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การประชุมวิชาการทางการศึกษา
The6th PSU Education Conference
“Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”
วันที่ 19 - 20ธันวาคม2560
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
____________________________________
สื บ เนื่ องจากระบบประกัน คุณภาพการศึกษา ตัว บ่งชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานข้อหนึ่งไว้ว่า “มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” โดยมีแนวทางในการดาเนินการคือ ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุง
และพั ฒ นาการเรี ย นการสอนเป็ น ประจ าอย่ า งต่ อ เนื่อ ง มหาวิ ท ยาลั ย จึง 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
rd
The 3 PSU Education Conference “Education Harmonization Beyond Frontier to AEC”
เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557
th
The 4 PSU Education Conference “Engaging Students to Future Ready Graduates”
เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558
th
The 5 PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners”
เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงกาหนดจัดการประชุม
วิ ช าการทางการศึ ก ษา The 6 th PSU Education Conferenceและมอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการฝ่ าย
พัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการเรียนรู้ ดาเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการข้างต้น โดยกาหนดจัดในวันที่
19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภายใต้หัวข้อ“Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” และกาหนดให้มีการ
นาเสนอผลงานในหัวข้อ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curricular Development
Teaching Methods
Assessment and Evaluation
Work Integrated Learning
QA in higher Education
Educational Technology
Ethics in Teaching and Learning
i
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8.
9.
10.
11.
12.

Faculty Development
Lifelong Learning
Active Learning
Distance Learning
Others related to teaching and learning

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ii
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กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังสี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั นภาพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์
รองศาสตราจารย์ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
รองศาสตราจารย์มนตรี มีเนียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร ศรเลิศล้าวาณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ
ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
ดร.สิตา มูสิกรังษี
ดร.ธีระยุทธ รัชชะ
ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล
ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ
ดร.จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชยั
นายกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง
นางสาวพิชชาพร สุนทรนนท์
ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม วราวิทย์
รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา ก้านจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ดร.คลอเคลีย วจนะวิชากร
นายวรงค์ ถาวระ

บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยกองบรรณาธิการทาหน้าที่ กลั่นกรอง พิจารณาผลงานวิจัย และตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ
ผลงานวิจัย
iii

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

กาหนดการการประชุมวิชาการฉลองครบรอบ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50

The 6th PSU Education Conference
“Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560
ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ปี 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.

พิธีเปิด
กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.30-10.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Educational Transformation: Finland Experience
โดย Mrs. Satu Suikkari-Kleven
เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจาประเทศไทยและกัมพูชา

10.30-10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง และชม Poster Session

10.45-12.15 น.

อภิปราย เรื่อง “Digital Literacy for Higher Education”
โดย - ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อานวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จากัด
- ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
CEO บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดาเนินการอภิปรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส
รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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13.15-16.15 น. Workshops
Workshop 1: การออกแบบและประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่ม
แบบ SPOC
โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Workshop 2: “It’s as Easy as One Two Three”
โดย Prof.Dr.Anthony Vickers
School of Computer Science and Electronic Engineering,
University of Essex
Workshop 3: SMART Technology for Flipped Classroom: Workshop on
Creating Interactive Content and Activity
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Workshop 4: Make Classroom Attractive with Digital Learning
โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา
ผู้อานวยการสานักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Workshop 5: Massive Open Online Course (MOOC)
โดย Dr.Suh, Heon Joo
Executive Director of the Division of K-MOOC at the National
Institute for Lifelong Education (NILE), the Ministry of
Education, Republic of Korea
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-11.00 น. นาเสนอผลงาน (Simultaneous Session)
11.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Making Wonderful Things”
โดย Prof.Dr.Anthony Vickers
School of Computer Science and Electronic Engineering,
University of Essex
12.00-12.30 น . มอบรางวัลการประกวดผลงาน และพิธีปิด
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
v
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กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session I
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น.
ประธาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
08.30 - 08.45 น. 1. นางสาวศศิธร มุกประดับ

สังกัด
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

08.45 - 09.00 น. 2. รศ. ดร. ผจงศิลป์ เพิงมาก

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.00 - 09.15 น. 3. นางสาวอัจฉราวรรณ ยิ้มยัง ภาควิชาการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี
09.15 - 09.30 น. นางสาวภควรรณ เหล่าบัวดี
ภาควิชาการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี
09.30 - 09.45 น. นางสาวจัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.45 - 10.00 น. ดร. ธันว์ สุวรรณเดชา

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบผลงาน
ชื่อเรื่อง
Abstract
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับทางต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ และ
คุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นาตนเองของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
Abstract
การรับรู้ทัศนคติ และประสบการณ์การใช้เทคนิค/วิธีการสอน ด้วยแนวคิด “การ
เรียนรูเ้ ชิงรุก” ตามมุมมองของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
Full Paper ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเครียดของนิสิตแพทย์แผน
ไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
Full Paper
Abstract

Abstract

vi

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอด
ด้วยการแพทย์แผนไทยของหญิงหลังคลอดในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ผลของการนาเฟซบุ๊คและการใช้ปญ
ั หาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนต่อ
ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลมารดาและ
ทารก The effect of Using Facebook and Problem-based in Teaching
and Learning on Attitude and Participation of Nursing Student
การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน
(336-212)
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กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session II
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น.
ประธาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง วงศ์ศิริโชติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธาน :
ดร.จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
08.30 - 08.45 น. 1. ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง
และนายนิรันดร์ ศรีศภุ ร
08.45 - 09.00 น. 2. นางสาวนิดา หมั่นดี

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาห้องเรียนเสมือนเพื่อเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน
การบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

09.00 - 09.15 น.

การศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจเพื่อการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน
โดยเครื่องมือออนไลน์
การเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยการรับรู้ที่มีต่อการยอมรับการใช้ Kahoot ในการ
วัดผลระหว่างเรียน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโอนคลาวด์สาหรับบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ของ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

09.15 - 09.30 น.
09.30 - 09.45 น.
09.45 - 10.00 น.

สังกัด
รูปแบบผลงาน
คณะวิทยาศาสตร์
Full Paper
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศึกษาศาสตร์
Full Paper
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
3. นายวีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Full Paper
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. ดร. น้าทิพย์ ตระกูลเมฆี คณะวิทยาศาสตร์ (ICT)
Abstract
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. นายอนุกูล ศรีวรรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
Full Paper
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. นางสาวนิสรีน พรหมปลัด คณะศึกษาศาสตร์
Full Paper
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

vii

การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียน
แบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
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กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session III
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น.
ประธาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
08.30 - 08.45 น. 1. ดร. วิไลวรรณ วงศ์จินดา
08.45 - 09.00 น. 2. ดร. พิณทิพย์ จันทรเทพ
09.00 - 09.15 น. 3. นางสาวซาวาตี บือราเฮง

สังกัด
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

09.15 - 09.30 น. 4. ผศ. นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.30 - 09.45 น. 5. นางสาวศศิพิชญ์ นิลไพรัช คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.45 - 10.00 น. 6. นางสาวนารีซ่า เพ็งเจ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบผลงาน
ชื่อเรื่อง
Full Paper ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Abstract
Full Paper
Abstract
Abstract
Full Paper

viii

การสอดแทรกคุณธรรมผ่านรายวิชาเรียนต่างๆแก่นักศึกษา
การพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้รปู แบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้สื่อของครู ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13
สภาพความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรการการศึกษา
แบบสปอค เรื่องวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภคเพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน
วัฒนธรรม สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
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กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session IV
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น.
ประธาน :
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย นภาพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธาน :
รองศาสตราจารย์มนตรี มีเนียม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
สังกัด
รูปแบบผลงาน
ชื่อเรื่อง
08.30 - 08.45 น. 1. นางปวีณา มะแซ
คณะศึกษาศาสตร์
Full Paper การประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฐานะสูงขึ้น :การประยุกต์ใช้การประเมินพหุแนวคิด
วิทยาเขตปัตตานี
08.45 - 09.00 น. 2. ดร. โอม พัฒนโชติ
คณะสังคมศาสตร์
Full Paper การทับซ้อนของความทรงจา: การทับซ้อนของรูปร่างรูปทรงในงานจิตรกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สื่อผสม นาเสนอพัฒนาการด้านจิตวิญญาณเฉพาะตนที่สมั พันธ์กับสัญลักษณ์
แห่งความเชื่อและศรัทธาในศาสนาพุทธและคริสต์
09.00 - 09.15 น. 3. ผศ. ดร. มนัสนันท์
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาละการ
Full Paper การศึกษาอัตลักษณ์นิสติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ A Study of
หัตถศักดิ์
แนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
Identity of First-Year Students Kasetsart University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.15 - 09.30 น. 4. นายยศถกล โกศลเหมมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Full Paper การสร้างสถานการณ์จาลองการแสดงชุด“ภูตแพ้”เน้นศึกษาบรรยากาศด้านการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แสดง
วิทยาเขตตรัง
09.30 - 09.45 น. 5. ดร. จุติกา โกศลเหมมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Full Paper การออกแบบลีลาในการแสดงชุดประภาคารแห่งอันดามัน: กรณีศึกษานักแสดง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง
วิทยาเขตตรัง
09.45 - 10.00 น. 6. ผศ. มนตรา พงษ์นิล
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
Full Paper การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการวิจัยในวิชาพะเยาศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
10.00 - 10.15 น. 7. นายสมเกียรติ นากระโทก สานักวิชาการและยุทธศาสตร์
Full Paper การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง: หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนา
สานักงานสภาพัฒนาการเมือง
ประชาธิปไตย ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
สถาบันพระปกเกล้า
ix
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กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session V
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น.
ประธาน :
ดร.สิตา มูสิกรังษี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธาน :
อาจารย์วรงค์ ถาวระ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
08.30 - 08.45 น. 1. ดร. อัจฉรา เชยเชิงวิทย์
08.45 - 09.00 น. 2. ผศ. ดร. วิมลมาลย์
ศรีรุ่งเรือง
09.00 - 09.15 น. 3. ผศ. ดร. ปาริชาติ มณีมัย
09.15 - 09.30 น. 4. ผศ. ดร.เอกรินทร์
ซื่อธานุวงศ์
09.30 - 09.45 น. 5. นายไกรศิลา กานนท์
09.45 - 10.00 น. ดร. ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

สังกัด
รูปแบบผลงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Full Paper
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะเทคนิคการแพทย์
Abstract
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
Abstract
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
Abstract
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Full Paper
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
Full Paper
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

x

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
การประยุกต์ใชักระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์
สาหรับการพัฒนานักศึกษาเทคนิคการแพทย์
Developing Professional Accountants through an Authentic Project
based Learning Approach: A Management Accounting Course-case
study
การใช้วิธีการห้องเรียนกลับด้านสาหรับสนับสนุนการเรียนรู้แบบฝึกหัดและผล
เฉลยของโจทย์ปญ
ั หาในห้องเรียน
การเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในรายวิชา Gen441
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกรอบความคิดเรือ่ งวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา
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กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session VI
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น.
ประธาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธาน :
ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
สังกัด
รูปแบบผลงาน
ชื่อเรื่อง
08.30 - 08.45 น. 1. นายทรงเกียรติ วิโรจน์กลู
คณะศิลปศาสตร์
Full Paper การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสา
ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
พระจอมเกล้าธนบุรี
08.45 - 09.00 น. 2. นางสาวกนกรัตน์ มณีเนตร คณะศึกษาศาสตร์
Full Paper องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
09.00 - 09.15 น. 3. นางสาววันซาวีลา เบ็ญลา คณะศึกษาศาสตร์
Full Paper การบริหารจัดการระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บริหาร
เตะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิทยาเขตปัตตานี
09.15 - 09.30 น. 4. รศ. ดร. สุพตั รา วรรณสืบ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
Full Paper แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
เชื้อ
มหาวิทยาลัยพะเยา
บริการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
09.30 - 09.45 น. 5. ดร. รักษ์ศรี เกียรติบุตร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
Full Paper ประสิทธิผลการดาเนินตามนโยบายภาครัฐด้านการเรียนการสอนวิชาหน้าที่
มหาวิทยาลัยพะเยา
พลเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา
09.45 - 10.00 น. 6. นางสาวนูรเอ็ฮซาน บอตอ คณะศึกษาศาสตร์
Abstract
การศึกษาระดับการรับรู้และเห็นคุณค่าในพหุวัฒนธรรมศึกษาของครูโรงเรียน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เอกชน สอนศาสนาอิสลาม ขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
วิทยาเขตปัตตานี
นราธิวาส
10.00 - 10.15 น. 7. ผศ. ดร. ราเชนทร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรAbstract
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
นพณัฐวงศกร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
กรณีศึกษา :องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สมุทรสงคราม
เขตหนองเเขม กรุงเทพฯ
xi
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กาหนดการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย
Simultaneous Session VII
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น.
ประธาน :
รองศาสตราจารย์ลดั ดา เอกสมทราเมษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธาน :
ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
สังกัด
รูปแบบผลงาน
ชื่อเรื่อง
08.30 - 08.45 น. 1. นายวรรณชร ไชยเดช และ สานักงานวิชาศึกษาทั่วไป
Full Paper การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการด้วยการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
(Project-based Learning)
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
08.45 - 09.00 น. 2. นางนัดดาวดี นุ่มนาค
คณะมนุษยศาสตร์
Full Paper ผลของความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้ หัวเรื่องปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ของนิสิตชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.00 - 09.15 น. 3. นายศราวุธ สุวรรณวรบุญ คณะศึกษาศาสตร์
Full Paper การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรด้านนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
09.15 - 09.30 น. 4. นางสาวรสิตา รักสกุล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Full Paper การถอดบทเรียนการทากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาในรายวิชา GEN 111
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
09.30 - 09.45 น. 5. นายสุทธิพงษ์ เรืองจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Full Paper การจัดการเรียนการสอนวิชาด้านคุณค่าความงามแบบใช้โครงงานเป็นฐานผ่าน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กระบวนการละครในห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษานักศึกษารายวิชา GEN
241 ความงดงามแห่งชีวิต
09.45 - 10.00 น. 6. นางสาวรมณ ทองศรี
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
Full Paper การศึกษามุมมองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การทางานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10.00 - 10.15 น. 7. ดร. อนวัช มีเคลือบ
กองกิจการนิสิต
Abstract
การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้การเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมเป็น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฐาน และใช้โครงงานในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ กรณีศึกษา รายวิชา
001239 ภาวะผู้นากับความรัก
xii
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การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์
ผู้วิพากษ์ :
ผู้วิพากษ์ :
ผู้วิพากษ์ :
ผู้วิพากษ์ :
ผู้วิพากษ์ :
ผู้วิพากษ์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร ศรเลิศล้าวาณิช
อ.พิชชาพร สุนทรนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม
ดร.ธีระยุทธ รัชชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล
ชื่อผู้นาเสนอ
สังกัด
รูปแบบผลงาน
psued6-01
ดร.รดา สมเขื่อน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Full Paper
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
psued6-02
นายคมวิทย์ สุรชาติ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Abstract
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
psued6-03
ดร.จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Abstract
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
psued6-04
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์
คณะครุศาสตร์
Full Paper
จันทะศร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
psued6-05

นางสาวอมรรัตน์ สว่างเกตุ

ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

Abstract

xiii

ชื่อเรื่อง
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่มผี ลต่อการเรียนรายวิชาแคลคูลสั 1 สาหรับ
วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เจ็นแอนด์เทส (Gen and Test) วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ปรับเปลีย่ นมุมมองการใช้สีในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ การใช้
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรปรกติ (English-based Teaching in Regular
Courses for Improving Students’ English Competency)
การศึกษาแนวทางในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์สาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล และ ผู้คลอด ต่อพฤติกรรมการดูแลด้วย
หัวใจของความ เป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
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การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์
psued6-06

ชื่อผู้นาเสนอ
นางนิตยา ชีพประสพ

สังกัด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

psued6-07

นางฐานิตา ลอยวิรตั น์

psued6-08

ดร.อิสระ ทองสามสี

psued6-09

ดร.นุชษรา พึ่งวิริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

psued6-10

ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

psued6-11

นางสาวสุวิมล สิทธิชาติ

psued6-12

ดร. วิไล อุดมพิทยาสรรพ์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

xiv

รูปแบบผลงาน
ชื่อเรื่อง
Full Paper ระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง
Abstract
การศึกษาปัญหาและความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัด
สภาพแวดล้อมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องหัวหุ่นยนต์
Full Paper ความไม่สอดคล้องของการศึกษาต่อตลาดแรงงานในตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนระดับปฏิบตั ิการ (พัฒนากร) พ.ศ.2560
Full Paper ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตาบล
เกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Abstract
การเตรียมความพร้อมเยาวชนเพือ่ ก้าวสู่สังคมดิจิทัลด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบเชิงรุก
Full Paper

การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Full Paper

การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรม ใน
ภาคใต้ของไทย Development of health management model
for Thai-Melayu elderly with hypertension based on
community participation in Sout
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การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์
psued6-13

ชื่อผู้นาเสนอ
ดร.อิสระ ทองสามสี

psued6-14

นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล

psued6-15

ดร.สุธติ า ชูสว่าง

psued6-16

ผศ.ดร.เสาวภา โชติสุวรรณ

psued6-17
psued6-18

สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
นางสาววรัญญา เตชะสุขถาวร ภาควิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.พรพิมล คีรีรัตน์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

xv

รูปแบบผลงาน
ชื่อเรื่อง
Full Paper ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของ
นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
Full Paper การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่องการออกแบบ
และสร้างเรือ
Full Paper การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรม Open House
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา 2560
Full Paper การเรียนรู้แบบเชิงรุกในรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2
Abstract
Abstract

ผลการใช้ควิซออนไลน์รายสัปดาห์ต่อพฤติกรรมการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
และเจตคติของผูเ้ รียน ระดับปริญญาบัณฑิต ในรายวิชาการควบคุม
น้าหนัก
Enhancement of active learning in neuroanatomy by teambased learning
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สารบัญ
FULL PAPER
Oral Session I
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผน
ไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา The Relationship between grade point average and stress of
Thai Traditional Medicine Students in Factory of Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine 1
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 131 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบวัดความเครียด
สวนปรุง (Suanprung Stress Test-20, SPST-20) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
แพทย์แผนไทย มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับดี ระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย มีค่า เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย ซึ่งในแต่ละประเด็นนั้นพบว่า ข้อคาถามที่มีลาดับคะแนนมากที่สุด คือ กลัวทางานผิดพลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทยไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้จะนามาซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น และระดับความเครียดของนิสิตแพทย์ แผนไทยตามประเด็นคาถาม ข้อคาถามที่มีลาดับคะแนนมากที่สุด
คือ กลัวทางานผิดพลาด จึงควรส่งเสริมกิจกรรมที่เพิ่มความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกเพื่อช่วยให้พัฒนาความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิสิตแพทย์แผนไทย ความเครียด ระดับความเครียด
Abstract
The purpose of this research was to study the relationship between grade point average and stress
of Thai Traditional Medicine students in faculty of Thai Traditional Medicine Burapha University. The
population consist of 131 The research instrument used in this study was Suanprung Stress Test-20. The
statistional data analysis was descriptive statistics included mean and Standard deviation. Inferential
statistics included Pearson-product moment correlation. The results of the research were the grade average
point of Thai Traditional Medicine students as a whole was at a good level in addition on the stress level
of Thai Traditional Medicine students as a whole was a low level with the highest score was frightened of
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missing work and the relationship between grade point average and stress of Thai Traditional Medicine
students was no statistically significant. The result showed the grade average point of Thai Traditional
Medicine students as a whole was at a good level so that should increase activity for Thai Traditional
Medicine students so as to increase knowledge and grade point average to high level and The stress level
of Thai Traditional Medicine students. The question with the highest score was frightened of missing work
then that promote increase confidence and courage activity so as to develop ability.
Keywords: Thai Traditional Medicine students, Stress, Stress Level, Grade point average
บทนา
ปั จ จุ บั น ความเครีย ดเป็ นปั ญหาสาคั ญของประชากรทั่ ว โลก จากข้ อ มู ลสถิ ติความเครี ยดในประเทศอเมริกา
American Psychological Association (2557) กล่ า วว่ า “ผู้ ที่ เ กิ ด ใน พ.ศ. 2523-2540 และ พ.ศ. 2508-2522 มี ร ะดั บ
ความเครียดสูงถึง 36 % และ 30% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับผู้ที่เกิดใน พ.ศ. 2489-2507 และผู้ที่เกิดในยุค พ.ศ. 2468-2488”
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ความเครียดเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดใน พ.ศ. 2523-2540 มีระดับที่สูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
ประเทศไทยที่กล่าวว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นตัวสะท้อนที่ทาให้เห็นถึงการมีภาวะความเครียด สถิติแสดงให้เห็นแนวโน้ม
ปั ญ หาการฆ่าตั วตายของประชากรในกลุ่มคนวั ยต่า ง ๆ ตั้ งแต่ ปี 2548-2553 (ส านั ก นโยบายและยุท ธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) พบว่า กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 2.2 รายต่อประชากร
100,000 คน สาเหตุอันดับ 1 ที่ทาให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ ผิดหวังในเรื่องความรัก ประสบกับปัญหาการเรียนและ
ปัญหาทางด้านครอบครัว และข้อมูลจากการสารวจสุขภาพจิต(ความสุข)คนไทย เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ของกรมสุขภาพจิต
พบว่า คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของคนไทยตามกลุ่มอายุเป็นดังนี้ กลุ่มอายุ 25-59 ปี (วัยผู้ใหญ่) มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตมาก
ที่สุด 31.55 คะแนน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (วัยสูงอายุ) 31.46 คะแนน และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (วัยเยาวชน)
31.34 คะแนน เห็นได้ว่าสถิติทั้งในประเทศอเมริกาและประเทศไทยนั้น บ่งบอกว่าวัยเยาวชนมีปัญหาเกี่ยวกับความเครียด
และยังมีรายงานวิจัยที่สะท้อนว่าวัยเยาวชนมีความเครียด เช่น ลักขณา เทศเปี่ยม (2552) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
ระดับความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 188 คน พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเครียดในระดับ
เครียดสูง คิดเป็นร้อยละ 41.7 และผลจากการศึกษาของ ชั ยวัชร์ อภิวาทนสิริและคณะ (2550) ได้ศึกษาความเครียดและ
วิธีการจัดการกับความเครียดในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 292 คน โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
วัดระดับความเครียดสวนปรุง ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาแพทย์ชั้ นปีที่ 4, 5
และ 6 มีความเครียดระดับอันตรายร้อยละ 66.7, 48.9 และ 45.9 ตามลาดับ และวินิทรา นวลละออง (2549) ได้ศึกษาระดับ
ความเครียดของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 182 คน โดยเครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบวัดระดับความเครียดสวนปรุ ง ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาแพทย์ส่วน
ใหญ่มีความเครียดในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไปซึ่งเป็นระดับที่เหนือ กว่าความเครียดปกติใ นชี วิตประจาวันและสู ง กว่ า
ประชากรทั่วไปถึง 1.48 เท่า จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่าวัยเยาวชนหรือนิสิต นักศึกษานั้นมีระดับความเครียดที่มากกว่าปกติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิต นักศึกษาที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตนั้นจัดอยู่ในสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพอาจมีความเครียดที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าสายการเรียนอื่น ๆ
การศึกษาความสาเร็จทางการเรียนคาว่า “ผลสัมฤทธิ์” มักถูกนามาเป็นประเด็นในการศึกษาเสมอ จากการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต นักศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ปัจจัยภายในสถาบันการ
ศึกษา วิธีการสอน เทคนิคการสอน การใช้สื่อ การปรับตัวของนิสิตและรวมไปถึงพฤติกรรมของนิสิต นักศึกษาอีกด้วย ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมักแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ หากการเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สูง แสดงให้เห็นว่านิสิต
นักศึกษามีพฤติกรรมที่เอาใจใส่ต่อการเรียน เช่น การตั้งใจเรียน จับประเด็นความรู้ ทบทวนความรู้ในการเรียน แลกเปลี่ ยน
ความรู้ระหว่างชั้นเรียน ฝึกทาแบบฝึกหัด หากมีข้อสงสัยจะซักถามอาจารย์ประจารายวิชา เป็นต้น แต่หากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่าจะปรากฏในรูปของความด้อยในความสามารถของนิสิตในด้านต่าง ๆ (สุรัตน์ เตียวเจริญ, 2543)
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หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย คณะการแพทย์ แ ผนไทยอภั ย ภู เ บศร
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันพระบรมราชนก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ซึ่ง
จัดการเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต โดยผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีองค์ความรู้ความสามารถในการให้บริการแบบองค์รวม มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีตอ่ การแพทย์แผนไทย สามารถ
ศึกษาค้นคว้าวิจัย และนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับมาใช้ในการบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี และสามารถ
ให้บริการแบบวิชาชีพได้ในระดับสากล สามารถนาไปสร้างสุข ภาพ สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1 และ 2 จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยบูรพา มีเนื้อหา
การเรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา เคมี สังคมและภาษาไทย และมีเนื้อหาเกี่ย วกับชั้นปรีคลินิก(Preclinic) เช่น กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์, การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น, สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์สาหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ, จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน, เภสัชวิทยาเบื้องต้น, พยาธิสรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพและพยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 และ 4 จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี มีเนื้อหาการเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวกับวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาร่ว มกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี นั้นมีความ
แตกต่ า งกั บ หลั ก สู ต รแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต ในสถาบั น อื่ น เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นต้น ทั้งในด้านรายวิชาเรียน จานวนวิชาและยังจะต้องปรับเปลี่ยน
สถานที่เรียนในชั้นปีที่ 3 ซึ่งจะทาให้นิสิตมีความวิตกกังวลในการย้ายที่เรียน การปรับตัวในสังคมใหม่ รวมถึงเนื้อหาด้านวิชาชีพ
ที่มีความยากขึ้น
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ งระดั บ ความเครี ย ดและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนิ สิ ต แพทย์ แ ผนไทยหลั ก สู ต ร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในนิสิตแพทย์แผนไทย โดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นเครื่องมือในการวัด
ระดับความเครียด แล้วนาผลที่ได้มาหาความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทย
2. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย
สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทยและระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์กัน
ในทิศทางบวก
กรอบแนวคิด
ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา

