techniques for higher education observed in
literature are investigated. These techniques are applied in small undergraduate general
chemistry and its accompanying laboratory classes of thirty students for one semester. These
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techniques include time management, short interviewing-tutoring and feedback assessment
sessions, confidential online peers assessment system for workgroup dynamics, positive
feedback, pause approach as well as plagiarism awareness. A virtually identical pattern has
been observed suggesting a correlation between multiple short interviews throughout the
term and the final grade, where interview mark represents only twenty percent of the final
mark. Additionally, plagiarism awareness marking scheme substantially reduce the final grade
and thus alternate approach should be used to abate the sudden shift in the educational
concept, especially in an education system where plagiarism is rampant. Many of these
techniques can be applied effectively in higher education to help better manage classes and
maintain students’ engagement which is in line with literature. It is expected that the
application of these techniques can be scaled to larger cohort classes in higher education
with similar instructors-students ratio which helps address the Two Sigma problem with
minimum resources.
Keywords: student engagement, higher education, tutoring, assessment feedback, learning
management system, peers assessment feedback
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ผลของโปรแกรมทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัยเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
Effects of the Cognitive Domain of Life Skills Program on Improving
Fourth Grade Students’s Motivation in Science Learning at Phra Tumnuk Suankularb
School
ปาริชาติ นิ่มทัศนศิริ* และ มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
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Faculty of Education, Kasetsart University
*Corresponding author : yyuiyukyik@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสั ยเพื่อพัฒ นา
แรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ 2)
เปรียบเทียบคะแนนแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบ
กึ่งทดลอง ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ ประจาปีการศึกษา
2558 จานวน 79 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 52 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
จับสลากเลือกห้องเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มทดลอง คือ ป.4/3 จานวน 26 คน และกลุ่มควบคุม คือ ป.4/1 จานวน 26
คน โดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัยเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรมทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัยเพื่อพัฒ นาแรงจูงใจในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยใช้กิจกรรม
ทักษะชีวิตด้านพุ ทธิพิ สั ย โดยจะเน้ น ให้ นั กเรียนกลุ่ มทดลองใช้ทักษะการคิ ดวิเคราะห์ วิ จารณ์ และรู้จักใช้
ความคิด สร้างสรรค์ในการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ อัน จะส่ งผลให้ นั กเรียนเกิ ดแรงจูงใจในการเรียนวิช า
วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 2) แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติใช้สถิติพาราเมตริก (Independent-Samples T Test) ผลการวิจัย
พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนจากแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเข้าร่วม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มทดลองตระหนักถึง
ความสาคัญของแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆ และมีแนวคิดที่จะนาไปพัฒนาแรงจูงใจใน
การทางานต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จด้วย
คาสาคัญ : ทักษะชีวิต ทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัย แรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
Abstract
The purposes of this research are: 1) to study the effects of Life Skills program to
improve the motivation in science learning of the fourth graders at Phra Tumnuk Suankularb
School. 2) to compare the motivation in science learning of the fourth graders before and
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after participating. There are totally 79 students playing a part as the population in the
research that is conducted using the quasi-experimental method. Of the total 79 students, 52
students are selected as sampling group by random sampling method. Then the 52 students
are divided equally into 2 groups; an experimental group and a control group. The
instruments using in this research are: 1) the cognitive domain of life skills program to
improve the motivation in science learning of the fourth grade students that I have
developed by using the cognitive domain of life skills activities. The program is designed to
allow the experimental group of students to utilize their critical thinking, creative thinking
and analytical skills to create a new innovation and, subsequently, give them more
motivation in learning science subject; 2) the motivation in science learning test. The research
data are analyzed by using mean, standard deviation and Parametric Statistics (IndependentSamples T Test). The research results indicates that: 1) after the experiment, the posttest
scores from the motivation in science learning test of the experimental group are higher than
the pretest scores at .05 level of significance; 2) The students in the experimental group
recognizes the importance of the motivation in science learning and other subjects and will
use the idea to increase their motivation in doing other tasks to meet their success.
Keywords: Life Skill, Cognitive Domain, the motivation in science learning
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