ระเบียบวิผลสั
ธีกมารวิ
ฤทธิจัย์ทางการเรียน

ความเครียด

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นิ สิ ต คณะการแพทย์ แ ผนไทยอภั ย ภู เ บศร หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต สาขาการแพทย์ แ ผนไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รหัสนิสิต 56180XXX, 57180XXX, 58180XXX
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
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คณะผู้วิจัยนาแบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test-20, SPST-20) ของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข จานวน 20 ข้อ มาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเครียด
1. คณะผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1.1 คณะผู้วิจัยสารวจรายชื่อนิสิตแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสนิสิต 56180XXX, 57180XXX และ 58180XXX
1.2 คณะผู้วิจัยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทยต่อ
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
2. คณะผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความเครียดจากประชากร ดังนี้
2.1 คณะผู้วจิ ัยนาแบบวัดความเครียดไปให้กลุม่ ประชากรด้วยตัวเอง
2.2 คณะผู้วิจัยได้ทาการขอรับแบบวัดความเครียดคืนทันทีด้วยตัวเองหลังจากกลุ่มประชากรทาการ
ประเมินเรียบร้อย
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของแบบวัดความเครียด
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทย
ชั้นปีในปีการศึกษา 2558
S.D
𝑥̅
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.95
.39
ชั้นปีที่ 1
3.02
.36
ชั้นปีที่ 2
2.89
.44
ชั้นปีที่ 3
2.97
.34

แปลความหมาย
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทยเฉลี่ย ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับดี ( x = 2.95, S.D. = .39) โดยในแต่ละชั้นปี พบว่าชั้นปีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุด คือ นิสิตแพทย์แผนไทย
ชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x = 3.02, S.D. = .36) รองลงมา คือ นิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี ( x = 2.97, S.D. = .34) และชั้นปีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยที่สุด คือ นิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี ( x = 2.89, S.D. = .44)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย จากแบบวัดความเครียดสวน
ปรุง (Suanprung Stress Test-20, SPST-20)
รายการประเมินระดับความเครียด
S.D แปลความหมาย
𝑥̅
ระดับความเครียด
2.36
1.09
น้อย
1. กลัวทางานผิดพลาด
3.08
.87
ปานกลาง
2. ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้
3.02
1.06
ปานกลาง
3. ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงิน หรือเรื่องงานในบ้าน
1.98
1.22
น้อย
4. เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษ หรือมลภาวะในอากาศ น้า เสียง และดิน
1.95
.93
น้อย
5. รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ
2.45
1.05
น้อย
6. เงินไม่พอใช้จ่าย
2.90
1.20
ปานกลาง
7. กล้ามเนื้อตึงหรือปวด
2.31
1.17
น้อย
8. ปวดหัวจากความตึงเครียด
2.37
1.15
น้อย
9. ปวดหลัง
2.21
1.11
น้อย
10. ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง
2.18
1.14
น้อย
11. ปวดศีรษะข้างเดียว
2.11
1.25
น้อย
12. รู้สึกวิตกกังวล
2.44
1.15
น้อย
13. รู้สึกคับข้องใจ
2.33
1.06
น้อย
14. รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด
2.50
1.08
ปานกลาง
15. รู้สึกเศร้า
2.24
1.08
น้อย
16. ความจาไม่ดี
2.71
1.08
ปานกลาง
17. รู้สึกสับสน
2.21
1.04
น้อย
18. ตั้งสมาธิลาบาก
2.19
1.07
น้อย
19. รู้สึกเหนื่อยง่าย
2.16
1.07
น้อย
20. เป็นหวัดบ่อยๆ
1.82
1.07
น้อย
จากตารางที่ 2 ระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทยจาก แบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress
Test-20, SPST-20) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( x =2.36,S.D.=1.09) โดยในแต่ละประเด็นนั้น พบว่า ข้อคาถาม
ที่มีลาดับคะแนนมากที่สุด คือ กลัวทางานผิดพลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.08, S.D.= .87) รองลงมา คือ ไป
ไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.02, S.D.=1.06) และข้อคาถามที่มีลาดับคะแนนน้อยที่สุดคือ
เป็นหวัดบ่อย ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( x =1.82, S.D.=1.07)
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย
ระดับความเครียด
r
Sig
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- .053
.273
จากตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย
วิเคราะห์ได้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทยไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผน
ไทย (r=- .053) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มประชากรมาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลของระดับความเครียด ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับความเครียด ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Pearsons
product-moment correlation
ผลและอภิปราย
จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย คณะผู้วิจัย
ได้นามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทย พบว่านิสิตแพทย์แผนไทยมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี โดยแต่ละปี พบว่านิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงที่สุด อยู่ในระดับดีมาก อาจเกิ ดจากรายวิชาเรียนในชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นรายวิชาที่มีอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เช่ น ชี ว วิ ท ยา, เคมี , ภาษาอั ง กฤษ และคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ซึ่งหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตได้จัดการเรียนการสอนในชั้ นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ได้แก่ ชีววิทยาทั่วไป, เคมีพื้นฐาน, ภาษาอังกฤษ 1 และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ลักษณะเนื้อหานั้นมีความใกล้เคียงกัน
และผลการวิจัยยังพบว่านิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยที่สุด อยู่ในระดับดี อาจเกิดจาก
รายวิชาของนิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 เกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุข ได้แก่ ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ, สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ, เภสัชวิทยาเบื้องต้น, พยาธิสรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ, พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย, จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคมุ้ กัน, ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น
และระบบสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งมีเนื้อหาจานวนมากและมีความยากในการอ้างอิงไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งมีรายวิชา
ชีพทางการแพทย์แผนไทย เช่น เวชกรรมไทย 1, เวชกรรมไทย 2, การนวดไทย 1, การนวดไทย 2 และเภสัชกรรมไทย 1 จาก
ที่กล่าวมานั้นเห็นได้ว่า นิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 ต้องเรียนรายวิชาปรีคลินิก (Pre-Clinic) เป็นจานวนมาก และมีความยาก
ง่ายแตกต่างกันในแต่ละรายวิชา อาจเป็นเหตุให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 น้อยที่สุด
2. ผลการวิจัยความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย พบว่าระดับความเครียดของ นิสิตแพทย์แผนไทยอยู่ในระดับ
ต่า ซึ่งสอดคล้องกับ รุจน์ โรจน์อัศวเสถียร, มัลลิกา เทพวิชัยศิลปกุล (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์ ความเครียด ผลการศึกษาเฉลี่ยและผลการสอบวัดความรู้รวบยอดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่กาลังจะจบในปีการศึกษา 2551 พบว่านักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ มีความเครียดอยู่ในระดับต่า สอดคล้องกับชลชื่น แสนใจกล้า (2552) ได้
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสัมพั น ธ์ กั บ ความเครีย ดของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ชั้น ปี ที่ 4-6 ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึก ษาชั้ น คลินิ ก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 มีความเครียดระดับต่าเช่นเดียวกัน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมในภาพรวมอยู่ระดับสูงและเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่าการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว การได้รับการ
สนับสนุนจากอาจารย์แพทย์และการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน อยู่ในระดับสูง จึงจะเห็นได้ว่า ความเครียดระดับต่าอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ สอดคล้องกับ สุ วัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล (2541) กล่าวว่า ความเครียดในระดับ
ต่า (Mild stress) และหายไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ความเครียดในระดับนี้ไม่คุกคาม
ต่อการดาเนินชีวิต บุคคลจะมีการปรับตัวอย่างอัตโนมัติเป็นการปรับตัวด้วยความเคยชินและใช้พลั งงานเพียงเล็กน้อยเป็น
ภาวะที่ร่างกายผ่อนคลายและ สุพานี สฤษฏ์วานิช (2552) กล่าวว่า ความเครียดเล็กน้อยทาให้เกิดผลในเชิงบวก คือ มีพลัง มี
ความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง มีความขยันขึ้น นักกีฬา นักธุรกิจ รวมทั้งนิสิต นักศึกษาควรมี Eustress ทาให้ตั้งใจอ่าน
หนั งสื อ ตั้ งใจทบทวนความรู้ เป็ น ต้ น ซึ่ งความเครี ย ดระดั บ ต่ าในนิ สิ ต แพทย์ แ ผนไทยจะช่ ว ยตั ว กระตุ้ น และเพิ่ ม ความ
กระตือรือร้นในการเรียนวิชาชั้นปรีคลินิก (Pre-Clinic) และวิชาชั้นคลินิก (Clinic) วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย
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3. ผลการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย พบว่าระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับ ณิชา แว่นแคว้น, บัณฑิต นิตย์คาหาญ, เปรม
ฤดี ศรีสังข์ศึกษา (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้พฤติกรรมการสอนใน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 2
รุ่นที่ 30 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้สอดคล้องกับ รุจน์ โรจน์อัศวเสถียร, มัลลิกา
เทพวิชัยศิลปกุล (2552) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความเครียด ผลการศึกษาเฉลี่ยและ
ผลการสอบวัดความรูร้ วบยอดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดตรัง ที่กาลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั
สาคัญทางสถิติ ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดต่อผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแลสอดคล้องกับ สุคนทา โหศิริ
(2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจัยพบว่าความเครียด
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นเดียวกัน แสดงว่าความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทยอาจมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพื้นฐานทางครอบครัว ปัจจัยทางสุขภาพ ปัจจัยทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผล
ให้ระดับความเครียดของนิสติ แพทย์แผนไทยอยู่ในระดับทีต่ ่างกันออกไป
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทยเฉลี่ยในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
โดยในแต่ละชั้นปีนั้น พบว่า ชั้นปีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุดคือ นิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก
รองลงมาคือ นิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 อยู่ในระดับดี และชั้นปีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยที่สุด คือ นิสิตแพทย์แผน
ไทยชั้นปีที่ 2 อยู่ในระดับดี
2. ระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทย จากแบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test-20,
SPST-20) มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยในแต่ละประเด็น พบว่าข้อคาถามที่มีลาดับคะแนนมากที่สุด คือ กลัว
ทางานผิดพลาด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และข้อ
คาถามที่มีลาดับคะแนนน้อยที่สุด คือ เป็นหวัดบ่อย ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทยวิเคราะห์ได้ คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทยไม่มีความสัมพั นธ์กั บระดับความเครียดของนิสิตแพทย์แผนไทยอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์แผนไทยอยู่ในระดับดี ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นในการเรียนและเป็นการเพิ่มองค์ความรู้จะนามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่เพิ่มความมั่นใจและความกล้าแสดงออก เช่น กิจกรรมนันทนาการ, เชิญวิทยากรมาบรรยาย
ในเรื่องเสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อช่วยให้พัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ เพราะจากผลการวิจัยนิสิตแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่
กลัวการทางานผิดพลาด
3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีต่อระดับความเครียดในนิ สิตแพทย์แผนไทย เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพื้นฐานทาง
ครอบครัว ปัจจัยทางสุขภาพ ปัจจัยทางการเงิน เพราะจากการวิจัยนั้นพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความเครียด
4. ควรเพิ่มการศึกษาระดับชั้นปีของนิสิตแพทย์แผนไทยให้ครบทั้ง 4 ชั้นปีเพื่อจะได้มองเห็นถึงภาพรวมของนิสิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมผลิตกับ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
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5. การวิจัยครั้งนี้มีเพียง 2 ตัวแปรจึงทาให้ไม่ครอบคลุมถึงแนวทางสุขภาพจิตจึงควรศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
ของนิสิตแพทย์แผนไทย เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสุขภาพจิตในการเรียน และยังสามารถใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วย
การแพทย์แผนไทย ของหญิงหลังคลอดในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประชากรเป้าหมายคือ หญิงหลังคลอดที่เข้ารับ
บริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ของปีงบประมาณ 2559 จานวน
88 คน โดยเลือกประชากรเป้าหมายแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างแรง
สนับสนุนทางสังคมกับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอด วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้านแรงสนับสนุนทางสังคมกับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผน
ไทย โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) จากการศึกษาพบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมด้านบุคคลในครอบครัว และด้าน
บุคลากรสาธารณสุขมีความสัมพันธ์กับ การเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยของหญิงหลังคลอดในอาเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 แต่มีระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันโดยแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการมากที่สุด รองมาคือจากบุคลากรสาธารณสุข จากผลการวิจัยครั้งนี้
สามารถนาไปสร้างโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว เพื่อให้เห็นความสาคัญของปัญหาสุขภาพหลัง
คลอด และเป็นการเสริมแรงสนับสนุนทางสังคมให้หญิงหลังคลอดเข้ามารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยเพิ่ม
มากขึ้น
คาสาคัญ: แรงสนับสนุนทางสังคม การดูแลหลังคลอด หญิงหลังคลอด
Abstract
This objective of this research was to study the relationship between the social support and service
utilization of Thai traditional medicine among postnatal women in Phanatnikhom district of Chonburi
province. The sample consisted of 88 postnatal women from Phanatnikhom district of Chonburi province.
The methods of selection were Stratified Sampling. The research instrument was a questionnaire on the
relationship between social supports. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and
chi square. The results of this research led to the following conclusions: The levels of social support in
family aspect and in public health sector are correlated with the postnatal care by Thai traditional care in
Phanatnikhom district of Chonburi province, the statistical factor is 0.01 which shows a level of variance
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between social support from the family and support from the public health sector. The greater factor is
the social support from the family, followed by support from the public health sector. The greater factor
is the social support from the family, followed by support from the public health sector. The results of this
research have been able to a program for pregnant who used antenatal care and to be aware of postpartum
problems and wanted more to use service utilization of Thai traditional medicine after childbirth.
Keywords: Social support, Postnatal care, Postnatal women
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสาคัญกับปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากประชากรมีแนวโน้มอัตราการป่วยและ
เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นซึ่งภาวะเสี่ยงหลังคลอดเป็นปัญหาสาคัญในลาดับต้นๆโดยมีสัดส่วนคิดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ
32.4 ทุพพลภาพร้อยละ 27.1 โรคติดต่อร้อยละ 25.6 และภาวะเสี่ยงหลังคลอดร้อยละ 17.2 ต่อประชากรแสนคน
(กรมอนามัย, 2557) ระยะหลังคลอด เป็นภาวะสาคัญที่สุดช่วงหนึ่งที่ร่างกายต้องการฟื้นฟูเพื่อกลับสู่ภาวะก่อนตั้งครรภ์ซึ่งใช้
ระยะเวลา 6 สัปดาห์นับจากคลอด บางระบบใช้เวลานานถึง 10–12 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายระบบ เช่น
ระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ มดลูก ปากมดลูก ช่องคลอด ระบบฮอร์ โมน ระบบขับถ่าย ระบบหัวใจและหลอดเลือด (อติวุทธ กมุท
มาศ, 2547) ระยะหลังคลอดมารดาต้องมีการปรับตัวทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลต้องให้ความเอาใจใส่ และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้มารดาสามารถผ่านระยะหลังคลอดไปได้อย่างปลอดภัย (จินตนา ศรีสุพพัตพงษ์, 2550)
ในอดีตการดูแลหลังคลอดใช้คาว่า “อยู่ไฟ” เพราะมีความสัมพันธ์กับการใช้ความร้อนในการดูแลร่างกายในระยะ
พักฟื้นหลังคลอด โดยจะครอบคลุมทุกกิจกรรมในการดูแลเช่นการนอนข้างกองไฟ ดื่มน้าต้มสมุนไพร ใช้อิฐเผาไฟให้แดงเอาน้า
ราดแล้วห่อมาประคบหน้าท้องให้ท้องยุบ การนวดหลังคลอด การทับหม้อเกลือ ประคบสมุนไพร เป็นต้น การอยู่ไฟหลังคลอด
จึงเป็นการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมาเรียกว่าภูมิปัญญาของคนไทยหรือการแพทย์
พื้นบ้าน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ(ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2546)แม้ในปัจจุบันการให้บริการด้าน
สาธารณสุขได้มีการเพิ่มการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยลงในบัญชียาหลัก โดยหญิงหลังคลอดสามารถเข้ารับบริการ
5 วันต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล(สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556)
ผู้วิจัยยังได้ศึกษาจานวนหญิงหลังคลอดที่เข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ปีงบประมาณ 2559 จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พบว่าจานวนหญิงหลังคลอดในการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอด
ด้วยการแพทย์แผนไทยมีจานวนน้อย และไม่สอดคล้องกับจานวนหญิงหลังคลอดในพื้นที่ เนื่องด้วยสถานการณ์การป่วยของ
มารดาและทารก เป็นตัวชี้วัดสภาวะสุขภาพประชากรที่สาคัญ (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) และด้วยแรงสนับสนุนทางสังคม
เสมือนเป็นเกราะป้องกันการเกิดโรคของบุคคล ดังนั้นบุคคลที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมสูง จึงมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อย
กว่าคนทีม่ ีแรงสนับสนุนทางสังคมต่าโดยควรได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นแหล่งของแรงสนับสนุนอันดับแรกที่
บุคคลทั่วไปควรได้รับ และการดูแลจากบุคลากรสาธารณสุข เนื่องจากเป็นแหล่งของแรงสนับสนุนที่หญิงหลังคลอดควรได้รับ
รวมถึงเป็นแหล่งที่จะให้แรงสนับสนุนบุคคลเมื่อบุ คคลนั้นได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวไม่เพียงพอ
(วีณา เที่ยงธรรม, 2558) ดังนั้นหากหญิงหลังคลอดได้รบั แรงสนับสนุนด้านต่างๆ จากบุคคลในครอบครัว รวมถึงการสนับสนุน
ให้เข้ารับการบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นการให้แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข เช่น การตรวจรักษาหลัง
คลอด หรือการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย จะทาให้หญิงหลังคลอดเสี่ยงต่อการมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ทางด้านร่างกายและจิตใจได้น้อยกว่าหญิงหลังคลอดที่ไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความสนใจที่จะศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมที่ทาให้หญิงหลังคลอดเข้ารับ
บริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยครบตามสิทธิที่ได้รับในการทาเวชปฏิบัติเพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพของหญิงหลังคลอด
ให้คืนสู่สภาพปกติทาได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันทุกวัน อย่างน้อย 4 ครั้ง รวมไม่เกิน 5 ครั้ง เพื่อจะนาไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแนวทางการให้ความรู้การดูแลหญิงหลังคลอด และการให้บริการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย เพื่อให้
จานวนหญิงหลังคลอดในการรับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการลดปัญหาสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในหญิงหลังคลอด ทาให้สามารถดูแลบุตรได้อย่างมีคุณภาพ
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม ด้านบุคคลในครอบครัว ด้านบุคลากรสาธารณสุข
2. เพือ่ ศึกษาการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผน
ไทย

สมมติฐานของการวิจัย
แรงสนับสนุนทางสังคมกับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์กัน
กรอบแนวคิด
การเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
- ครบ 5 วัน
- ไม่ครบ 5 วัน

แรงสนับสนุนทางสังคม
- บุคคลในครอบครัว
- บุคลากรสาธารณสุข

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับการเข้ารับ
บริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย ของหญิงหลังคลอดในอาเภอพนัสนิคม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
หญิงหลังคลอดที่เข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีของ
ปีงบประมาณปี พ.ศ.2559 จานวน 88 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire ) ที่สร้างขึ้นโดยมีข้อคาถามสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และประเด็นในกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ ลักษณะของคาถามปลายเปิด และแบบ
เลือกตอบได้แก่ อายุ รายได้ของครอบครัวอาชีพระดับการศึกษา
สิทธิการรักษาประเภทของครอบครัวประวัติการคลอด
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นคาถามปลายเปิด
และแบบเลือกตอบ จานวน 3ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม เป็นคาถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบจานวน 30 ข้อ
ซึ่งรูปแบบของคาถามที่สร้างขึ้นเป็นคาถามที่ประมาณน้าหนักของคาตอบออกเป็นค่าของความคิดเห็นเรียงลาดับ
คะแนน ( Rating scale ) ซึ่งแต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 คาตอบ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด นาเสนอ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา ความเหมาะสมของภาษา และความ
ครอบคลุมทางเนื้อหา นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จานวน
30 คน นาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง(Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’Alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปแล้วนามาปรับปรุงก่อนใช้จริง
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
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2. สร้างแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงค์และประเด็นทีต่ ้องการศึกษา
3. นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสม
ของภาษา และความครอบคลุมทางเนื้อหา
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จานวน 30 คน
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้ ว ยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบาค
(Cronbach’Alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปแล้วนามาปรับปรุงก่อนใช้จริง
5. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วจานวน 88 ชุดทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทาการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 8-16 เมษายน 2560
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม ด้านบุคคลในครอบครัว ด้านบุคลากรสาธารณสุข
แรงสนับสนุนทางสังคม
S.D
𝑥̅
1. แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว
1.1 ด้านอารมณ์
2.65
0.47
1.2 ด้านวัตถุสิ่งของ
2.77
0.42
1.3 ด้านข้อมูล ข่าวสาร
2.51
0.77
1.4 ด้านการประเมินคุณค่า
2.65
0.47
ภาพรวมแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว
2.51
0.74
2. แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข
2.1 ด้านอารมณ์
2.50
0.54
2.2 ด้านวัตถุสิ่งของ
2.75
0.43
2.3 ด้านข้อมูล ข่าวสาร
1.60
0.70
2.4 ด้านการประเมินคุณค่า
2.56
0.62
ภาพรวมแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข
2.70
0.57

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่1 พบว่าภาพรวมของทั้งแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวและจากบุคลากรสาธารณสุข
อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
การเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
เข้ารับบริการครบ 5 ครั้ง
เข้ารับบริการไม่ครบ 5 ครั้ง
รวม

จานวน
69
19
88

ร้อยละ
78.4
21.6
100

จากตารางที่2 พบว่าการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยครบ 5 วัน คิดเป็นร้อยละ 78.4
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว กับการเข้ารับบริการดูแลหลัง
คลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
ค่าระดับแรงสนับสนุนทางสังคม
การเข้ารับบริการ
Pearson
Phi
P.value
ครบ ไม่ครบ รวม Chi-Square
บุคคลในครอบครัว
ปานกลาง
มาก
ผลรวม

0.506
15
54

15
4

30
58
88

0.000

22.555

จากตารางที่ 3 พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับบริการดูแลหลัง
คลอดด้วยการแพทย์แผนไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข กับการเข้ารับบริการดูแลหลัง
คลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
ค่าระดับแรงสนับสนุนทางสังคม
การเข้ารับบริการ
Pearson Cramer's V P.value
ครบ ไม่ครบ รวม Chi-Square
บุคลากรสาธารณสุข
น้อย
ปานกลาง
มาก
ผลรวม

0
23
46

2
17
0

2
40
46
88

30.260

0.586

0.000

จากตารางที่ 4 พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุขมีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับบริการดูแลหลัง
คลอดด้วยการแพทย์แผนไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบแต่ละข้อ และนาข้อมูลที่ได้มาลงรหัสไว้ แล้วนาไป
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลส่วนบุคคล และการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอด
ด้วยการแพทย์แผนไทย
2. แรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. สถิติวิเคราะห์ (Analytical Statistics)
3.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้านแรงสนับสนุนทางสังคมกับการเข้ารับบริการดูแล
หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย โดยใช้
3.1.1 สถิตไิ คสแควร์ (Chi-Square) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่มลี ักษณะ 3x2
3.1.2 ใช้สถิติเอ็กแซกท์ (Exact test) ) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่มีลักษณะ 3x2 ที่มีข้อมูลในช่องตาราง
เป็น 0-5 มากกว่าร้อยละ 20
3.1.3 การทดสอบของฟิชเชอร์ (The Fisher exact probability test) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่มี
ลักษณะ 2x2
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ผลและอภิปราย
จากการศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กันกับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผน
ไทยของหญิงหลังคลอด ซึ่งการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดประเภทหนึ่ง โดย
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรรณงาม สุนทร (2551) ได้ทาการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทาง
สังคม และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพหลังคลอดของมารดาครรภ์แรก พบว่า หญิงหลังคลอดที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม
จะมีการพูดคุย และได้รับการช่วยเหลือจากบุคลากรสาธารณสุข ทาให้ความวิตกกังวลหลังคลอดลดลง ส่งผลต่อการดูแลตนเอง
และบุตรที่มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขนิษฐา พิศฉลาด (2553) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ บริ ก ารดู แ ลหลั ง คลอดเมื่ อ ครบ 6 สั ป ดาห์ ข องมารดาหลั ง คลอดในสถานบริ ก ารสุ ขภาพพิ เ ศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า หญิงหลังคลอดที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข จะมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะต่าง ๆ หลังคลอด และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรสาธารณสุขดีขึ้น สัมพันธ์กับการเข้ารับบริการ
ดูแลหลังคลอด รวมถึง ละเอียด แจ่มจันทร์และคณะ (2557) ได้ทาการศึกษาการแพทย์แผนไทยกับการบริบาลมารดาหลัง
คลอดในชุมชนภาคกลาง พบว่า หญิงหลังคลอดได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามความเชือ่
การดูแลหลังคลอดตามแบบโบราณ จึงทาให้หญิงหลังคลอดมีการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลต่าง ๆ ถึงแม้ได้รับการ
ประยุกต์ให้มีความแตกต่างจากโบราณเล็กน้อย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลวรรณ สีนะธรรม และ ธนิดา จุลย์
วนิชพงษ์ (2557) ได้ทาการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดของมารดาหลัง
คลอด พบว่า หญิงหลังคลอดที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม จะมีการรู้ถึงผลแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะหลังคลอด
จึงทาให้หญิงหลังคลอดมีพฤติกรรมดูแลตนเองหลังคลอดด้วยวิธีต่าง ๆ
รวมถึงผลจากการศึกษา พบว่า ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคมด้านบุคคลในครอบครัวและด้านบุคลากร
สาธารณสุข ที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดครบ 5 วัน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ จินตนา ศรีสุพพัตพงษ์ (2550) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดในเขตจังหวัด
ราชบุรี โดยผลการศึกษาพบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข
การยอมรับบทบาทการเป็นมารดา และพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังคลอดอยู่ในระดับปานกลางมีความสัมพันธ์กับการเข้ารับ
บริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่ประชากรเป้าหมายเป็นผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 27–38 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 67.0 มีรายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง5,000–24,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีอาชีพรับจ้าง คิด
เป็นร้อยละ 33.0 จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.1 สิทธิการรักษาที่ใช้คือสิทธิ์บัตรทอง คิดเป็นร้อยละ
46.6 ประเภทของครอบครัวแบ่งเป็นครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย คิดเป็นร้อยละ 50.0 และมีประวัติการคลอด 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 60.2 และการศึกษาประวัติการเข้ารับบริการ พบว่าหญิงหลังคลอดส่วนใหญ่เข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วย
การแพทย์แผนไทยครบ 5 วัน คิดเป็นร้อยละ 78.4
สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ของแรงสนับสนุนทางสังคมกับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผน
ไทยของหญิงหลังคลอดในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วยการศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม
ด้านบุคคลในครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมด้านบุคลากรสาธารณสุข
โดยผลจากการศึกษาพบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวและจากบุคลากรสาธารณสุขในด้าน
ต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านวัตถุสิ่งของ ด้านข้อมูล ข่าวสาร และด้านการประเมินคุณค่า มีความสัมพันธ์กับการเข้า
รับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
กล่าวโดยสรุปผลการศึกษาแสดงว่า แรงสนับสนุนทางสังคมด้านบุคคลในครอบครัว และด้านบุคลากรสาธารณสุข
มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยของหญิงหลังคลอดในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
แต่มีระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน โดยแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการ
มากที่สุด รองมาคือแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข
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โดยเฉพาะการสนับสนุนแรงงานและเวลา เพื่อให้หญิงหลังคลอดเข้ามารับบริการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยเพิ่ม
มากขึ้น
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ปัญหาสุขภาพหลังคลอด
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บทคัดย่อ
การเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะจาเป็นต้องอาศัยจินตนาการร่วมกับการศึกษาภาพถ่ายหรือภาพวาด เพื่อให้จดจาและ
เข้ า ใจเนื้ อ หาได้ งานวิ จั ย นี้ จึ งประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ค วามเป็ น จริ งเสมื อ นในการพั ฒ นาห้ อ งเรี ย นเสมื อ นที่ มี ก ารจ าลอง
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบสุริยะ ในรูปแบบโมเดลแอนิเมชันสามมิติแสดงผลในมุมมองสภาพแวดล้อม 360 องศา
ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่ในระบบสุริยะจริง ห้องเรียนระบบสุริยะเสมือนจริงนี้ ประกอบด้วย โมเดล
แอนิเมชันสามมิติของดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ประกอบด้วย โปรแกรมมายาและโปรแกรมยูนิตี้ ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส์แสดงผลผ่านแว่นโอคูลัสริฟท์และปฏิสัมพันธ์กับโมเดลด้วยโอคูลัสทัช ผลการพัฒนาและทดสอบระบบด้วยการวัดผล
ก่อนและหลังใช้งาน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มาร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ 2560 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 32 คน พบว่า ผู้เรียนมีความรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้น และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อ
ห้องเรียนระบบสุริยะเสมือนจริงนี้ มีค่าเท่ากับ 4.52 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ซึ่งสรุปได้ว่า คุณภาพโดยรวมของระบบอยู่ใน
ระดับดีมาก ระบบช่วยส่งเสริมและเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะและดาราศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: ห้องเรียนเสมือน ระบบสุริยะ ความเป็นจริงเสมือน
Abstract
Learning the solar system requires not only learner’s imagination but also the study from photo or
pictures of them due to the difficulty of remembering and comprehending in its content. In this research,
we apply the virtual reality technology to develop the virtual classroom in which models of the solar
system components and structures are simulated. The models were built in form of 3D animations
displaying in 360 degree environmental scene which provided the learner to experience similar to the real
solar system. The solar system virtual classroom comprised of 3D animations of the Sun and 8 planets
including Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Tools used in development
include Maya and Unity operated on Windows, displaying via the Oculus Rift, and interacting with the model
via the Oculus Touch. The performance of this system was studied by analyzing of pre-test and post-test
and users’ satisfaction using a questionnaire collected, by accidental sampling, from 32 students who
participated the Science Day 2017 exhibition in Ubon Ratchathani University. The findings indicated that
learners’ understanding was increased and the average of students’ satisfaction was 4.52 (in toto 5.00). It
can be concluded that the overall performance of developed system is at an excellent level. The system
can be supplement and fulfilled learners’ understanding of the solar system as well as gain better
understanding of astronomy.
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บทนา
โลกและอวกาศเป็นเนื้อหาวิชาที่บรรจุไว้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นไปของธรรมชาติ
เนื้อหาหนึ่งที่สาคัญคือเรื่องระบบสุริยะ ที่จาเป็นต้องอาศัยจินตนาการร่วมกับการศึกษาภาพถ่ายหรือภาพวาด ซึ่งส่วนใหญ่
นาเสนอในลักษณะภาพสองมิติ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จดจา จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ในลักษณะต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ ดังเช่น เมขลา ผาดไธสง และสมกมล แก้วกระโทก (2556) ได้
พัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะโดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ (Augmented Reality: AR) ใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพชราพรรณ เพชราเวช และชัชวิน นามมั่น (2559) พัฒนาหนังสือสามมิติเสริมบทเรียนเรื่อง
ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยี AR นอกจากนี้ นิภาพร สุนทรสนิท และอภิชาติ เหล็กดี (2560) พัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้เรื่อง
ระบบสุริยะจักรวาลสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคโนโลยี AR เช่นกัน อย่างไรก็ตามการนาเทคโนโลยี AR มา
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้นี้ยังมีข้อจากัดในเรื่องการสร้างสถานการณ์จาลองเพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เองซึ่ง
ส่งผลต่อการจดจาเนื้อหา
จากข้อจากัดดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยจานวนหนึ่งได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual
Reality: VR) ในการจาลองสภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่ในสถานที่จริงดังปรากฏในงานวิจัยของวรวุฒิ
ทองศิ ริ และอภิ ชาต บุ ญ สุ ย า (2558) ตรี สุ ค นธ์ สิ เ นหะวั ฒ นะ (2559) และณั ฐ พล กกรั ม ย์ (2559) นอกจากนี้ ยั งมีการ
ประยุกต์ใช้ VR ในการส่งเสริมการเรียนรู้ดังเช่นการวิจัยของอิทธิญา อาจรักษา (2556) วิไล คาเพาะ และศกลวรรณ ปัญญานุ
ภาพ (2558) จากการรายงานผลการวิจัย พบว่า เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสามารถสร้างเสริมจินตนการของผู้เรียน ทาให้
เกิ ด ความสนุ ก สนานในห้ อ งเรี ย นและกระตุ้น ความสนใจของผู้ เ รีย นได้ เ ป็ น อย่า งดี ดั งนั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ งมี แ นวคิ ด ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในการพัฒนาห้องเรียนเสมือนเพื่อใช้ในการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาห้องเรียนดาราศาสตร์เสมือนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนใช้ร่วมกับอุปกรณ์โอ
คูลัส
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะเบื้องต้นหลังจากได้เรียนรู้ผ่านห้องเรียนดาราศาสตร์เสมือนที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อห้องเรียนดาราศาสตร์เสมือนที่พัฒนาขึ้น
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
รัศแก้ว ศรีสด (2556) ได้ให้นิยามของความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ว่า เป็นสภาพแวดล้อมที่จาลอง
โดยคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมในความเป็นจริงเสมือนส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งที่เกี่ยวกับการมองเห็น แสดงทั้งบน
จอคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ทั้งการใช้อุปกรณ์นาเข้า
มาตรฐานเช่น แป้นพิมพ์ หรือ เมาส์ สภาพแวดล้อมจาลองยัง สามารถทาให้คล้ายกับโลกจริงได้ เช่น การจาลองการฝึกนักบิน
สามารถทาให้แตกต่างจากความเป็นจริงก็ได้เช่น เกมความเป็นจริงเสมือน ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องยากมากในการสร้าง
ประสบการณ์ความเป็นจริงเสมือนที่เหมือนจริงมากๆ เนื่องจากข้อจากัดทางเทคนิคหรือกาลังการประมวลผล ความละเอียด
ของภาพ อย่างไรก็ตามข้อจากัดดังกล่าวคาดว่าจะแก้ไขได้ในอนาคตอันใกล้เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารภาพและข้อมูล
รวมถึงกาลังของหน่วยประมวลผลนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทางานของความเป็นจริงเสมือนนั้นจาเป็น
ที่ จ ะต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ใ นการแสดงผล ดั ง เช่ น แว่ น โอคู ลั ส ริ ฟ ต์ (Oculus Rift) (SiamVR, 2559) การท างานจะแบ่ ง เป็ น
Stereoscopic 3D มีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของผู้เล่นและอุปกรณ์ควบคุม (Touch Controller) เพื่อส่งสัญญาณไปให้
โปรแกรมวิเคราะห์สร้างออกมาเป็นภาพเพื่อแสดงผลในแว่นโอคูลัสริฟต์
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ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นั ก เรี ย นระดั บ มัธ ยมศึก ษาที่ ม าร่ ว มงานวั น วิ ท ยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 32 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย ห้องเรียนเสมือนที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน คาถามเรื่อง
ระบบสุริยะเบื้องต้น และแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.1 ห้องเรียนเสมือน เพื่อเรียนรู้ระบบสุริยะเบื้องต้น พัฒนาด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้
พัฒนา ได้แก่ โปรแกรมยูนิตี้ (Unity 3D) โปรแกรมมายา (Maya 2017) และทดสอบใช้งานผ่าน Oculus Rift and Oculus
Controller (รายละเอียดการพัฒนาห้องเรียนเสมือนแสดงในหัวข้อถัดไป)
2.2 คาถามเรื่องระบบสุริยะเบือ้ งต้น รวบรวมข้อคาถามจากแบบเรียนเรื่องระบบสุรยิ ะ ซึ่งเป็นคาถามแบบปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ออกแบบตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ใช้เกณฑ์ 5 ระดับคือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน 10 คาถาม ซึ่งแบ่งข้อคาถามเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและด้านการนาเสนอ
3. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ติดตั้งอุปกรณ์แล้วให้ผู้เรียนได้ทาการตอบคาถามก่อนทดลอง
ใช้งานห้องเรียนเสมือนโดยการสุ่มหยิบจากคลังคาถาม 30 ข้อ หลังจากใช้งานห้องเรียนเสมือนแล้ว ให้ผู้เรียนตอบคาถามจาก
การสุ่ ม หยิ บ ค าถามอี ก ครั้ ง แล้ ว ให้ ผู้ เ รี ย นตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจ การวิ เ คราะห์ ผ ลจากการตอบค าถามและ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนของความพึงพอใจดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนประเมินความพึงพอใจ
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
ความหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
มากที่สุด
4.51 – 5.00
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มาก
3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ปานกลาง
2.51 – 3.50
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
น้อย
1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
น้อยที่สุด
1.00 – 1.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
การพัฒนาห้องเรียนเสมือนเพื่อเรียนรู้ระบบสุริยะ
1. การวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การออกแบบ
ระบบจึงเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กั บเนื้ อหาในรายวิ ชาดาราศาสตร์เรื่อ งระบบสุริยะ และออกแบบให้เนื้อหาที่มี ความ
สนุกสนานโดยผู้เรียนสามารถสัมผัสกับดวงดาวในระบบสุริยะ โดยเนื้อหา ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ 8 ดวง
ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน แสดงภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 โครงสร้างของเนื้อหาภายในห้องเรียนเสมือนระบบสุริยะ
2. การออกแบบการใช้งานระบบ ผู้วิจัยออกแบบลักษณะการใช้งานดังภาพที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์แว่นโอคูลัส
ริฟท์ที่ใช้แสดงผลโมเดลแอนิเมชันสามมิติในมุมมอง 360 องศา จอภาพที่แสดงผลให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใส่แว่นได้มองเห็ น อุปกรณ์
ควบคุมโอคูลัสทัช

ภาพที่ 2 การออกแบบการใช้งานห้องเรียนเสมือน
3. การออกแบบและพัฒนาโมเดล แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ (1) การออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติของดวงดาวและ
องค์ประกอบของดาวด้วยโปรแกรมมายา ดังภาพที่ 3 (2) การพัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โอคูลัสริฟท์และการเคลื่อนไหว
ด้ ว ยโปรแกรมยู นิ ติ้ ซึ่ ง ต้ อ งติ ด ตั้ ง SDK ส าหรั บ อุ ป กรณ์ โ อคู ลั ส โดยดาวน์ โ หลดจาก Oculus Developer Center
(http://developer.oculus.com) ผลของการพั ฒ นาส่ว นนี้แ สดงได้ดั งตัว อย่า งในภาพที่ 4 และ (3) การพั ฒ นาส่ ว นการ
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ปฏิสัมพันธ์กับโมเดลสามมิติ โดยการเขียนสคริปท์ควบคุมการทางาน ดังตัวอย่างในภาพที่ 5 ที่ทาให้ผู้ใช้สามารถแยกชิ้นส่วน
ของดวงดาวได้

ภาพที่ 3 การพัฒนาโมเดลดวงดาวด้วยโปรแกรมมายา

ภาพที่ 4 การพัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โอคูลัสริฟท์

ภาพที่ 5 การพัฒนาส่วนการปฏิสมั พันธ์กับโมเดลสามมิติ
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ผลการพัฒนาและอภิปรายผล
ผลการวิจัย ประกอบด้วย ผลการพัฒนาโมเดลแอนิเมชันสามมิติ (ภาพที่ 6-9) และผลการใช้งานห้องเรียนเสมือน
(ตารางที่ 2-3) ตัวอย่างผลการพัฒนาโมเดลสามมิติแสดงดังต่อไปนี้ ในภาพที่ 6 ห้องเรียนเสมือนที่ออกแบบให้บรรยากาศภาย
ในห้องเรียนมีความทันสมัยและมีเพื่อนร่วมชั้นเรีย นรวมถึ งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดาราศาสตร์ ทาให้ผู้เรียนสัมผัสถึ ง
บรรยากาศเสมือนอยู่ในห้องเรียนจริงได้

ภาพที่ 6 ผลการพัฒนาโมเดลห้องเรียน
ภาพที่ 7 โมเดลดวงอาทิตย์จากมุมมองภายนอกที่ผู้ใช้สามารถยื่นมือไปหยิบจับได้ ภาพที่ 8 คือภาพของดาวพุธโดย
โครงสร้างของดาวพุธมีทั้งหมด 3 ชั้น ได้แก่ เปลือกชั้นนอกของดาวพุธลงไปจนถึงแกนของดาวพุธ เมื่อผู้เรียนสัมผัสด้วยมือจะมี
คาบรรยายโครงสร้างที่สัมผัสปรากฏขึ้น

ภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์
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ภาพที่ 8 โครงสร้างของดาวพุธ

ภาพที่ 9 โครงสร้างโลก
ภาพที่ 9 คือโมเดลโลก โดยโครงสร้างถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ชั้นตั้งแต่เปลือกโลกไปยังแกนชั้นใน ผู้เรียนสามารถ
สัมผัสและแยกชิ้นส่วนโครงสร้างโลกออกได้รวมทั้งทวีปต่างๆ ภายในโลก
ตารางที่ 2 ผลการตอบคาถามเกี่ยวกับระบบสุริยะเบื้องต้น
ผลการตอบคาถาม
จานวนการตอบคาถามก่อนใช้ (112 ข้อ)
ตอบถูก
44
39%
ตอบผิด
68
61%
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จานวนการตอบคาถามหลังใช้ (90 ข้อ)
61
68%
29
32%
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
รายการประเมินความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหา
1. ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
3. การเรียบเรียงเนื้อหาทีเ่ ข้าใจง่าย
4. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. เนื้อหามีสาระและประโยชน์ นาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
ด้านการนาเสนอ
6. ความชัดเจนของภาพ เสียง หรือตัวอักษร
7. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
8. ความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ในการนาเสนอ
9. การดาเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
10. การจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม

𝑥̅

S.D.

แปลความหมาย

4.63
4.59
4.47
4.47
4.50

.55
.56
.57
.84
.67

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.47
4.63
4.56
4.50
4.41

.84
.49
.62
.72
.61

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการตอบคาถามหลังใช้งานห้องเรียนเสมือนที่พัฒนาขึ้นมีร้อยละของการตอบถูกสูงขึ้น และ
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมมาจานวน 32 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวม มีค่าเท่ากับ 4.52 และจากการสังเกตกลุ่มตัวอย่างมีความตื่นเต้น ให้ความสนใจในการเรียนรู้ มีความสุขในขณะเรียนรู้
เรื่องระบบสุริยะเป็นอย่างดี
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้นาเสนอผลการพัฒนาห้องเรียนเสมือนเพื่อการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ที่
พัฒนาโมเดลสามมิติในลักษณะมัลติมีเดียที่เคลื่อนไหว พร้อมเสียงประกอบ ผู้ใช้สามารถปฏิสัมพันธ์กับโมเดลผ่านอุปกรณ์โอ
คูลัสริฟท์และโอคูลัสทัช ทาให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์เรียนรูเ้ สมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง ส่งเสริมการให้เกิดการจดจาได้
ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น จากผลการการวิจัย พบว่า ผู้ใช้มีความรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมากที่สุด
ซึ่งสรุปได้ว่า ห้องเรียนเสมือนจริงที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนเชิงรุก
(Active Learning) เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่กาลังดาเนินการอยู่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายให้โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศ
ไทยจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่าสามารถยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นได้ จึงเป็นที่มาของการศึกษาการ
บริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้
วิธีการศึกษาเฉพาะกรณีกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศของจังหวัด
ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส จานวน 3 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือผู้บริหาร ครูวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 6 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการศึกษาเอกสาร
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการงบประมาณ การจัดการ
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการบริหารจัดการวิชาการ การดาเนินการส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็ก
ได้ต่อไป
คาสาคัญ: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดชายแดนภาคใต้
Abstract
This article is part of ongoing research about education management of distance learning television
of small-sized schools in three southern border provinces. The National Council for Peace and Order gave
a policy to every small-sized schools in Thailand to manage distance learning television. It is found that it
can improve the quality of education. It is the reason to study the education management of distance
learning television of small-sized school administrators in three southern border provinces. The purpose of
this study was to study the education management of distance learning television of small- sized school
administrators in the three southern border provinces. This study used a case study of 3 small-sized schools
in Pattani, Yala and Narathiwat which their national academic achievement (O-NET) was higher than the
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national level. The purposeful selection were 6 key informants included administrators and academic
teachers. Research instruments were a semi - structured interview protocol, including in-depth interview related
with documents study. Data were analyzed by using content analysis. The finding was education management
of distance learning television of small-sized school administrators in three southern border provinces were
strategic planning, human resource management, budget management, distance learning television (DLTV)
process management and academic management. These managements increased the efficient of distance
learning television and guidelines to education management of distance learning television for small-sized
school.
Keywords: Distance Learning Television, Small-Sized Schools, Southern Border Provinces
บทนา
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และขยายโอกาสให้นักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การดาเนินการเริ่มมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
พร้อมกับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศไทย เมื่อมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT, O-NET) พบว่าโรงเรียน
ขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีผลการทดสอบ National Test (NT) ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 สูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างเด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 ส่วนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีผล
คะแนนเฉลี่ยของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 3.05 ส่วนคะแนนเฉลี่ยรวมของ 8 วิชา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 (กุณฑิกา พัชรชานนท์และบัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2558) แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในสาม
จังหวัดชายแดนใต้หลังจากการจัดการศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ในภาพรวมลดลง ร้อยละ 0.47 (ข้อมูลจากการศึกษาและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556 และ 2557 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา แต่ใน
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้งและสูงกว่าระดับประเทศ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านั้ นว่าผู้บริหารมี
การบริหารจัดการอย่างไรให้ประสบความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการจานวน 6 ท่านของโรงเรียนขนาดเล็กจาก 3 จังหวัด ประกอบด้วย
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศหรือเป็น
โรงเรียนแกนนาในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนกลุ่มนี้เพื่อเก็บ
ข้อมูลวิธีการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเจาะจง
(Purposeful Selection) (Law และคณะ, 1998)
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2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 เป็นแบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก เกี่ยวกับการดาเนินการวางแผนบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในประเด็นของการวางแผนกลยุ ทธ์ การจัดองค์กร การบริหารและการจัดการศึกษา การบริหารและจัดการ
ทรัพยากร การควบคุม ติดตามและประเมินผล และการประเมินความต้องการ ตอนที่ 3 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความสาเร็จในการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารจัดการ
การศึกษาทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด
การสร้างเครื่องมือวิจัยเริ่มจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ
การศึกษาทางไกล และการบริหารงานวิชาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์กับบริบทวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริบท
โรงเรียนขนาดเล็ก และทฤษฎี หลักการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการการศึกษา
ทางไกลผ่ า นดาวเที ยมสาหรั บสร้ างแบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้า ง (Semi-Structured Interview Protocol) เพื่ อ ใช้ ใ นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) เกี่ยวกับสภาพจริงของการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แล้วนา
แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า งเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข จากนั้ น น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา
ทางไกลผ่ า นดาวเที ยมตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็น ข้ อ คาถามกั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย แล้ว ปรับ ปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการติดต่อผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เพื่อนัดวัน เวลาในการสัมภาษณ์ โดยขอเข้าไปสัมภาษณ์ในโรงเรียนที่ผู้ให้
ข้ อ มู ล ส าคั ญ ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ข อหนั ง สื อ จากภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่งถึงโรงเรียนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลวิจัย และให้
ทางโรงเรียนได้ดาเนินการนัดหมายผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามวัน เวลาที่แจ้ง แล้วผู้วิจัยก็เดินทางไปเก็บข้อมูลตามวันเวลาที่ได้นัด
หมายไว้ในแต่ละโรงเรียน โดยเริ่มต้นจากการแนะนาตนเอง บอกวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ขออนุญาตในการ
บันทึกเสียงสัมภาษณ์ และการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ หลังจากนั้นก็ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้เวลาประมาณ
1.30-2 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ และใช้การสังเกตห้องเรียน แล้วบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้เนื้อหา (ความหมาย)
จัดกลุ่มความหมาย หาประเด็น เชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เข้าด้วยกัน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพิ่มเติมจนแสดงความสัมพันธ์และ
ตอบคาถามวิจัยได้ชัดเจน (Crabtree and Miller, 1992 อ้างถึงใน เบญจา ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์ และกาญจนา ตั้งชลทิพย์ ,
2552)
ผลและอภิปราย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการ
งบประมาณ การจัดการระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการบริหารจัดการวิชาการ โดยแต่ละองค์ประกอบ
มีการดาเนินการ ดังนี้ คือ
1. การวางแผนกลยุทธ์ มีการดาเนินการ คือ (1) การสร้างความตระหนักและความพร้อมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (2) การดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียน และ (3) การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2. การจัดการทรัพยากรบุคคล มีการดาเนินการ คือ (1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียน (2) การจัดครูเข้าชั้นเรียน และ (3) การพัฒนาบุคลากร
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3. การจัดการงบประมาณ มีการดาเนินการ คือ (1) การจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ (2) การจัดสรร
งบประมาณเพื่อซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน และ (3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
4. การจัดการระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีการดาเนินการ คือ (1) การติดตั้งอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม
(2) การบารุงรักษาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม และ (3) การซ่อมแซมอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม
5 การบริหารจัดการวิชาการ มีการดาเนินการ คือ (1) การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน (2) การกาหนดแนวทางในการวัดประเมินผลของโรงเรียน และ (3)
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อพิจารณาผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั้งหมดนั้นคือการวางแผนในการบริหารจัดการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญของผู้บริหารในการกาหนดทิศทางการบริหารจัดการ
การศึกษาของโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของศรากร บุญปถัมภ์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของสานักงานคณะก รรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่า องค์ประกอบของการบริหารจัดการคือการกาหนดปรัชญา ปณิธาน และวางแผนการจัดการศึกษาทางไกล
เพราะเมื่อโรงเรียนหรือองค์กรมีแผนงานที่ชัดเจน ย่อมมีทิศทางในการดาเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างสูงสุด ดังที่ Campbell และคณะ (1983) ได้กล่าว่าผู้บริหารโรงเรียนกาหนดนโยบาย เป้าหมาย
และกฎของโรงเรี ย นเพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางการด าเนิ น งาน ก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละมาตรการที่ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งจะเห็นได้จากองค์ประกอบแรกคือการวางแผนกลยุทธ์ ที่จะต้องมีการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนว่าเป็นอย่างไรแล้วนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
ความตระหนักและความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้ถือได้ว่าการดาเนินการในองค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็นลาดับแรก
ที่ผู้บริหารต้องดาเนินการแต่ถึงกระนั้นทุกองค์ประกอบก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะการวางแผนในการบริหาร
จัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กนั้นต้องให้ความสาคัญในการดาเนินการทุกองค์ประกอบ
ทั้งในเรื่องของการจัดทรัพยากรบุคคล การจัดสรรงบประมาณ การจัดการระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการ
บริหารจัดการวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของยอดชาย มานิ่ม (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการดาเนินการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า แนว
ทางการดาเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนมี 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์
และสื่อ และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งทาให้เห็นถึงการดาเนินการของผู้บริหารว่าจะต้องบริหารจัดการในเรื่องใดบ้าง เพื่อ
เตรียมการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการนะดับของการบริหารงาน ดังที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) ได้
กล่าวถึงการบริหารและการจัดการการศึกษาทางไกลในระดับบริหารว่า (1) การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางทิศทางในการ
ดาเนินการขององค์กรไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ (2) การจัดองค์กร
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล โดยยึดการจัดโครงสร้างองค์กรแบบร่วมมือประสาน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในเพื่อดาเนินการจัดการศึกษาแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านการสนับสนุน (3) การ
บริหารและการจัดการศึกษา มีการดาเนินการในเรื่องของการพัฒนาและการนาหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาบุคลากร การกาหนด
แนวปฏิบัติในการวัดประเมินผล (4) การบริหารและจัดการทรัพยากร จาแนกเป็นทรัพยากรบุคคล คือผู้บริหารและครูผู้สอน
ทรัพยากรสนับสนุน คือสิ่งที่อานวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ
(5) การควบคุม ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยการประเมินการบริหารจัดการ การประเมินกระบวนการเรียนการสอน
การประเมินสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การดาเนินการในทุกองค์ประกอบเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องดาเนินการในการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เกิดประสิทธิภาพ
และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ท่ามกลางบริบทที่แตกต่ างจากพื้นที่
อื่นของประเทศไทย ผู้บริหารจึงต้องให้ความสาคัญ จริงใจ และจริงจังต่อการนานโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่อไปใน
อนาคต
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สรุปผลการวิจัย
การบริ หารจั ดการการศึก ษาทางไกลผ่า นดาวเทีย มของผู้บริ หารโรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวั ดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการงบประมาณ การจัดการระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการบริหารจัดการวิชาการ โดยแต่ละองค์ประกอบมีการดาเนินการ ดังนี้ คือ
1. การวางแผนกลยุทธ์ มีการดาเนินการ คือ (1) การสร้างความตระหนักและความพร้อมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (2) การดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียน และ (3) การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2. การจัดการทรัพยากรบุคคล มีการดาเนินการ คือ (1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียน (2) การจัดครูเข้าชั้นเรียน และ (3) การพัฒนาบุคลากร
3. การจัดการงบประมาณ มีการดาเนินการ คือ (1) การจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ (2) การจัดสรร
งบประมาณเพื่อซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน และ (3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
4. การจัดการระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีการดาเนินการ คือ (1) การติดตั้งอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม
(2) การบารุงรักษาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม และ (3) การซ่อมแซมอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม
5 การบริหารจัดการวิชาการ มีการดาเนินการ คือ (1) การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน (2) การกาหนดแนวทางในการวัดประเมินผลของโรงเรียน และ (3)
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย นขนาดเล็ กในพื้ น ที่ สามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ สามารถนาองค์ป ระกอบการบริ หารจัดการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ และเพื่อส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
2. ผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสามารถนาองค์ประกอบการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมไปกาหนดเป็นแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้กบั โรงเรียนในสังกัด เพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียน
3. องค์ประกอบการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถเป็นข้อมูลให้กับสถาบันการศึกษาใน
ระดับต่างๆ ที่จัดการศึกษาทางไกล นาไปเป็นแนวทางในการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการศึกษาและความพึงพอใจของผู้เรียนการจากประยุกต์ใช้ kahoot ซึ่งเป็น
เครื่องมือทดสอบความรู้ออนไลน์ ที่มีการวัดประเมินผลโดยทันทีภายในชั้นเรียนทาให้ทราบผลสะท้อนกลับทันที ทาให้ผู้สอน
สามารถประเมินความเข้าใจเนื้อหาของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังลดปริมาณกระดาษที่ใช้นาไปสู่การจัดการเรียนการสอน
แบบไร้กระดาษในอนาคต ทาการศึกษาโดยเตรียมความพร้อมกลุ่มตัวอย่าง โดยการสร้างสถานการณ์การใช้แบบทดสอบ
ออนไลน์ให้เกิดความคุ้นเคยก่อนการศึกษาจริง สร้างชุดคาถามความรู้และทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (IOC>0.5) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนหลังโดยใช้สถิติ t-test ทดสอบความต่าง จากการศึกษาพบว่าคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 เนื่องจากการทดสอบก่อนการเรียนทาให้ผู้เรียนเข้าใจขอบเขตของ
เนื้อหาและทาให้เกิดสมาธิระหว่างเรียน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนจึงศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของผู้เรี ยน
โดยแบบประเมิน พบว่าผู้เรียนมีความรู้สึกสนุก ดึงดูด ผู้เรียนรับรู้ความไม่เข้าใจเนื้อหาทาให้ผู้สอนปรับการสอนได้ทันที และ
ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีส่งผลให้เกิดความคาดหวังในการนาวิธีการสอนนี้ไปใช้กับวิชาอื่น การประยุกต์ใช้ kahoot ในชั้นเรียนทา
ให้ผลการเรียนของผู้เรียนดีขึ้นและสร้างทัศนคติที่ดี แต่การใช้เทคโนโลยีออนไลน์จาเป็นต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ดีเพื่อใช้งาน
คาสาคัญ: การประเมินผลระหว่างเรียน เครื่องมือทดสอบออนไลน์ เทคโนโลยีการเรียนการสอน การเรียนไร้กระดาษ
Abstract
The purpose of this research is to study the results of the study and the satisfaction of the learners
by applying kahoot, an online knowledge test tool that is immediately measured and evaluated in the
classroom. Teachers can quickly assess the content of their content. It also reduces the amount of paper
used to lead paperless teaching in the future. Initially, the objective group was prepared by creating similar
online test scenarios in order to familiarize with the method. Create a set of knowledge questions and
testing by the expertise in accordance with the learning objectives (IOC> 0.5) to compare the scores of pretest and post-test using the t-test. The study found that the post-test scores were significantly higher than
those before the pre-test. The pre-test allowed the learner to understand the scope of the content and
concentrate on the class. At the end of the learning process, the student's satisfaction and attitudes were
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assessed by the evaluation form. It shown that the learner has a sense of fun, attracting the learner, the
learner acknowledge a not understanding content, making the teacher adjust the teaching immediately. A
good attitude leads to an expectation that the teaching method will be applied to other course. Applying
kahoot in the classroom improves student achievement and creates a positive attitude. But the use of
online technology requires a good Internet to use.
Keywords: formative evaluation, quiz tool online, education technology, paperless study
บทนา
หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโดยให้ความสาคัญกับการเรียนการ
สอนแบบ Active learning เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จัดให้มีการเรียนการสอนใน
รายวิชา ENV-221 พื้นฐานทางวิศวกรรมสาหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Basic Engineering for Environmental Health
Work) โดยเป็ น รายวิ ชาที่ จั ด ให้ เ ปิ ด ส าหรั บ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต อนามั ย สิ่ งแวดล้ อ มฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2555 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรมสาหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอาทิ
เช่น หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น หลักการเขียนแบบและอ่านแบบ ตลอดจนเครื่องมือทางวิศวกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการอ่านแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล ตลอดจนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียนลักษณะสมบัติ (Specific) ของเครื่องมือต่างๆได้
จากการจัดการเรียนการสอนสาหรับรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสาหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะจัดให้มีชั่วโมง
บรรยายภาคความรู้ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภาคปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และกาหนดให้ศึกษาด้วยตัวเอง 4
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีแผนการประเมินความรู้และทักษะระหว่างเรียน (Formative evaluation) ของนักศึกษาที่ผ่านการเรียน
การสอนด้วยวิธีสอบย่อยทุกคาบหลังการเรียนการสอนเพื่อประเมินและสอบทวนระหว่างเรียน โดยการสอบย่อยทุกคาบหลัง
การเรียนจาเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจแบบทดสอบมาก โดยเฉพาะในชั้นเรียนที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจานวนมาก ส่งผล
ให้เกิดความยุ่งยากในการกรอกและรวบรวมคะแนนเป็นอย่างมาก ทาให้การประเมินระหว่างเรียนล่าช้าและไม่ทันการต่อการ
ปรั บ ปรุ งการเรีย นการสอนและการทบทวนความรู้ค วามเข้ า ใจของนั ก ศึก ษา ซึ่ งอาจส่ งผลต่ อการประเมิ นผล หลังเรียน
(Summative evaluation) และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Achievement) ของนักศึกษาได้ อีกทั้งการทดสอบระหว่างเรียน
โดยใช้กระดาษซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีราคามีค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณและส่งผลระยะยาวต่อ
สภาพแวดล้อมของโลกเนื่องจากต้องใช้ ทรัพยากรต้นไม้ในการผลิตกระดาษ ประกอบกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
มีเป้าประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้ อมให้กับนักศึกษา ปลูกฝังจิตสานักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธี “ครูทาให้เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
คณะวิจัยจึงมีความประสงค์จะนา Online quiz tool มาใช้เพื่อลดความยุ่งยากในกระบวนการกรอกและรวบรวม
คะแนน เพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลการทดสอบระหว่างเรียนทาให้สามารถปรังปรุงการเรียนการสอนได้อย่างทันท่วงที
อีกทั้งยังเพิ่มความสนใจในการเรียนของนักศึกษาด้วยจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน
(Learner characteristics) ส่งเสริมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของนักศึกษา ตามทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 (ICT Literacy) อี ก ทั้ ง ลดปริ ม าณกระดาษที่ ใ ช้ ส าหรั บ การเรี ย นการสอนในรายวิ ชาวิ ศ วกรรมส าหรั บ งานอนามั ย
สิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนแบบไร้กระดาษ (Paperless) ในอนาคต ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยสี
เขียว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจากประยุกต์ใช้ kahoot ซึง่ เป็นเครื่องมือทดสอบความรู้ออนไลน์
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการประเมินระหว่างเรียนโดยใช้แบบทดสอบความรู้ออนไลน์
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สมมติฐานของการวิจัย
รูปแบบการประเมินระหว่างเรียนโดยใช้แบบทดสอบความรู้ออนไลน์มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
กรอบแนวคิด
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ระหว่างเรียน

การจัดการเรียนการสอน

การประเมินผลระหว่างเรียน

การประเมิน ระหว่างเรียนโดยใช้
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์
(Kahoot)

การประเมินผลหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์การเรียน
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 28 คน คือ นักศึกษา
หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ลงทะเบียนเรียนรายวิขาพื้นฐานทางวิศวกรรมสาหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
สร้างชุดคาถามแบบทดสอบออนไลน์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา และประเมินความถูกต้องของเครื่องมือ
โดยมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 3 เรื่อง คือ กลศาสตร์ของไหล พื้นฐานทางไฟฟ้า อุทกวิทยา และแบบประเมินความพึง
พอใจการใช้ Kahoot3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป การสอบถามระดับความพึงพอใจเป็นแบบเลือกได้หนึ่งข้อ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การสอบถามความคิดเห็นเรื่องของการใช้ Kahootเป็นแบบแสดงเห็นความคิดเห็น โดยการเข้าถึง
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนจะใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ Kahoot
จะมีการนาคิวบาร์โค้ดมาให้สแกนก็สามารถทาแบบประเมินได้
2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้การทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดย Kahootซึ่งเป็นแบบออนไลน์สามารถรู้
คาตอบได้ทันทีหลังทาแบบทดสอบเสร็จ มีการเก็บข้อมูลก่อนบทเรียน 1 ครั้งและหลังบทเรียน 1 ครั้ง มีทั้งหมด 3 บทเรียน
และเมื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้นก็จะการประเมินความพึงพอใจต่อ Kahoot
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
มีการนาคะแนนก่อนและเรียนมาวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าสูงสุด-ต่าสุด และค่าเฉลี่ย
การทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t- Test และการนาแบบความพึงพอใจมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ตารางที่ 1 ระดับความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมสาหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับความรู้
ก่อนเรียน
หลังเรียน
คะแนนต่าสุด-สูงสุด
จานวน(ร้อยละ)
จานวน(ร้อยละ)
ก่อนเรียน หลังเรียน
น้อย
11(61.1)
0(0)
4-11
7-14
ปานกลาง
7(38.9)
20(87.0)
สูง
0(0)
3(13.0)
รวม
18(100)
23(100)
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ก่อนเรียน หลังเรียน
6.78
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จากตารางที่ 1 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน พบว่า นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนแบบ
พื้นฐานวิศวกรรม พบว่าก่อนเรียนมีคะแนนต่าสุดอยู่ที่ 4 คะแนน และสูงสุดอยู่ที่ 11 คะแนนโดยส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ระดับ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมาอยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.9 ส่วนหลังเรียนมีคะแนนต่าสุดอยู่ที่ 7 คะแนน และ
สูงสุดอยู่ที่ 14 คะแนนโดยส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 87.0 รองลงมาอยู่ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 13.0
ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย
จานวน
คะแนนรวมก่อนเรียน
6.82
17
คะแนนรวมหลังเรียน
9.47
17

S.D.
2.07
1.62

t Test
0.001

จากตารางที่ 2 การประเมินความรู้ก่อนและหลัง เมื่อนามาทดสอบทางสถิติโดย Paired Samples Test พบว่า
คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.82 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.47 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของการใช้ Application Kahoot
ระดับคะแนนความพึงพอใจ
จานวน(ร้อยละ)
มากที่สุด
16(64.0)
มาก
8(32.0)
ปานกลาง
1(4.0)
น้อย
0(0)
น้อยที่สุด
0(0)

คะแนนต่าสุด-สูงสุด
3-5

ค่าเฉลี่ย
4.60

จากตารางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของการใช้ Kahootพบว่าคะแนนความพึงพอใจต่าสุดอยู่ที่ 3 คะแนน และ
คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 5 คะแนน และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมาอยู่ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 และร้อยละที่น้อยที่สุด คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.0
จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ Kahootแบบเลือกระดับที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งจาก
ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า
1. ด้านการเข้าถึง Kahootเป็นเรื่องอินเตอร์เน็ต บางครั้งก็หลุดบ้าง ต้องการอินเตอร์เน็ตที่ดีกว่านี้
2. ด้านในการใช้ Kahootประเมินผล ตั้งใจเรียนมากขึ้น สามารถตั้งใจฟังในหัวข้อที่สาคั ญ และมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น รายวิชาอื่นเป็นการเรียนการสอนแบบ Lecture จึงทาให้น่าเบื่อ ง่วงนอน ไม่กระตุ้นให้อยาก
เรียนรู้
3. ด้านการบ่งชี้เนื้อหาที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ช่วยได้ สามารถให้อาจารย์อธิบายได้ทันที บ่งชี้มากค่ะว่าไม่เข้าใจ
ในเนื้อหาส่วนไหน เพราะอาจารย์ทราบว่านักศึกษาไม่เข้าใจหัวข้อไหนโดยที่นักศึกษาไม่ต้องบอก
4. ด้านการนามาปรับใช้ต่อไป ควรนามาใช้ทุกวิชาเพื่อเพิ่มความสนใจของนักศึกษาในการเรียนมากขึ้น
รู้สึกอยากเข้าเรียนทุกวันเลย เพิ่มเติมในส่วนของเวลาในการทาแบบทดสอบใน Kahootให้มากกว่านี้ ควรจะมีจานวนข้อที่
เพิ่มขึ้นค่ะ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการประเมินการเรียนการสอนด้วยการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ซึ่งมีการออกแบบที่ต่างจากไปเดิมมี
การนา Kahootมาร่วมในการประเมิน พบว่าก่อนเรียนนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ลงทะเบียนเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมสาหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ต่าร้อยละ 61.1 แต่เมื่อหลังเรียนที่มีการประเมิน โดย Kahootมี
ความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 87.0 เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าคะแนนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญและจากการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Kahootมีการตอบรับจากผู้เรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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ร้อยละ 64.0 เนื่องจาก Kahootเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกแทนตัวนักศึกษาที่ไม่กล้าแสดงว่าไม่เข้าเนื้อหาส่วนใด และสามารถ
ดึงดูดความสนใจให้นักศึกษาสนใจเนื้อหาและตั้งใจเรียนได้
ผลและอภิปราย
จากการจัดการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนจากเดิมโดยนา Kahootมาร่วมใช้ในการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า Kahootเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษาจากผลความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยผู้เรียนจัดอยู่ในยุคของ Generation Y เติบโตมากับการใช้โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึง
ได้สะดวก รวดเร็ว ทาให้การเรียนการสอนแบบนี้ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการสอนแบบ Lecture ได้รับความสนใจจากผู้เรียน
มากขึ้น มีการตั้งใจฟังอาจารย์ จดจ่อกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อที่จะตอบคาถามหลังเรียน และมีบางกลุ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือ
ล่วงหน้ามาก่อนเข้าเรียน อีกทั้งเด็กยุคสมัยนี้ไม่กล้าแสดงออก Kahootจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการตอบประเด็นเนื้อหาที่ไม่
เข้าใจโดยไม่ต้องถามผู้สอนโดยตรง ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียนที่ว่า Kahootมีความสนุกในการเรียน ช่วยให้มีความ
กระตือรือร้น ตื่นตัวไม่ง่วงนอน เข้าใจเนื้อหาตั้งแต่ในห้องสาหรับการทบทวนก่อนสอบก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะ จึงทาให้คะแนน
หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน มีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่ถูกต้องและเรียนรู้ จดจาในเรื่องที่ทดสอบ
แล้วซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จะเพิ่มขึ้นไปด้วย เพราะว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการทดสอบความรู้ทั้งหมด
ที่เรียนมา และจากการศึกษาควบคู่กับวิจัยของ Chung-HoSu และ Ching-HsueCheng ศึกษา A Moblie Game-Based
Insect Learning System For Improving The Learing Achievement ที่พบว่าการผสมผสานเทคโนโลยีมือถือและการ
เล่นเกมเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ ทาให้มีผลการเรียนที่ดีกว่าการใช้การเรียนรู้บนมือถือและการสอน
แบบเดิม สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 2 เพิ่มขึ้นหลังผ่านการเรียนการ
สอนแบบใช้ Kahootอีกทั้งผลความพึงพอใจของผู้เรียนมีการตอบรับให้ความสนใจในการใช้ Kahootในรายวิชาอื่นๆ ด้วย
ถึงแม้ว่าการใช้ Kahootจะมีปัญหาในการเข้าถึงเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ต ความจากัดเรื่องของเวลาในการทาแบบทดสอบก็
ตาม เพราะมีความแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมที่ มีการเข้าห้องเรียนสอนผ่านสื่อ การสอนที่ผู้สอนมาอธิบาย บรรยายให้ฟัง
แล้วผู้ฟังจดบันทึกในสิ่งที่เรียน หรือที่เรียกว่า Lecture โดยการสอนแบบดังนี้ผู้เรียนให้ความคิดว่าทาให้น่าเบื่อ เกิดความง่วง
เนื่องจากไม่ได้มีสิ่งที่น่าสนใจ หรือแรงกระตุ้น ผู้เรียนจึงหาสิ่งที่ดึงดูดกว่าเนื้อหาที่เรียน
สรุปผลการวิจัย
1. การใช้ Kahootมาพัฒนาการประเมินการเรียนการสอน พบว่ามีส่วนที่ช่วยให้ระบบการประเมินการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นโดยวัดจากคะแนนหลังเรียนที่มีมากกว่าก่อนเรียน
ที่บ่งบอกว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมา
2. Kahootมีความทันสมัยสามารถหย่อนระยะเวลาการตรวจแบบทดสอบจากปกติใช้เวลานานเป็นรู้ผลในทันทีหลัง
ทาแบบทดสอบเสร็จ และยังบ่งชี้เนื้อหาในส่วนที่ต้องปรับแก้ไขการเรียนการสอนใหม่ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
3 .
การใช้ Kahootมาพัฒนาการประเมินการเรียนการสอน เพิ่ม ความสนุก ดึงดูดความสนใจ ให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียน
กระตือรือร้นมากขึ้นกว่าการเรียนแบบ Lecture จึงได้รับความพึงพอใจจากกลุ่มนักศึกษาที่ได้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ด้านตัวผู้เรียน
- ผู้เรียนควรมีการเตรียมตัวมาก่อนเรียน อ่านเนื้อหาที่จะเรียนมาก่อน เพื่อที่จะทาแบบทดสอบได้เพิ่มขึ้น
และเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
ด้านการเรียนการสอน
- ควรมีนา Kahootเข้ามาร่วมกับการเรียนการสอนแทนการสอนแบบ Lecture อย่างเดียว เพื่อที่ผู้เรียน
สามารถทราบถึงปัญหาในการสอนแต่ละครั้ง ความเข้าใจในเนื้อหาของตัวผู้เรียน และสามารถปรับแก้การเรียนการสอนได้
ทันทีและเหมาะสาหรับกลุ่มผู้เรียน
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ด้าน Application Kahoot
- ควรจัดสรรจานวนแบบทดสอบให้เหมาะสมไม่ควรน้อยเกินไปหรือมากเกินไป
- ควรมีการกาหนดเวลาให้เหมาะสมกับความยากง่ายของคาถาม
- ควรมีการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง Application อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ที่ดีภายในองค์กร 2)
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ownCloud 3) ติดตั้งและให้บริการทรัพยากรออนไลน์ 4) วิเคราะห์การใช้งานระบบ งานวิจัยนี้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ownCloud และวิเคราะห์อัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล ภาระโหลดการจราจรเครือข่ายการใช้งานโดยใช้
Cacti AWStats และ Google’s PageSpeed Insights เป็นเครื่องมือสาหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทางานของระบบ มี
การประเมินประสิทธิภาพจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา จานวน 32 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงด้วยแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่าระดับความต้องการการบริหาร
จัดการข้อมูลออนไลน์ที่ดีอยู่ในระดับมากและหลังจากนาเทคโนโลยี ownCloud มาประยุกต์ใช้ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีการใช้งาน
เป็นงานวิชาการ จากการใช้งานเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2560 พบว่า เดือนมิถุนายนเข้าถึงระบบสูงสุดร้อยละ 38.96 (มีการ
ใช้งานแบนด์วิดท์ร้อยละ 46.74 ของการใช้งานทั้งหมด) ในเดือนเดียวกันมีค่าเฉลี่ยภาระโหลดการจราจรทั้งเดือน 20.10
กิโลบิตต่อวินาที สรุปผลจากการวิจัยคือ คุณลักษณะของระบบตอบสนองความต้องการใช้งาน โดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรของ
ระบบ ใช้งานง่าย สะดวก ใช้ได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต โครงสร้างระบบและฐานข้อมูลออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
ระบบมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้ไฟร์วอลล์และล็อกอินก่อนเข้าใช้งาน
คาสาคัญ: เทคโนโลยี ownCloud การบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์
Abstract
This research aimed to 1) study the requirement level of online resource management within the
organization; 2 ) apply the ownCloud technology for setting up the online resource management systems;
3) install and provide online resource management services and 4) analyze personnel usage. This research
applied the ownCloud technology; and analyzed data transmission rate, and network traffic load using Cacti,
AWStats, and Google’s PageSpeed Insights as system performance analysis tools. The system performances
of online resource management using OwnCloud technology were evaluated by 32 members of the Faculty
of Economics and Business Administration, Thaksin University Songkhla campus. These research samples
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were selected by the selective method. This study was found that the demand for online information
management was high; and after implementing ownCloud, the most usage data was academic document.
From system implementation period of February to August 2017, the study shown that the most frequently
access was 38.96 percentage in June (the bandwidth usage reached 46.74 percentage of total usage). Also,
an average traffic load was 20. 10 kbps in June. In conclusion, the online resource management system
using ownCloud technology could be able to response user requirement with less system resource
consumption, easy and convenient for user to be accessed by remotely-login from anywhere. The system
structure and database were designed to be simple and easy to understand for user. In addition, data
security was maintained by using firewalls and login systems.
Keywords: ownCloud technology, online resource management
บทนา
เนื่องจากระบบการทางานในองค์กรส่วนใหญ่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และสิ่งเหล่านั้นก็มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย โดยส่วนใหญ่ในระบบการทางานนั้นจะต้องอาศัยเครื่องอานวยความสะดวกของคนใน
ปัจจุบันนั้นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทางาน การติดต่อสื่อสารจากทั้งระบบองค์กรภายในและองค์กรภายนอกเพื่ออานวย
ความสะดวกและประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด อีกทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนหนึ่ง เพื่อ
สามารถเรียกใช้งานได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเก็บข้อมูลในแหล่งเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น แฟลชไดรฟ์ หรือใน
ระบบออนไลน์อื่นๆ บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ต ลอดเวลา หลายครั้งผู้วิจัยพบว่าข้อมูลที่ต้องการใช้งานไม่
สามารถเรียกใช้งานได้ตามปกติ เนื่องด้วยปัจจัยหรือสาเหตุใดก็ตาม
จากปัญหาดังกล่าว สร้างความยุ่งยากในการใช้งานและไม่ตอบสนองต่ อความต้องการของผู้ใช้เท่าที่ควร ซึ่งพอสรุป
สาเหตุออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านบุคคล ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา
2. ด้านข้อมูล ซึ่งมีความซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล และข้อมูลเกิดการสูญหาย
3. ด้านเทคโนโลยี ที่แบ่งปันข้อมูลได้ค่อนข้างยุ่งยาก เสียเวลา และอาจเกิดการพังเสียหายได้ง่าย
4. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งไม่มีการป้องกันที่มีความปลอดภัยเพียงพอ
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและนาเทคโนโลยี ownCloud เข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ภายใน
องค์กร
สาหรับเทคโนโลยี ownCloud จัดเป็นเทคโนโลยี Cloud หรือ Cloud Computing รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการจาลองพื้นที่ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์
ของผู้ให้บริการ เสมือนว่ามีพื้นที่ในการใช้งานและเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง โดยการเข้าถึงพื้นที่ใช้งาน
ดังกล่าวต้องผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี Cloud ที่
ใช้ บ ริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล มี ห ลายรู ป แบบและมี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น จ านวนมาก เช่ น Google Drive, One Drive, Dropbox,
Capture และ 4shared เป็นต้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีแต่ละตัวต่างมีพื้นที่ใ นการบริหารจัดการข้อมูลแตกต่างกันออกไป โดยหาก
ต้องการใช้พื้นที่ในการบริหารจัดการข้อมูลมากๆ ก็ต้องมีงบประมาณในการจัดซื้อพื้นที่เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการ
ภายนอก มีการจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเอง ทาให้ยากต่อการบริหารจัดการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ บางเทคโนโลยีอาจ
มีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูล เช่น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยใช้แอปพลิเคชันบน สมาร์ทโฟน หรือวินโดวส์เท่านั้น แต่สาหรับ
เทคโนโลยี ownCloud สามารถจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์และบริหารจัดการข้อมูลได้เอง โดยจาลองเซิร์ฟเวอร์ให้บริการไว้ที่หน่วยงาน
แล้วจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้งาน หากมีปัญหาการเข้าถึงข้อมูลก็สามารถตรวจสอบได้เอง หรือหาก
ต้องการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้น ก็สามารถขยายพื้นที่การใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งจาก
แอปพลิเคชันบน สมาร์ทโฟน หรือวินโดวส์ หรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ จากข้อดีที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัย
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สนใจที่จะศึกษาและเลือกเทคโนโลยี ownCloud มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการ
เปรียบเทียบเทคโนโลยี ownCloud กับเทคโนโลยี Cloud อื่นๆ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเทคโนโลยี Cloud
ข้อเปรียบเทียบ Google Drive One Drive Dropbox
Capture
4shared
ownCloud
งบประมาณ
ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
ความจุ
15 GB
5 GB
2 GB
2 GB
15 GB
ไม่จากัด
Windows






Linux






การกู้คืนไฟล์
25 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
15 วัน
ไม่จากัด
หมายเหตุ. จาก https://productforums.google.com/ (n.d.), https://support.office.com/ (n.d.),
https://www.dropbox.com/ (n.d.), https://capture-app.com/ (n.d.) และ
https://www.4shared.com/ (n.d.)
จากเหตุผลที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เทคโนโลยี Cloud อื่นๆ ถึงแม้จะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีข้อจากัดในเรื่อง
พื้นที่และระยะเวลาในการกู้คืนไฟล์หากต้องการพื้นที่ใช้งานความจุที่มากขึ้น ผู้ใช้งานจาเป็นต้องเพิ่มงบประมาณหรือมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน
เทคโนโลยี ownCloud ถูกนามาใช้ทาเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงาน โดยที่ข้อมูล
สามารถจัดเก็บเป็นไฟล์ โฟลเดอร์ ที่อยู่ผู้ติดต่อ อัลบั้มรูป ปฏิทิน เพลง วีดีโอ และอื่นๆ โดยการจัดเก็บนั้น สามารถติดตั้งระบบ
เป็นแบบ Private Storage หรือ Public Storage ได้ ซึ่งหน่วยงานของผู้วิจัยมีการใช้งานและแบ่งปันข้อมูลภายในหน่วยงาน
เป็นจานวนมาก และจากความสามารถในการแบ่งปันและจัดสรรข้อมูลได้เป็นอย่างดี ทาให้ผู้วิจัยพบว่า เทคโนโลยี ownCloud
มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ภายในหน่วยงานได้ ซึ่งชุตินันท์ พึ่งเกตุ และ พีริยา จารุ
เศรษฐการ (2557) ได้ศึกษาและทาวิจัยเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆซึ่งเป็นการประมวลผลที่อาศัยทรัพยากรบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ร่วมกันโดยคอมพิวเตอร์ที่ใ ช้ อาจอยู่ที่เดียวกันหรือต่างสถานที่กันก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีการเชื่อมต่อกันผ่าน
ระบบเครือข่ายด้วยเครื่องแม่ข่าย สามารถช่วยให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยการประมวลผลดังกล่าวจะดาเนินการผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งรองรับข้อมูลในปริมาณมากและซับซ้อนได้ ทั้งนี้ยังสามารถบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่ม
ความคล่องตัวให้กับผู้ใช้และลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย บุญอนันต์ ปอศรี (2555) ได้ศึกษาวิธีการจัดสรรทรัพยากรบนระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่มีความรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ไว้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ผลการศึกษา ของ
อนุชิต อนุพันธ์ และ ปณิตา วรรณพิรุณ (2557) ที่ได้ทาการศึกษาการใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่านการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ โดยเป็นการศึกษาการนาเทคโนโลยี Cloud หรือ Cloud Computing มาใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลัก งานวิจัย
นี้มีการนาเทคโนโลยี ownCloud มาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ โดยใช้ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและแบ่งปัน
ข้อมูลต่างๆ ให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานเป็นหลัก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการของการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ดีภายในองค์กร
2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยี ownCloud
3. เพื่อติดตั้งและให้บริการทรัพยากรออนไลน์ภายในองค์กร
4. เพื่อวิเคราะห์การใช้งานทรัพยากรออนไลน์ของบุคลากรในองค์กรด้วยเทคโนโลยี ownCloud
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็นบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
จานวน 32 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ มีการติดตั้งและให้บริการเทคโนโลยี ownCloud สาหรับบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ภายใน
องค์กร มีการวิเคราะห์โครงสร้างระบบ ฐานข้อมูล ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล อัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล และภาระ
โหลดการจราจรเครือข่ายในการเข้าใช้งานระบบ
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ Cacti และ AWStats ซึ่ง Cacti ใช้สาหรับตรวจสอบภาระโหลดการจราจร
เครือข่ายในการเข้าใช้งานระบบและ AWStats ใช้สาหรับตรวจสอบปริมาณการเข้าใช้งานระบบ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ศึกษาระบบเดิม ข้อมูล เอกสาร งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสารวจความต้องการของการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่ดีภายในองค์กร
ในการใช้งานทรัพยากรของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เดิมเป็นการ
ใช้งานทรัพยากรส่วนตัวและมีข้อจากัด ทั้งขนาดของพื้นที่จัดเก็บและลักษณะการเข้าถึงข้อมูล ทาให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน
นอกจากนี้ หากมีผู้ต้องการใช้ทรัพยากรของคนอื่น ก็ต้องติดต่อผ่านผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของทรัพยากร ซึ่งสร้างความไม่สะดวก
เป็นอย่างมาก

แบบฟอร์ม/เอกสาร/
ประมวลรายวิชาฯลฯ

อาจารย์/
บุคลากร

อาจารย์/
บุคลากร

แบบฟอร์ม/เอกสาร/
ประมวลรายวิชาฯลฯ

แบบฟอร์ม/เอกสาร/
ประมวลรายวิชาฯลฯ

ภาพประกอบที่ 1 การแบ่งปันข้อมูลก่อนการใช้เทคโนโลยี ownCloud
4.2 ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยี ownCloud
ownCloud

ผู้ดูแล

แบบฟอร์ม/เอกสาร/
ประมวลรายวิชาฯลฯ

อาจารย์/
บุคลากร

อาจารย์/
บุคลากร

อาจารย์/
บุคลากร

ภาพประกอบที่ 2 การเข้าถึงทรัพยากรหลังจากที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ownCloud
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เมื่ อ น าเทคโนโลยี ownCloud มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ดการทรัพ ยากรภายในองค์ ก ร โดยมี ก ารจั ด เก็บ
ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ การแบ่งปันข้อมูลสามารถทาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ดูแลระบบคอย
จัดสรรพื้นที่การใช้งานให้กับผู้ใช้แต่ละคน ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานทรัพยากรบนพื้นที่ ของตัวเองผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดย
การล๊อกอินเข้าสู่ระบบและสามารถจัดเก็บหรือใช้งานข้อมูลที่ต้องการได้ทันที
ผลและอภิปราย
1.ศึกษาระบบเดิม ข้อมูล เอกสาร งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสารวจความต้องการของการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่ดีภายในองค์กร
ในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรก่อนการนาเทคโนโลยี ownCloud มาช่วยในการบริการจัดการนั้น
ทางหน่วยงานมีการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลอยู่เสมอ แต่งยังไม่เพียงพอ สูญหาย และติดไวรัส เนื่องจากมีการใช้งาน
ร่วมกับผู้อื่น
2.ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยี ownCloud
จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ซึ่งเป็นบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา จานวน 32 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตอบแบบสอบถาม ทาให้ทราบระดับความต้องการของการบริหารจัดการ
ข้อมูลออนไลน์ โดยแบบสอบถามประกอบไปด้ว ยคาถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและคาถามเกี่ยวกับการ
ประเมินระดับความต้องการของการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ที่ดีภายในองค์กร ซึ่งผลที่ได้คือ ความต้องการระบบอยู่ใน
ระดับ มาก
เมื่อทราบความต้องการแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเทคโนโลยี ownCloud เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ออนไลน์ภายในองค์กร โดยศึกษาโครงสร้างระบบ การจัดการข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ความต้องการของระบบ โดยการ
จัดการและการเข้าถึงข้อมูลของเทคโนโลยี ownCloud (The ownCloud developers, n.d.) มีลักษณะดังนี้
1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึง/แชร์/ซิงค์ ข้อมู ลได้อย่างเสรี ตลอดเวลา ไม่ว่าจากสถานที่ใด (anytime anywhere) โดยไม่
จาเป็นต้องทราบว่าข้อมูลนั้นถูกจัดเก็บอยู่ที่ไหน
2. ฝ่ายไอทีสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการสารองข้อมูล การกาหนดสิทธิผู้เข้าใช้ หรือการ
กาหนดค่าความปลอดภัยต่างๆ
3. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค หรือแม้แต่กระทั่ง สมาร์ท
โฟน
4. มีการเชื่อมต่อประสานหรืออินเทอร์เฟซ (Interface) ที่หลากหลาย เช่น เว็บเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน เหมาะกับ
ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (User/Admin)
โดยทรัพยากรออนไลน์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกอบไป
ด้วย ประมวลรายวิชาแต่ละรายวิชา ค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชา แบ่งเป็นภาคการศึกษา ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้จะมีการแบ่งปัน
ข้อมูลให้นิสิตสามารถเข้ามาดูและดาวน์โหลดไปใช้งานได้ นอกจากนี้ ก็จะเป็นไฟล์สื่อการสอน และไฟล์งานต่างๆ
ระบบเครือข่ายของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจก่อนการนาเทคโนโลยี ownCloud มาติดตั้งประยุกต์ใช้งาน
เป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากสานักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยด้วยสายไฟเบอร์ออพติกมายังห้องระบบเครือข่าย ชั้น
2 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และมีการกระจายสัญญาณไปยังชั้นต่างๆ ของอาคารด้วยสาย UTP CAT 6 โดย
มีสวิตซ์ในแต่ละชั้นกระจายสัญญาณไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแต่ละคน ซึ่งการใช้งานทรัพยากรนั้นมีอยู่อย่างจากัด
ในการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ownCloud สาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ครั้งนี้ สามารถ
วิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์โครงสร้างของระบบ ซึ่งจากเดิมไม่มีระบบในการบริหารทรัพยากรออนไลน์ ทาให้ต้องมีการวิเคราะห์
โครงสร้างของระบบใหม่ โดยประกอบไปด้วย
1.1 ส่วนของผู้ใช้หรือเครื่องลูกข่าย (Client Computer) อาจมีแค่ Internet Browser ในการเข้าถึง
ทรัพยากร หรืออาจติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร
1.2 ส่วนของเครื่องแม่ข่าย (Server Computer) ซึ่งเป็นส่วนของ ownCloud Storage ประกอบด้วย

42

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

1.2.1 ฐานข้อมูล
1.2.2 ส่วนจัดการผู้ใช้
1.2.3 ระบบรักษาความปลอดภัย
ในส่วนของเครื่องแม่ข่ายเมื่อทาการติดตั้งใช้งานและจัดการส่วนของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว สามารถให้บริการแก่
ผู้ใช้งานได้ทันที
2. การวิเคราะห์ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการออกแบบฐานข้อมูลตามโครงสร้างของระบบ โดยใช้แผนภาพ Data Flow
Diagram
ข้อมูลที่จัดเก็บ
ผู้ใช้งาน

2.
จัดการข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน
1.
เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน

ข้อมูล
ข้อมูล

แฟ้มข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน

สิทธิการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้
ข้อมูลผู้ใช้

3.
จัดการข้อมูล
ผู้ใช้

ภาพประกอบที่ 3 Data Flow Diagram
จากภาพประกอบที่ 3 ผู้ใช้งานทาการเข้าสูร่ ะบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจึงสามารถจัดการ
ข้อมูลต่างๆ ได้ ในส่วนของผู้ดูแลระบบก็ต้องทาการเข้าสู่ระบบเพื่อไปจัดการข้อมูลผู้ใช้โดยการกาหนดสิทธิและข้อมูลอื่นๆ
ของผู้ใช้
3. การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งเป็นการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบและการเข้าถึง
ทรัพยากรในระบบ
Firewall

ownCloud

ผู้ใช้งาน

ภาพประกอบที่ 4 ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
สาหรับระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลมีการใช้ไฟร์วอลล์และระบบล็อกอินก่อนเข้าใช้งาน ทาให้ข้อมูลมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
3.ติดตั้งเทคโนโลยี ownCloudและให้บริการทรัพยากรออนไลน์ภายในองค์กร
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เมื่อมีการนาเทคโนโลยี ownCloudมาติดตั้งประยุกต์ใช้งาน (ภาพประกอบที่ 5) โดยติดตั้ง ณ ห้องระบบเครือข่าย
ชั้น 2 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นแบบออนไลน์ ทาให้ผู้ใช้งานสามารถ
จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลบนระบบได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
ชั้น 4
ชั้น 3
เทคโนโลยี ownCloud
ชั้น 2
ชั้น 1

สานักคอมพิวเตอร์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สายไฟเบอร์
สาย UTP CAT 6

ภาพประกอบที่ 5 ผังระบบเครือข่ายคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจหลังการนาเทคโนโลยี ownCloud มาติดตั้ง
ประยุกต์ใช้งาน
โดยในการติดตั้งเทคโนโลยี ownCloud จะทาการติดตั้งบนระบบปฎิบัติการ CentOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
ที่พัฒนามาจาก RedHat เนื่องจากเทคโนโลยี ownCloud สามารถทางานได้ดีบนระบบปฏิบัติการนี้ หลังจากนั้นจึงตั้งค่าต่างๆ
ของระบบก่อนการใช้งาน ดังนี้
1. กาหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
2. กาหนดทรัพยากรหรือพื้นที่การใช้งานให้กับผู้ใช้
3. กาหนดกลุ่มผู้ใช้ตามโครงสร้างขององค์กร
4. กาหนดผู้ใช้ไปยังกลุ่มต่างๆ ที่กาหนดไว้
เมื่อทาการตั้งค่าและกาหนดส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้วจึงเปิดให้ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบและทาการปรับปรุงระบบ
เป็นระยะ โดยในภาพประกอบที่ 6 จะเป็นการตั้งค่าผู้ใช้งานได้แก่ การกาหนดชื่อและรหัสผ่าน การกาหนดกลุ่มผู้ใช้งาน และ
กาหนดพื้นที่การใช้งานให้กับผู้ใช้แต่ละคน
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ภาพประกอบที่ 6 การตั้งค่าต่างๆ ของระบบก่อนการใช้งาน
4. วิเคราะห์การใช้งานทรัพยากรออนไลน์ของบุคลากรในองค์กรด้วยเทคโนโลยี ownCloud
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ทาการติดตั้ง Cacti และ AWStats ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้วัดประสิทธิภาพ
การทางานของระบบและวิเคราะห์การใช้งานทรัพยากรออนไลน์ของบุคลากรในองค์กรด้วยเทคโนโลยี ownCloud ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตสงขลาและใช้ Google’s PageSpeed Insights ในการ
ตรวจสอบความเร็วของเว็บไซต์
ในระหว่างที่มีการใช้งานระบบ ผู้วิจัยได้ทาการติดตั้ง AWStats ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้วัดประสิทธิภาพการทางาน
ของระบบและวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ง านทรั พ ยากรออนไลน์ ข องบุ ค ลากรในองค์ ก รด้ ว ยเทคโนโลยี ownCloud ของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งผลที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ประวัติการเข้าชม/การเข้าถึงระบบ (กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2560)
ตารางที่ 2 ประวัติการเข้าชม/การเข้าถึงระบบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2560
เดือน
ก.พ. 2560
มี.ค. 2560
เม.ย. 2560
พ.ค. 2560
มิ.ย. 2560
ก.ค. 2560

ผู้เยี่ยม
ชม (ไม่
ซ้า IP)
157
200
93
205
916
127

จานวน
การ
เยี่ยมชม
227
291
119
354
1,199
239

จานวนหน้า

จานวนครั้ง

ร้อยละ

แบนด์วิดธ์

ร้อยละ

8,187
3,253
1,121
3,133
20,100
2,140

22,285
19,923
8,743
22,867
112,867
12,305

7.69
6.88
3.02
7.89
38.96
4.25

617.21 MB
664.49 MB
456.02 MB
851.04 MB
5.22 GB
399.25 MB

5.53
9.95
4.08
7.62
46.74
3.57

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ามีการเข้าถึงระบบสูงมากในเดือนมิถุนายนและรองลงมาคือเดือนสิงหาคม โดยในเดือน
มิถุนายน มีการเข้าถึงระบบสูงถึง 112,867 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.96 ของการใช้งานทั้งหมด มีการเข้าถึงเพจต่างๆ ของระบบ
จานวน 20,100 หน้า url ที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันก็ทาให้มีการใช้งานแบนด์วิดท์ในปริมาณที่สูงมากเช่นเดียวกันนั่นก็คือ
5.22 กิกะไบต์ คิดเป็นร้อยละ 46.74 ของการใช้งานทั้งหมด โดยในช่วงเดือนดังกล่าวมีการแชร์ข้อมูลผลการเรียนให้นักศึกษา
ทราบผ่านทางระบบจึงส่งผลให้มีการเข้าถึงระบบสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าว
2. ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้เข้าถึงระบบ
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ตารางที่ 3 ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้เข้าถึงระบบ
ระบบปฏิบตั ิการ
Windows
Linux
iOS
ไม่ทราบ
Macintosh

หน้า
17,122
10,275
10,193
129
27

ร้อยละ
45.3 %
27.2 %
27 %
0.3 %
0%

ครั้ง
73,805
56,321
62,867
339
254

ร้อยละ
38.1
29
32.4
0.1
0.1

จากตารางที่ 3 พบว่ามีการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows มากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งมีการเข้าถึงเพจต่างๆ ของระบบ
จานวน 17,122 หน้า url ที่แตกต่างกันหรือร้อยละ 45.3 เมื่อเทียบตามจานวนหน้า url ที่แตกต่างกัน และเข้าถึงข้อมูลสูงถึง
73,805 ครั้งหรือร้อยละ 38.1 เมือ่ เทียบตามจานวนครั้ง เพื่อเข้าถึงระบบ โดยข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้
ระบบปฏิบตั ิการ Windows ในการทางานมากที่สุด
1. การวิเคราะห์ความเร็วในการเข้าถึงระบบ โดยใช้ Google’s PageSpeed Insights ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับ
ตรวจสอบความเร็วของเว็บไซต์ โดย Google’s PageSpeed Insights จะทาการวิเคราะห์ความเร็วจากการใช้อุปกรณ์ในการ
เข้าถึงระบบจาก 2 อุปกรณ์ คือ โทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลที่ได้ เป็นดังภาพประกอบที่ 7

(1)
(2)
ภาพประกอบที่ 7 Google’s PageSpeed Insights วิเคราะห์การเข้าถึงระบบด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือและเครื่อง
คอมพิวเตอร์
จากภาพประกอบที่ 7 (1) Google’s PageSpeed Insights วิเคราะห์การเข้าถึงระบบด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
และให้ คะแนนความเร็ว 28 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่ งจากข้ อ มูลดั งกล่าว ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ าหากเข้า ถึ งระบบด้ วยอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือระบบจะเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างช้า และภาพประกอบที่ 7 (2) Google’s PageSpeed Insights วิเคราะห์การ
เข้าถึงระบบด้วยอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คะแนนความเร็ว 34 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความเร็วใน
การเข้าถึงระบบมากกว่าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเล็กน้อย แต่โดยรวมถือว่ายังช้าอยู่ จาเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้
สามารถทางานได้เร็วขึ้น
2. การวิเคราะห์ Traffic Load สาหรับการเข้าใช้งานระบบ โดยใช้ Cacti ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์และ
ติดตามการทางานของระบบ ทั้งสถิติการใช้งาน จานวนผู้ใช้งานในเครือข่าย จานวนการเชื่อมต่อข้อมูลในเครือข่าย หรืออัตรา
การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย เป็นต้น
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ภาพประกอบที่ 8 Traffic Load สาหรับการเข้าใช้งานระบบในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 (1 มิ.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2560)
จากภาพประกอบที่ 8 แสดงให้เห็นถึงภาระโหลดการจราจรเครือข่ายในการเข้าถึงระบบในช่วงเดือนมิถุนายน (1
มิ.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2560) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.10 กิโลบิทต่อวินาที จากข้อมูลที่ได้ในช่วงที่มีภาระโหลดการจราจร
เครือข่ายสูงสุดอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือ น ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการประกาศผลการเรียนของนิสิตโดยผู้ดูแลข้อมูลผล
การเรียนมีการแบ่งปันข้อมูลให้นิสิตทราบผ่านระบบ ทาให้นิสิตเข้ามาดูข้อมูลจากระบบในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจานวนมาก
ส่งผลให้ภาระโหลดการจราจรเครือข่ายมีค่าสูง
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าใช้งานระบบหัวข้อต่างๆ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ผลประเมิน
ก่อนใช้ระบบ
หลังใช้ระบบ
3.75
4.14
4.12
4.09
4.05
4.14
3.12
4.05
3.47
4.09
2.88
4.00
4.00
4.36

หัวข้อประเมิน
1. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
2. สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
3. ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
4. มีความปลอดภัยของข้อมูล
5. มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการ
6. สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์
7. สามารถใช้งานได้ทุกเวลา

จากตารางที่ 4 พบว่าผลประเมินความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อโดยส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึ้นและค่าเฉลี่ยก่อนการใช้งาน
ระบบอยู่ในระดับปานกลางเปลี่ยนเป็นระดับมากหลังจากมีการใช้งานระบบ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีความพอใจในการใช้งาน
ระบบเป็นอย่างมาก
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ownCloud สาหรับบริหารจัดการทรัพยากรออนไลน์ของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีความสะดวก ใช้งานง่าย และแบ่งปันข้อมูลได้ ผลที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรและการแบ่งปันข้อ มูล ซึ่งจากเดิม ผู้ใช้มีพื้นที่การใช้
งานจากัด ต้องพกพาอุปกรณ์หลายชิ้น ต้องทาผ่านอุปกรณ์และมีขั้นตอนยุ่งยาก เมื่อใช้เทคโนโลยี ownCloud ทาให้การ
แบ่งปันข้อมูลผ่านระบบ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อีก ลดความเสี่ยงในการสูญหายของอุปกรณ์และข้อมูล สามารถขยายพื้นที่การใช้
งาน และก าหนดสิ ท ธิ ก ารใช้ งานให้ กั บ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ ท าให้ มี ค วามสะดวกมากขึ้ น ช่ ว ยให้ ก ารท างานและการเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการใช้งานทรัพยากรสิ้นเปลืองอย่างกระดาษได้ เนื่องจากนิสิตสามารถเข้ามาดาวน์โหลดประมวล
รายวิชา และเอกสารอื่นๆ ผ่านระบบแทนการพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นพฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบ
ของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาการเข้าถึงระบบ ระบบปฏิบัติการ และเว็บบราวเซอร์ที่ใช้ คุณลักษณะของระบบที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งาน นั่นก็คือ เมื่อมีการใช้งานมาก ระบบก็มีการใช้แบนด์วิดธ์ในจานวนที่มากเช่น เดียวกัน ส่วนระบบความ
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ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลมีการใช้ไฟร์วอลล์และระบบล็อกอินก่อนเข้าใช้งาน และในส่วนของความเร็วในการเข้าถึงระบบยัง
ถือได้ว่าค่อนข้างช้า เนื่องมาจากการทางานของสคริปต์และฟังก์ชั่นการทางานบางฟังก์ชั่น แต่ก็ไม่กระทบต่อการใช้งานมากนัก
สาหรับภาระโหลดการจราจรเครือข่ายของการเข้าใช้งานระบบเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยพบว่ามีน้อยมากไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
เครือข่าย
ข้อเสนอแนะ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ownCloud ส าหรั บ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรออนไลน์ ข องคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในครั้ง นี้ เป็นการศึกษาระดับความต้องการของการบริหารจัดการข้อมูล
ออนไลน์ที่ดีภายในองค์กร และได้ทาการศึกษา ติดตั้ง ให้บริการกับบุคลากรภายในหน่วยงานมาได้ระยะหนึ่ง ซึ่งในระยะถัดไป
สามารถให้บริการไปยังกลุ่มนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.
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การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการ
เรียนแบบยูบิควิตัสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม 2) นาเสนอรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิควิตัสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม 3) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ด้านศิลปะอิสลามโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิควิตสั โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 78 คน ผลการวิจัยพบว่า: 1)
องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) เครื่องมือจัดการเรียนการสอนคือ เทคโนโลยีเสมือนจริง
(2) ด้านเนื้อหาบทเรียน เรื่องศิลปะอิสลาม (3) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมแบบยูบิควิตัส ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส และการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E และ (4) ด้านการวัดและประเมินผล
ประกอบด้วยการวัดความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริง การพัฒนารูปแบบการเรียนฯ อยู่ระดับเหมาะสมมาก 2) ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลามของผู้เรียนโดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) คุณภาพด้านเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 4) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการ
เรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
คาสาคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง ยูบิควิตัส ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะอิสลาม
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Abstract
The purpose of this research was: 1) to develop learning model by using augmented reality in
ubiquitous leaning environment to enhance the creativity of Islamic Art 2) to present learning model by
using augmented reality to enhance the creativity if Islamic Art 3) to enhance creativity of Islamic art by
using augmented reality in ubiquitous learning environment and 4) to study the satisfaction of students by
using augmented reality in ubiquitous learning environment. The sample consisted of 78 students from
faculty of education, Prince of Songkla University. The research findings were as follow: 1) The components
of development of learning model by using augmented reality in ubiquitous learning environment to
enhance creativity of Islamic Art have composed of four components: (1) Educational media as augmented
reality (2) Islamic Art Content (3) Learning process has consisted of ubiquitous learning environment and
inquiry cycle learning (5E) and (4) Evaluation has consisted of creative thinking and satisfaction evaluation.
The development of learning model has been assessed at the appropriate level. 2) The students’ creativity
in Islamic Art by using augmented reality in ubiquitous learning environment has a higher creativity
achievement after learning at the .05 level of significance. 3) The quality of Islamic Art content and
educational media have been assessed at high level. 4) The analysis of satisfaction of students with leaning
model by using augmented reality has been assessed at satisfied level.
Keywords: Augmented reality, Ubiquitous, Creativity, Islamic art
บทนา
สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ผนวกเข้ากับการพัฒนาประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 หรือยุคที่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ ดังนั้นการพัฒนาประเทศต้องอาศัยความก้าวหน้ า
ทางด้านการศึกษาเข้ามาร่วมด้วยโดยเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้มี
คุณภาพ สร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้นยังสนับสนุนความคิดด้านนวัตกรรมของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ซึ่งสอดรับกับ การนาไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนในยุคดิจิทัลและการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 นั้นคือผู้สอนต้องปรับกระบวนทัศน์ให้มีความหลากหลายด้านการเรียนการสอน โดยผู้สอนมีหน้าที่เพียงอานวย
ความสะดวก (Learning Facilitator) เพื่อให้การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงมีความท้าทายมากขึ้น เทคโนโลยีต่างๆ จึงถูก
นามาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน
ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Augmented Reality (AR) ได้รับความนิยมมากขึ้น สามารถแสดงผลได้ทั้ง
ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ หรือภาพ 3 มิติ เป็นการผสานระหว่างโลกความจริงและเสมือนเข้าด้วยกันผ่าน
อุปกรณ์เชื่อมต่อพกพาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) หรือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(พนิดา ตันศิริ, 2553) การนาเทคโนโลยีเสมือนจริงมาจัดการเรียนการสอน ก็เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเรียน ให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นความอยากรู้ และสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่ง
เทคโนโลยีเสมือนจริงนั้นก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อผู้เรียน (Di Serio et al., 2012) กอปรกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนใน
ปัจจุบันที่ไม่ยึดติดอยู่แต่เพียงในห้องเรียน ทาให้การเรียนการสอนในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งสภาพการ
เรียนรู้เช่นนี้เรียกว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning Environment) เป็นการเติบโตขึ้นจาก
กระบวนทัศน์เดิมนั่นคือ E-learning และ M-learning ก่อให้เกิด U-learning หรือ การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous
Learning) ซึ่งสอดรับกับการศึกษา 4.0 ในยุคประเทศไทย 4.0 คือ ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่ ทุกหนทุกแห่งมา
สร้างสรรค์และบูรณาการ เพื่อก่อเกิ ดนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ซึ่งการเรียนในปัจจุบันมิได้จากัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียน
ผู้เรียนต้องสามารถแสวงหาความรู้ได้จากรอบตัวและโลกออนไลน์ (พรชัย เจดามาน และคณะ, 2559) จากการพัฒนารูปแบบ
การเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัสจะส่ งผลให้ผู้เรียนเกิดความคิดคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking) ทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและสามารถต่อยอดความรู้ต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งความคิดสร้างสรรค์
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หมายถึง ความสามารถที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลในด้านความคิด เป็นคุณลักษณะสาคัญส่วนบุคคลประการหนึ่งในการจิ นตนาการ
เชื่อมโยงจนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์ผลงาน จนทาให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะสาคัญเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศ หากสามารถทาให้คนใน
ชาติมีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์มากเพียงไร ก็จะสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ามากขึ้น (อารี พันธ์มณี, 2540)
เมื่อประโยชน์ของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนามีศักยภาพมากขึ้น จึงทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญ
เพื่อนามาพัฒนารูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสนใจ เกิดการใฝ่รู้ และลงมือทา อย่า งเช่นศิลปะอิสลาม (Islamic Arts)
ศิลปะอิสลามเป็นการแสดงออกอย่างเด่นชัดถึงอารยธรรมอิสลาม แต่มิได้แสดงออกในภาพลักษณ์ของบทบัญญัติของศาสนา
ศิลปะอิสลามจึงเป็นศาสตร์แห่งศิลป์ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน มีความละเมียดละไมและผสมผสานศาสตร์วิทยาการความรู้
ในยุคสมัยต่างๆ แห่งอาณาจักรอิสลาม ถ่ายทอดเรื่อยมาจนนามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลป์ที่มีความสลับซับซ้อน นับว่าศิลปะ
อิสลามจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งที่รวมเอาความรูท้ ั้งทางด้าน ศิลปะ ความงาม สุนทรียศาสตร์ และความศรัทธาหล่อ
หลอมเข้าด้วยกันอย่างแยบยล ก่อเกิดลวดลายซึ่งเป็ นลักษณะเด่นของศิลปะอิสลามประกอบด้วย 1. ลวดลายเรขาคณิต
(Geometric) 2. ลวดลายพรรณพฤกษาหรืออาราเบสก์ (Arabesque) และ 3. อักษรอาหรับประดิษฐ์ (Arabic Calligraphy)
โดยประดับตกแต่งทั้งในงานสถาปัตยกรรมอิสลามและงานหัตถศิลป์ต่างๆ เรื่อยมาตั้งแต่ยุคสมัยแรกของอาณาจักรอิสลาม
จนถึงปัจจุบัน
ดังนั้นเมื่อความรู้ของศิลปะอิสลามนามาผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา จึงทาให้การ
เรียนศิลปะอิสลาม ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับความงามและประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่จะปลุกเร้า และกระตุ้นความอยากรู้ของ
ผู้เรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวเร้าให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทาให้การเรียนศิลปะอิสลาม กลายเป็นความรู้ที่
เหมาะกับคนรุ่นใหม่และง่ายต่อการทาความเข้าใจ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และทาให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและสามารถนาไปต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1 เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นโดยใช้ เ ทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง ในสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นแบบยู บิ ค วิ ตั ส
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
2 เพื่ อ น าเสนอรู ป แบบการเรี ย นโดยใช้ เ ทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง ในสภาพแวดล้ อ มทางการเรี ย นแบบยู บิ ค วิ ตั ส
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
3 เพื่ อ ส่ งเสริ มความคิ ดสร้า งสรรค์ ด้า นศิ ลปะอิ สลาม โดยใช้ เ ทคโนโลยีเสมือ นจริงในสภาพแวดล้อ มการเรียน
แบบยูบิควิตัส
4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
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กรอบแนวคิด

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวน 78 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 รูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
2.2 แบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยู
บิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
2.3 แบบประเมินคุณภาพเนื้อหา เรื่องศิลปะอิสลาม
2.4 แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องศิลปะอิสลาม
2.5 แบบประเมินผลงานตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบประเมินรูบริคส์
2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อรูปแบบการเรียน
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ ขั้นตอน กระบวนการในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ
อิสลาม
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
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ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
ระยะที่ 4 การนาเสนอรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ ขั้นตอน กระบวนการในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ
อิสลาม
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และได้นามาพัฒนารูปแบบ
การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม ดังนี้

ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบการ
เรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยู
บิควิตัสเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม

จากภาพประกอบที่ 2 ร่างรูปแบบเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิค
วิตัสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบฯ ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบดังนี้
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1.1 เครื่องมือการจัดการเรียนการสอน คือ เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) นามาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการจาลองเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริงผสานกับโลกเสมื อ น
(Azuma, 1997) ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงดังต่อไปนี้
1.1.1 เทคโนโลยีในรูปแบบของ AR Application สาหรับประมวลผลระหว่าง Marker และสื่อ
มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ แ สดงผล โดยผู้ เ รี ย นสามารถติ ด ตั้ ง AR Application บนอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ พกพาต่ า งๆ เช่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นต้น
1.1.2 Marker คือภาพที่ถูกกาหนดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ เป็นการกาหนดตาแหน่งและมุมมองของ
ภาพ เพื่อนามาวิเคราะห์ ทาให้เกิดการแสดงผลในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เช่น ภาพสามมิติ (3D) ภาพสองมิติ (2D) อนิเมชั่น
(Animation) หรือ วีดิทัศน์ เป็นต้น
1.1.3 สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย การแสดงผลของเทคโนโลยี เ สมื อ นจริง จะแสดงผลในรู ป แบบของสื่อ
มัลติมีเดียต่างๆ เช่น ภาพสามมิติ (3D) ภาพสองมิติ (2D) Animation หรือ วิดีทัศน์ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเลือกการแสดงผลของ
เทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์
1.1.4 กล้ อ งหรื อ เว็ บ แคม (webcam) ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ส่ ว นจั บ สั ญ ญาณ Maker เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ไป
ประมวลผลผ่าน AR Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ คอมพิวเตอร์พกพา
1.1.5 ส่วนแสดงผล หรือหน้าจอในการแสดงผล เพื่อให้เห็นผลข้อมูลที่ต้องการแสดงออกมาเป็น
สื่อมัลติมีเดีย ส่วนแสดงผลจะปรากฎบนหน้าจอของอุปกรณ์ต่า งๆ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet)
สามารถประมวลผลเพื่อแสดงผลบนจอภาพ
1.2 ด้านเนื้อหาบทเรียน เรื่องศิลปะอิสลาม ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) หมายถึง รูปแบบความงามทาง
ศิลปะอีกแขนงหนึ่ง มิใช่ข้อกาหนดว่าด้วยเรื่องของศาสบัญญัติ แต่เป็นบริบทความงามที่สร้างสรรค์โดยชนกลุ่มแรกคือผู้ที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม และมีวิวัฒนาการความงามเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในเชิง
ศิลป์ โดยผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะอิสลาม 2) ลักษณะเด่น
ของศิลปะอิสลาม และ 3) ยุคสมัยเด่นของศิลปะ
1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมแบบยูบิควิตสั (Ubiquitous learning environment)
ในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยนาทฤษฎีการเรียนรู้ 5E หรือทฤษฎีการเรียนการสอนวัฎจักรการเรียนรู้ (5E) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยู บิควิตัสให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเกิด
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 2 ส่วนดังนี้
1.3.1 สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ได้ทุกที ทุกเวลา (anytime anywhere) โดยอาศัยเครื่องมือคือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้หลากหลายช่องทางและง่ายดาย Saadiah Yahya et al., (2010) โดยพัฒนามา
จาก E-learning and M-learning และพัฒนากลายเป็น U-learning หรือ Ubiquitous learning
1.3.2 การเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E หรือ ทฤษฎีการเรียนรู้ 5E เป็นทฤษฎีที่ให้
ผู้เรียนฝึกฝนการเรียนรู้โดยใช้ความสามารถด้านการคิดหาเหตุผล เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ วิธีการและ
ขั้นตอนในการเรียนการสอนมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรี ยนสามารถร่วมกันแสวงหา ค้นพบ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ซึ่งขั้นตอน 5E ประกอบด้วย 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 2) ขั้นการสารวจค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบาย
(Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ 5) การประเมินผล (Evaluation)
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ภาพประกอบที่ 3 แสดงกระบวนการจัดกิจกรรมในสภาพแวดล้อมแบบยูบิควิตัส
1.4 ด้านการวัดและประเมินผล ผู้วิจัยได้จัดทาแบบวัดและประเมินผู้เรียน 2 ด้าน ประกอบด้วย
1.4.1 แบบประประเมิน ผลงานตามสภาพจริงเพื่ อ ส่งเสริมความคิ ดสร้า งสรรค์ ซึ่ งเป็ น แบบ
ประเมิ น ค่ า เชิ งคุ ณ ภาพ (Scoring Rubrics) โดยใช้ วั ด ความสามารถในการออกแบบภาระงานของผู้ เ รี ย น วั ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้านคือ 1) ความคิดริเริ่ม 2) ความคิดคล่องแคล่ว 3) ความคิดยืดหยุ่น และ 4) และความคิดละเอียดละออ
เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
1.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจ โดยประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
2.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา พบว่า ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหา
มีค่าเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 1 อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = .463) และด้านที่ 2 ภาพประกอบ มีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D. = .501) และสรุปรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = .475) ซึ่งมีคุณภาพ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อผู้วิจัยจะสามารถนาไปใช้ในการวิจัย
2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
เทคโนโลยีเสมือนจริง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพสือ่ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง พบว่าใน
ส่วนที่ 1 ด้านการออกแบบรูปเล่มหนังสือ มีค่าเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สดุ ( X = 4.53, S.D. = .351) และ
ด้านที่ 2 ด้านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเทคโนโลยีเมือนจริง มีค่าเฉลี่ยรายด้านที่ 2 อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. =
.401) และสรุปรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = .342) ซึ่งมีคุณภาพมากและเหมาะสมเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถ
นาไปใช้ในการวิจัย
2.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลงานตามสภาพจริงเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ความคิดริเริ่ม 2)
55

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

ความคิดคล่องแคล่วง 3) ความคิดยืดหยุ่น และ 4) ความคิดละเอียดลออ โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในการ
ประเมินความตรง ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีความสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน ( X =1.00 , S.D. = .000) ผู้วิจัยสามารถ
นาไปใช้ในการวิจัย
ระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมแบบยูบคิ วิตสั เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
จากการศึกษาผลการศึกษา สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนจากการประเมินผลงานตามสภาพจริงเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูบริคส์ (Rubric) โดยการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่า T-test Dependent ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของผู้เรียนในการประเมินผลงานตามสภาพจริง
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม (N=78)
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ (N=78)
S.D.
T-test
P-value
X
1. ด้านความคิดริเริ่ม
ก่อนเรียน
5.79
1.085
29.187
.000*
หลังเรียน
11.10
1.632
2. ด้านความคิดคล่องแคล่ว
ก่อนเรียน
5.79
1.085
22.078
.000*
หลังเรียน
10.41
2.183
3. ด้านความคิดยืดหยุ่น
ก่อนเรียน
6.27
0.878
19.313
.000*
หลังเรียน
9.88
1.520
4. ด้านความคิดละเอียดลออ
ก่อนเรียน
6.81
1.007
24.070
.000*
หลังเรียน
10.26
1.583
คะแนนเฉลี่ยรวม
ก่อนเรียน
6.16
0.718
28.545
.000*
หลังเรียน
10.41
1.583
*p<.05
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เรียนในการประเมินผลงานตามสภาพ
จริงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม พบว่าภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการพิจารณารายด้านพบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์เ ฉลี่ย 1) ด้านความคิดริเริ่ม มีคะแนนเฉลี่ย ( X )= 11.10 2) ด้านความคิด
คล่องแคล่ว มีคะแนนเฉลี่ย ( X )= 10.41 3) ด้านความคิดยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย ( X )= 9.88 4) ด้านความคิดละเอียดลออ
มีคะแนนเฉลี่ย ( X )= 10.26 และก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน กลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย
1) ด้านความคิดริเริ่ม มีคะแนนเฉลี่ย ( X )= 5.79 2) ด้านความคิดคล่องแคล่ว มีคะแนนเฉลี่ย ( X )= 5.79 3) ด้านความคิด
ยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย ( X )= 6.27 4) ด้านความคิดละเอียดลออ มีคะแนนเฉลี่ย ( X ) = 6.81
สรุปคือ คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นทุกด้านอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียน มีประเด็นการ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหา เรื่องศิลปะอิสลาม 2) ด้านสื่อการเรียนการสอน (เทคโนโลยีเสมือน
จริง) และ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้เรียนในการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส (N=78)
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
แปลผล
S.D.
X
1. ด้านเนื้อหา (เรื่องศิลปะอิสลาม)
1) เนื้อหาส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียน
4.10
.636 พึงพอใจมาก
2) เนื้อหามีความชัดเจน สามารถนามาปฏิบัตไิ ด้จริง
4.08
.640 พึงพอใจมาก
3) เนื้อหาเหมาะสมกับผูเ้ รียน
4.09
.724 พึงพอใจมาก
4) ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
4.03
.738 พึงพอใจมาก
5) เนื้อหามีประโยชน์สามารถประยุกต์กับองค์ความรู้อื่นๆ ได้
4.17
.746 พึงพอใจมาก
ผลรวมด้านเนื้อหา (เรื่องศิลปะอิสลาม)
4.09
.516 พึงพอใจมาก
2. ด้านสื่อการเรียนการสอน (เทคโนโลยีเสมือนจริง)
6) อธิบายขั้นตอนการใช้งานได้อย่างชัดเจน
4.08
.834 พึงพอใจมาก
7) สื่อใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
4.14
.768 พึงพอใจมาก
8) รูปแบบของสื่อมีความแปลกใหม่ กระตุ้นความสนใจ
4.35
.661
พึงพอใจมาก
9) รูปแบบสื่อมีความสวยงาม ทันสมัย
4.42
.694
พึงพอใจมาก
10) สื่อทาให้เกิดความสนุกสนาน
4.27
.658
พึงพอใจมาก
11) สะดวกในการเรียน
4.06
.727
พึงพอใจมาก
12) ความต้องการในการเรียนต่อสื่อชนิดนี้
4.00
.645
พึงพอใจมาก
13) ความพอใจของสื่อในเรียนการเรียนการสอน
4.12
.644
พึงพอใจมาก
ผลรวมด้านสื่อการเรียนการสอน (เทคโนโลยีเสมือนจริง)
4.17
.513
พึงพอใจมาก
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
14) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
4.18
.679
พึงพอใจมาก
15) ช่วยให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการเรียน
4.03
.702
พึงพอใจมาก
16) ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
4.09
.687
พึงพอใจมาก
17) ช่วยให้ผู้เรียนก้าวข้ามข้อจากัดของเวลาในการเรียน
4.15
.704
พึงพอใจมาก
18)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
4.17
.780
พึงพอใจมาก
19)
ทาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
4.36
.644
พึงพอใจมาก
20)
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็นไปอย่างสะดวก ไม่มี 4.35
.699
พึงพอใจมาก
ข้อจากัดเรื่องเวลาและสถานที่
ผลรวมด้านการจัดการเรียนการสอน
4.18
.483
พึงพอใจมาก
ผลรวมทั้งหมด
4.16
.432
พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 2 พบว่าในส่วนที่ 1 ด้านเนื้อหา เรื่องศิลปะอิสลาม มีค่าเฉลี่ยรวมรายด้านที่ 1) อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ( X = 4.09, S.D. = .516) ด้านที่ 2) ด้านสื่อการเรียนการสอน (เทคโนโลยีเสมือนจริง) มีค่าเฉลี่ยรายด้านที่ 2 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.17, S.D. = .513) และด้านที่ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยรายด้านที่ 3 อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ( X = 4.18, S.D. = .483) และสรุปรวมทุกด้านของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ( X = 4.16, S.D. = .432)
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 78 คน มีความพึงพอใจมากต่อรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งใน
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม

57

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

ระยะที่ 4 การนาเสนอรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการเรียน ของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน โดยมี
ประเด็นการพิจารณา 4 ด้าน คือ 1) ภาพรวมการพัฒนารูปแบบการเรียนฯ 2) องค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบการเรียนฯ
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 4) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียน พบว่า ในภาพรวมของการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบมีความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด ( X =4.33, S.D. =.379) และเมื่อพิจารณารายด้านมี
ผลเฉลี่ยรายด้านดังคือ ด้านที่ 1) ภาพรวมการพัฒนารูปแบบการเรียนฯ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.00,
S.D. =.000) ด้านที่ 2) องค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบการเรียนฯ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X =4.50, S.D.
=.433) ด้านที่ 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X =4.37, S.D. =.611) และ
ด้านสุดท้าย ด้านที่ 4) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X =4.46, S.D.
=.416) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าสามารถนารูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบยูบิค
วิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม ไปใช้ในการวิจัยได้
ผลและอภิปราย
ผลจากการพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิค
วิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนต่อกลุ่มตัวอย่าง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์โ ดยการเปรียบเทียบ
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อใช้รูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการ
เรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความคิ ด
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน (ก่อน =6.16 หลัง =10.41) อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการทดลองแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนในแต่ละขั้นตอนของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิด คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
เพิ่มมากขึ้น การนาเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส สามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้ นในทุกด้าน อีกทั้ง
ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความคิดใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย กระตุ้นความสนใจ และทาให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้น เกิด
การสังเกต ฝึกฝน ทาให้เกิดผลงานที่มีความแตกต่าง ทาให้ผู้เรียนมีทักษะของความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ จากกิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบ
การเรียนรู้ของตนเองได้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสามารถเกิดประสบการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนด้วยอีเลิร์นนิงบนสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือนจริงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทาให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (เนาวนิตย์ สงคราม, 2556)
การเรียนการสอนที่นาเทคโนโลยีมาร่วม จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เรียนรู้ของตนเอง
อีกทั้งยังสามารถบูรณาการความรู้เดิมเข้าสู่ความรู้ใหม่ โดยระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนจะมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์เช่น การระดมสมองเปิดการโอกาสทางความคิดของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความคิดของตนเอง
แก้ปัญหา เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ของศิลปะอิสลาม เพื่อผู้เรียนสามารถคิดได้รอบด้าน เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดและใช้ต่อยอดความคิดได้ อารี พันธ์มณี (2546) ได้กล่าวถึง การเรียนการสอนที่จัดการเรียนรู้ในชัน้
เรียนในอดีตครูจึงมีหน้าที่ให้ความรู้โดยผู้เรียนมีหน้าที่รับความรู้เท่ านั้น ผู้เรียนจึงไม่กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น
หรือไม่กล้าซักถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจ ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถแสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น
การจัดกิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเข้ามาร่วมในการจัดการเรียนการสอน จึงทาให้ผู้เรียนมี ความสนุกสนาน ก้าวข้าม
ความกลัว กล้ า ลงมือ ปฏิ บัติ การเรี ยนจึงดาเนิน ไปด้ วยความเพลิด เพลิน ท าให้ ผู้ เ รียนมีศัก ยภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับ Sanabria J., Arámburo-Lizárraga J. (2016) ได้ศึกษาการเสริมสร้างทักษะในศตววรรษที่ 21 ด้วยการใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการทางานร่วมกันเป็นทีมในกระบวนการเรียนรู้ พบว่าการใช้
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เทคโนโลยีเสมือนจริงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถทาให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาและเกิดการคิดวิเคราะห์ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรค์
2. จากการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงใน
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากทั้ง
3 ด้านคือ 1) ด้านเนื้อหา (เรื่องศิ ลปะอิสลาม) เนื้อหาในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 โดยค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือเนื้อหามี
ประโยชน์สามารถประยุกต์กับองค์ความรู้อื่นๆ ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 นอกจากนั้นเนื้อหายังส่งเสริมความเข้าใจของผู้เรียน
มีความชัดเจน สามารถนามาปฏิบัติได้จริง และเหมาะสมกับผู้เรียน อีกทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
2) ด้านสื่อการเรียนการสอน (เทคโนโลยีเสมือนจริง) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจมากใน
รูปแบบสื่อที่มีความสวยงามและทันสมัย พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.42 และสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้งานได้อย่าง
ชัดเจน สื่อใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน รูปแบบของสื่อมีความแปลกใหม่ กระตุ้นความสนใจ ทาให้เกิดความสนุกสนาน สะดวกในการ
เรียน ทาให้เกิดความต้องการในการเรียนต่อสื่อชนิดนี้ จึงทาให้พึงพอใจมากต่อสื่อในการเรียนการสอน และด้านสุดท้ายคือ 3)
ด้านการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมีความพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.18 ทาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบ มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.36 จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า รูปแบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัสช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการ
เรียน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนก้าวข้ามข้อจากัดของเวลา และกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา ทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้ สอนเป็นไปอย่างสะดวก ไม่มีข้อจากัดของเวลาและสถานที่
จากการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจมากในการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Murat
Akçayır and Gokçe Akçayır (2017) ถึงข้อดีของการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงที่ใช้ในการศึกษา พบว่า ข้ อดีที่ผู้เรียนได้รับคือ
ส่งเสริมความพึงพอใจของผู้เรียน นอกจากนั้นยังส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน ทา
ให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อผู้เรียน ลดภาระการทาความเข้าใจที่หนักจนเกิดไปของผู้เรียน สร้างความมั่นใจต่อการเรียนของ
ผู้เรียน ส่งเสริมความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมแจงจูงใจในการเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Di Serio et
al., (2012) จากการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีเสมือนจริงนั้นง่ายต่อการใช้ จึงทาให้เกิดผลในเชิงบวกและยังสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้เรียน จากผลการวิจัยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถเพิ่มแรงจูงใจและสร้างความสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาและนาไปสู่ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น รัชฎาวรรณ นิ่มนวล (2554) ได้เสนอแนะการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงว่า มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ในเชิงสร้ างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนทาให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าและเกิดทักษะการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ซึ่งจากการเรียนเป็นกลุ่มเล็กหรือทีม พบว่าทาให้
ผู้เรียนเกิดความร่วมมือและทางานร่วมกัน ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานเป็นอย่างมาก และยังส่งเสริ มให้ผู้เรียนเกิด
ความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกันและเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ดังนั้นการเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมกาเรเรียนแบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้านศิลปะอิสลาม ทาให้ผู้เรียนไม่ต้องยึดติดกับเวลา และสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบยูบิควิตสั ผู้สอนจึงคอยเป็นผู้เอื้ออานวยความสะดวก (Facilitator) ให้แก่ผู้เรียน โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้นากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบวัฎจักร หรือ 5E ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบ
ยูบิควิตัสมาใช้ มีการระดมสมองซึ่งเป็นเทคนิคที่ทาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบ ร่วมกันปฏิบัติงาน และมีแนวทางการ
เรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระ เพื่อหาแนวทางใน
การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ นาไปสู่การวิเคราะห์ และตัดสินใจ และท้ายที่สุดผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปต่ อยอด
ความคิด และผลิตเป็นผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการคิดและเชื่อมโยงความรู้ในด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างหลากหลาย และรอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ Munoz Cristobal J. A., et al. (2015) ได้ศึกษา การสนับสนุนผู้สอน
ให้สามารถก้าวข้ามข้อจากัดในการสอนคือ การสอนให้เกิดความร่วมมือในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส โดยนา
เทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ร่วม พบว่าทาให้ผู้สอนสามารถก้ามข้ามข้อจากัดที่เป็นไปไม่ได้ ทาให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต ผลลัพธ์ที่ได้ทาให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียน
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ข้อเสนอแนะ
จากผลสรุ ป และการอภิ ป รายผลการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การน าผลวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ และ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
1. การเรียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จาเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องด้วยผู้เรียนแต่ละคนมี
พื้นฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นกระบวนสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ควรจากัด หรือเร่งรัดจนเกินไป เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ตก
ผลึกทางความคิด และตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนในรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ
นาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้เป็นสื่อในการจัดเรียนการสอน ปัจจุบัน พบว่ามีรูปแบบต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่นเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ รูปแบบวีดิทัศน์ รูปแบบสองมิติ
รูปแบบแอนิเมชั่น เป็นต้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไป ควรวิจัยในเชิงลึกถึงรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบใดมีความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยใดของผู้เรียน
3. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นของตัวเอง กล้าแสดงออก และ
ลงมือทาเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ หรือนวัตกรรมต่างๆ ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาในเชิงลึกว่า ปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น การกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยี การสร้างแรงจูงใจ หรืออุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเช่นกัน.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาแนกสาขาวิชาที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ของ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 180 คน ได้จากสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และ
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า
(1) นักศึกษามีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมอยู่ในระดับมาก และ (2) ผลการเปรียบเทียบทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนในสาขา (TEE) และ (TET) มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรวมแตกต่างกันจาก
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (TIE) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

คาสาคัญ: ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Abstract
The objectives of this research were (1) to study Information and Communications Technology
Skills of Bachelor’s Degree Students in Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of
Technology, (2) to compare the students Information and Communications Technology Skills by field of
study. A sample used in this study was 180 students under Faculty of Industrial Education, Rajamangala
University of Technology who studied in the second semester of academic year 2016 by simple sampling
technique. The Data collection was by questionnaire. The statistical data analyses were percentage, average,
standard deviation, and One-Way ANOVA. The results found that: (1) the student has high level in
Information and Communications Technology Skills, and ( 2) the comparison of the student’s Information
and Communications Technology Skills TIE higher than TEE and TET in the level of statistical significant at
0.05 level

Keywords: Skills, Information and Communications Technology, Industrial Education,
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บทนา
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการศึกษาทาให้การบริหารและการเรียนการ สอนวิวัฒน์รูปแบบใหม่ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเอื้อประโยชน์และปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของความรู้และแหล่งความรู้ในสังคม ทาให้ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จาเป็นต้องมีทักษะ 3
ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความสาเร็จทั้ง
ด้านการทางานและการดาเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21 การนาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นการนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนของผู้เรียน และ สามารถนาความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวันได้เมื่อ
พิจารณากิจวัตรประจาวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเข้านอน ชีวิตในทุกวันนี้แวดล้อมด้วยสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ และ
คอมพิวเตอร์สื่อเหล่านี้คือ ภาพรวมเรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication
technology: ICT) ไม่ว่าจะเรื่องการรับรู้และการใช้ ICT เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในสังคมแห่งความรู้ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยสามารถเข้าถึงโดยงายได้ง่าย [7] เนื่องจากศักยภาพของเทคโนโลยีที่หลากหลายใน ICT ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการ
สั่ง เก็บ การแปล การบันทึก และการส่งผ่านสารสนเทศ ดังนั้น ICT จึงครอบคลุมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีล่าสุด
บนอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงวัสดุอุปกรณ์โสตทัศน์ธรรมดา อย่างเช่น แผ่นใสกับ สไลด์เทปบันทึกเสียงกับวิทยุเทปบันทึกภาพกับ
โทรทัศน์และภาพยนตร์โดยเทคโนโลยีรุ่นเก่าเหล่านี้ โดยรวมว่า "สื่ออนาล็อก" ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีบน
อินเทอร์เน็ตเรียกว่า "สื่อ ดิจิทัล" แต่การผสมผสานด้านวิศวกรรมการออกแบบและการทางานร่วมกันระหว่างดาวเทียมกับ
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เส้นแบ่งระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม่เริ่มขาดความ ชัดเจน ส่งผลกระทบให้การ
กาหนดความหมายของ ICT ที่ในแง่ความเก่าและความใหม่ของสื่อไม่ใช่ สาระสาคัญอีกต่อไป บริบทความใหม่ของเทคโนโลยี
หรือบริบทความใหม่ของสังคมหากพิจารณาตาม บริบทของสังคมจะทาให้สิ่งที่ใหม่สาหรับโลกตะวันตกไม่จาเป็นต้องใหม่
สาหรับส่วนอื่นๆ ของโลก ดังเช่นทาให้วิทยุหรือโทรทัศน์สามารถเป็นสื่อใหม่ได้เช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตที่ตอบสนองการใช้งาน
ในชีวิตประจาวันได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้านาเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ที่มี ความเจริญมากขึ้นตามยุค
สมัยสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนาข้อมูลสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงผู้เรียนได้เป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน ทาให้เกิดบริบทและ สังคมแห่งการเรียนรู้ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูก
พัฒนาขึ้นจนเป็นสิ่งที่ใช้งานง่ายและใกล้ตัวมนุษย์มากขึ้น ในศตวรรษที่ 21 ทาให้เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษาจากระบบการ
เรียนการสอนแบบเดิมที่ ครูผู้สอนยืนหน้าห้องเรียนและเขียนกระดานบรรยาย ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนที่เสมือนจริง [1] นอกจากนั้นการใช้กระบวนการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) โดยผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับครูผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเพื่อ การทางานเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการเขียน การ
อ่านและ สร้างสรรค์เนื้อหา รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลการแสวงหา สืบค้น และนาเสนอความรู้ในรูปแบบ ของดิจิทัลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการจดจาและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนมาขึ้น ด้วยการใช้นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ การ เรียนการสอนอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อหลายมิติสื่อ
สังคมออนไลน์เว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น ต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการสนับสนุนทางการเรียนได้เป็นอย่างดี [2]
การผลิตและพัฒนาครูโดยมุ่งเน้นให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนและภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ ยนแปลงไป รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จาเป็น ครูจึงต้อง
พร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอรู้จักนาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน เช่น การสืบค้นเนื้อหาสาระหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เป็นต้น และ
ต้องมีความกระตือรือร้นที่จะ
จากความเป็ น มาและความส าคัญ ดังกล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจท าการวิ จั ย ศึ ก ษาและเปรี ยบเที ย บทั กษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ โดยนาผลที่จากการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย เข้าถึงตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ
ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาแนกสาขาวิชาที่ศึกษา
สมมติฐานของการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาแนกสาขาวิชาที่ศึกษา มีแตกต่างกัน
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย์ น นทบุ รี จากทั้ ง สิ้ น 4 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล สาขาวิ ชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ของภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 233 คน และกลุ่มตัวอย่างโดยมีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 180 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ ข้อมูลทั่วไปของนักศึ กษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารมี 4 ด้านคือ ด้านซอฟต์แวร์ ด้าน
สารสนเทศ ด้านการสร้างงาน ด้านการสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับการใช้มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยของผู้วิจัย โดยได้รับคืนจานวนแบบสอบถาม
จานวน 180 ชุด คิดเป็นร้อยละ 77.25 ของแบบสอบถามทั้งหมด แล้วนาไปทาการวิเคราะห์ต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ข้ อ มูลค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะห์ค วามแปรปรวนแบบทางเดีย ว วิ ธี
Sheffe’s สาหรับการทดสอบรายคู่
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ทักษะ
S.D
แปลความหมาย
x̅
1. ด้านซอฟต์แวร์
4.02
.48
มาก
2. ด้านสารสนเทศ
3.82
.67
มาก
3. ด้านการสร้างงาน
3.81
.65
มาก
4. ด้านการสื่อสาร
3.98
.49
มาก
รวม
3.91
.60
มาก
จากตารางที่ 1 นักศึกษามีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รวมอยู่ในระดับมาก(𝑥̅ = 3.91, S.D
= .60)
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต่อทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จาแนกตามสาขาวิชา
แหล่งความแปรปรวน
df
ss
MS
F
Sig
ระหว่างกลุม่
3
3.527
1.176
5.717
.001
ภายในกลุ่ม
176
36.195
.206
รวม
179
39.722
*p<.05

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Sheffe’s
ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยต่อทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จาแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
x̅
TME
TEE
TIE
TET
วิศวกรรมเครื่องกล (TME)
3.98
.140
.269
วิศวกรรมไฟฟ้า (TEE)
3.79
.140
.309*
.130
วิศวกรรมอุตสาหกรรม (TIE)
4.10
.169
.309*
.438*
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (TET)
3.66
.269
.130
.438*
*p<.05

จากตารางที่ 3 แสดงว่านักศึกษาที่เรียนในสาขา (TEE) และ (TET) มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน จาก
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (TIE) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (TIE) มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงกว่า
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TEE) และ (TET) ส่วนรายคู่ของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาอื่นๆ พบว่า ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไม่แตกต่างกัน
ผลและอภิปราย
1. ผลจากการศึกษาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.91, S.D
= .60) เนื่องด้วยความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาเป็นต่อเรียนรู้ในทุกวิชาเพราะอาจต้องมีการ
ค้นคว้าทารายงานต่างๆ ตามที่นักศึกษาได้รับมอบหมายรวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน เป็นเหตุผล
ที่ทาให้นักเรียนได้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องและมีความชานาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ [4] ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกเป็น 4 ด้านคือ การเลือกสรร การสืบค้น การสร้างงาน และการ
สื่อสาร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 4.82 และ ดวงกลม โพธิ์นาค [3] ได้ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชา (TEE) และ
(TET) มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรวมแตกต่างกันจากทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนใน
สาขาวิชา (TIE) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วชิรวิชญ์ นิลสุก [5] พฤติกรรมการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และชเนตตี สยนานนท์ [6] ได้เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของนักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษามีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนในสาขา (TEE) และ (TET) มี
ทั ก ษะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญญาตรี คณะครุ ศ าสตร์อุ ตสาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรวมแตกต่างกันจากทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนใน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (TIE) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โดยรวมแตกต่างกันจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (TIE) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยนี้น่าจะมีการขยายผลไปการศึกษาสมรรถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมต่อไป
2. ผลวิจัยในครั้งนี้อาจเป็นข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น
3. งานวิจัยนี้ควรมีกลุ่มตัวอย่างต่างสถาบันการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้นและสามารถร่วมกันพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไปพร้อมกัน
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิต นักเรียนจาเป็นต้องมีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนและทางาน ตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม แต่จากปัญหาที่พบคือนักเรียนยัง
ไม่มีความสามารถที่เพียงพอ คณะผู้วิจัยจึงทาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนโปรแกรมก่อนและหลังใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนโปรแกรมหลังใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนกับเกณฑ์ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนวร
นารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จานวน 44 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องหลักการแก้ปัญหาและภาษาคอมพิวเตอร์ จานวน 3 แผน แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนโปรแกรม และ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon matched-pairs
signed ranks test ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวงจรปฏิบัติในระดับที่
เกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (79.39, 85.76, 76.36) และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ข้อเสนอแนะ งานวิจัยนี้สามารถ
นาไปประยุกต์ในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เขียนโปรแกรมได้จริง ควรพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วจึงพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะมีความสามารถใน
การเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ กระบวนการกลุ่ม ความพึงพอใจ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract
Nowadays computer come to important role in our life and every student should know how to
study and work with computer. The aims of Thailand 4.0 is develop information technology and digital
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knowledge and encourage student to have computer programming skill. But the problem is many students
cannot coding. The purposes of this research were : 1) to compare computer programming competency
pretest and posttest 2) to compare computer programming competency posttest and the assigned criterion
of 70 percent 3) to study student’s satisfaction of learning. The target group was 44 Mutthayomsuksa 4
students who enrolled in computer programming course, the first semester academic year 2017, Woranari
Chaloem Songkhla School. Data were collected by using Classroom Action Research. The research
instruments were used in the study were : 1) Three lesson plans using Harrow’s instructional model for
psychomotor domain with group process 2) The test of evaluating computer programming skill 3) The
questionnaires of satisfaction. The finding were : 1) The average of student competency scores pretest was
5.91 percent and posttest was 71.59 percent 2) The average of student competency scores posttest was
higher than assigned criterion of 70 percent 3) The satisfaction was at high level. Suggestion for next research,
this research can be applied in the study of programming languages in the higher education to enhance the
learner’s ability to develop the computer program skill. Further, this research should develop analytical
thinking skill before develop computer programming skill.
Keywords: Harrow’s instructional model, Psychomotor Domain, Group Process, Satisfaction, Computer
Programming
บทนา
ในยุคโลกาภิวัตน์คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการทางานหรือด้าน
ความบันเทิงทั่วไป ความคิดที่จะบูรณาการคอมพิวเตอร์เข้ากับชีวิตประจาวันมีให้เห็นเป็นจานวนมากในปัจจุบัน [1] และจาก
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศชาติตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทายุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา
และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยมียุทธศาสตร์ที่การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา
วางรากฐานด้านปัจจัยพื้นฐานให้พร้อมขับเคลื่อนและรองรับการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรม ซึ่งมีการพัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Enhance
IT & Digital Skill) โดยมีการวางรากฐานด้านการเขียนโปรแกรมและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสู่สถานศึกษา
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกาลังคนสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรม[2] และถือเป็นความจาเป็นที่นักเรียนทุกคนในทุก ๆ โรงเรียนควรมี
โอกาสที่จะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์[3]
คณะผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เกตการสอนในห้ อ งเรี ย นวิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี 1 เรื่ อ งหลั ก การแก้ ปั ญ หาและ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พบปัญหาการเรียนของนักเรียนที่
เรียนไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหา เนื่องจากเป็นการเรียนเชิงบรรยาย ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ค่อยสนใจเรียน และด้วย
เนื้อหาวิชาที่ค่อนข้างยาก จึงเป็นผลให้นักเรียนเรียนไม่ค่อยเข้าใจ และไม่สามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ได้จริง จากการ
สั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ ส อนในรายวิ ชาการงานอาชี พ และเทคโนโลยี 1 เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาในการสอนเรื่ อ งหลั ก การแก้ ปั ญ หาและ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ครูให้ความเห็นว่า “เนื้อหาเรื่อง
หลักการแก้ปัญหาและภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นเนื้อหาที่มีความยาก ทาให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจในการเรียน ควรมีสิ่งที่เร้าความ
สนใจของนักเรียนในการเรียน”[4] ดังนั้นโรงเรียนจึงควรปรับการเรียนการสอนโดยนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะมาใช้
คณะผู้วิจัยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้
พัฒนาขึ้นโดย Anita Harrow โดยมีการจัดลาดับขั้นของการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติไว้ 5 ขั้น เริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อย
ไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ลาดับขั้นดังกล่าวได้แก่ การเลียนแบบ การลงมือกระทาตามคาสั่ง การกระทาอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ การแสดงออก และการกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ [5] ร่วมกับกระบวนการกลุ่มที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือ
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ร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะมีความสามารถที่แตกต่างกันคือ ในแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยสมาชิกจานวน 4
คน แบ่งตามความสามารถคือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน[6] โดยนาคะแนนที่ได้จากการเรียนในหน่วยที่ 1 และ
หน่วยที่ 2 มาพิจารณา เพื่อให้สมาชิกที่เก่งมีโอกาสช่วยสอนสมาชิกที่มีความสามารถน้อยกว่า และมีการทดสอบเพื่อเก็บ
คะแนนเป็นรายบุคคล ในช่วงท้ายของกิจกรรมสมาชิกในกลุ่มจะได้รับคะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากการเฉลี่ยคะแนนของ
สมาชิกแต่ละคน ทาให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือกันเพื่อที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับคะแนนที่สูงเพื่อส่งผลต่อคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่ม
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คทาคการ์ท (Kemmis and McTaggart)
คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)[7] มา
ใช้ในการดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 หลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มกับเกณฑ์ที่กาหนด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม
สมมติฐานของการวิจัย
1. ความสามารถในการเขียนโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการเขียนโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับมาก
กรอบแนวคิด
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของแฮร์โรว์
- ขั้นการเลียนแบบ
- ขั้นการลงมือกระทาตามคาสั่ง
- ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์
- ขั้นการแสดงออก
- ขั้นการกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ

การจัดการเรียนรู้โดยการสอนทักษะปฏิบัติ
ของแฮร์โรว์รว่ มกับกระบวนการกลุ่ม
1. ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
2. ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2.1 ขั้นการเลียนแบบ
2.2 ขั้นการลงมือกระทาตามคาสั่ง
2.3 ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์
2.4 ขั้นการแสดงออก
3. ขั้นประเมินผล
4. ขั้นการกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้กระบวน
การกลุ่ม
- ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
- ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้
- ขั้นประเมินผล

- ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ความพึงพอใจ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งดาเนินการตามวงจรการปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Acting) ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นที่ 4 ขั้น
การสะท้อนผล (Reflection) โดยแบ่งวงจรการปฏิบัติการออกเป็น 3 วงจร ดังนี้ วงจรปฏิบัติการที่ 1 ประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องโครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น วงจรการปฏิบัติการที่ 2 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องตัวแปร
และชนิดของข้อมูล วงจรปฏิบัติการที่ 3 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องนิพจน์และตัวดาเนินการ
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 แผนศิลป์ – คานวณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 44 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการ
กลุ่ม
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความพึงพอใจ
3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการกลุ่ม จานวน 3 แผน ได้แก่ โครงสร้างเบื้องต้นของ
ภาษาซี ตัวแปรและชนิดของข้อมูล และนิพจน์และตัวดาเนินการ
2. แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
สร้างเครื่องมือโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรแกนกลางฯ หลักสูตรสถานศึกษา แล้วนาไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) หลังจากนั้นนาเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนาไปใช้งานจริง
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ชี้แจง แนะนา ให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรีย นการสอนทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มแก่นักเรียน
2. วัดความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยให้นักเรียนทาแบบวัดทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนเรียน
จานวน 1 ข้อ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวงจรปฏิบัติการแต่ละวงจร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต ามลาดับขั้นตอนที่ได้
ออกแบบไว้ ดังนี้
3.1 ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความต้องการที่จะเขียนโปรแกรมโดยให้
นักเรียนได้ลองเล่นเกมที่สร้างโดยใช้ภ าษาซี แล้วนั กให้นักเรีย นดูใ นส่วนของโค้ดเพื่อ ให้เห็ นว่า การเขียนโปรแกรมแต่ ล ะ
โปรแกรมมีโครงสร้างการเขียนอย่างไร
3.2 ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นขั้นการจัดกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกคละความสามารถโดยใช้คะแนนที่ได้
จากการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 มาพิจารณาการจัดกลุ่ม โดยแบ่งให้มีสมาชิกที่มี
ความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน พร้อมทั้งแจ้งกติกาการให้คะแนน
3.2.1 ขัน้ การเลียนแบบ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยอธิบายและเขียนโปรแกรมให้นักเรียนดู พร้อมทั้งให้นักเรียนจดลงในสมุดเพื่อ
เป็นการบันทึก
3.2.2 ขั้นการลงมือกระทาตามคาสั่ง เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมกันเขียนโปรแกรมเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกภายในกลุ่มจะ
ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง
3.2.3 ขั้นการกระทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็นขั้นการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม โดยมีครูให้คาแนะนา
อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม พร้อมทั้งเฉลยวิธีการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง
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3.2.4 ขั้นการแสดงออก เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้ทาแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล โดยใช้โปรแกรม Dev C++ และเขียน
ลงในกระดาษอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนได้ทาซ้าและตรวจสอบก่อนส่ง
3.3 ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นที่ให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมโดยให้สลับกลุม่ กันตรวจ ในขั้น
นี้จะใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค โดยที่นักเรียนสามารถทราบได้ ว่าควรเขียนโปรแกรมอย่างไรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดและมีความถูกต้อง
3.4 ขั้นกระทาอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นขั้นที่นักเรียนมีโอกาสเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้เขียน
โปรแกรมซ้า ๆ เพื่อให้เกิดทักษะการเขียนโปรแกรม
4. เก็บรวบรวมข้อมูลขณะดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวงจร โดยมีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป็นระยะ ๆ
พร้อมทั้งบันทึกผลการผลการทาแบบฝึกหัดของนักเรียนแต่ละคนโดยเก็บรวบรวมคะแนนเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม แล้ว
รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกและสังเกตมาวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ในวงจรต่อไป
ดาเนินการจนครบ 3 วงจร
5. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นการสอนทั้ง 3 วงจร แล้ววัดความความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้แบบวัด
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ข้อ และวัดความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
นาคะแนนจากการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้และสรุปผลการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉลี่ย (Mean : μ) แล้วนาคะแนนที่ได้มาเทียบเกณฑ์ที่กาหนด ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ Wilcoxon
matched-pairs signed ranks test ในการการทดสอบสมมติฐาน
1.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิ บัติของ
แฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม โดยนาคะแนนที่ได้หาค่าเฉลี่ย (μ) กาหนดเกณฑ์ (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.79 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 ระดับความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 ระดับความ
พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีข้อบกพร่องหรือมีปัญหาอุปสรรค
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ผลและอภิปราย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายการทดสอบ
N
μ
ก่อนเรียน
44
1.93
หลังเรียน
44
21.48
**p<0.01

σ
2.381
7.556

z
-5.780

Sig.
0.000

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มมีคะแนนทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลังเรียนเฉลี่ย 21.48 มากกว่า
ก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 1.93 แสดงว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
รายการประเมินความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ความพึงพอใจด้านการวัดและประเมินผล
3. ความพึงพอใจด้านครูผสู้ อน
เฉลี่ย

μ
3.97
3.91
4.37
4.08

σ
.986
.896
.826
.902

แปลความหมาย
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มโดยรวมในระดับมาก (μ = 4.08, σ = .902) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก (μ̅ = 3.97, σ = .986) ความพึงพอใจด้านการวัดและ
ประเมินผลในระดับมาก (μ = 3.91, σ = .896) และความพึงพอใจด้านครูผู้สอนในระดับมากที่สุด (μ̅ = 4.37, σ = .826)
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 71.59 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือร้อยละ 70 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับ
กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ครูผู้สอนควรนาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์มาพิจารณาร่วมในการจัดกลุ่ม เพราะคะแนนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในหน่วยที่ 1 และ 2 มีเนื้อหาที่เน้นความจาเป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถระบุได้ว่านักเรียนคนใดมีทักษะการคิดวิเคราะห์
ได้ จึงทาให้สมาชิกในกลุ่มไม่เป็นไปตามทฤษฎีกระบวนการกลุ่มที่ให้จัดนักเรียนที่มีความสามารถคละกันได้
2. ครูผู้สอนควรให้คาแนะนาหรือตักเตือนให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์และใช้ความสามารถของตนเองในการเขียน
โปรแกรม เพื่อให้เกิดทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างแท้จริง
3. ครูผู้สอนควรควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพราะนักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่
เหมาะสมในเวลาเรียน อันจะส่งผลให้ละเลยเนื้อหาที่จาเป็นไปในบางครั้ง
4. เนื่องจากผู้เรียนจานวนมากยังขาดกระบวนการในการแก้ปัญหาโจทย์ ส่งผลให้ไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่าง
ถูกต้อง จึงควรให้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ก่อน แล้วจึงพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมในภายหลัง
5. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้จริง
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มสามารถนาไปปรับใช้ในงานวิจัย
สาหรับรายวิชาอื่น ๆ ได้ เช่น พละศึกษา ดนตรี งานประดิษฐ์ เพราะเป็นวิชาที่เป็นการฝึกทักษะและจะได้ผลดีมากยิ่งขึ้นหากมี
การเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม
2. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มสามารถนาไปปรับใช้ในงานวิจัยเพื่อ
ศึกษาความคงทน หรือทักษะการทางานกลุ่ม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพ และความต้องการในการพัฒนาสื่อทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค
เรื่องวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภคเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาปริญญาตรีสถานศึกษา การวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที 1 แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากร
การศึกษาแบบสปอคเรื่อง วิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรม ขั้นตอนที่ 2 จัดทาแบบสอบถาม
ออนไลน์ ในกรอบ 5 ประเด็น คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับสื่อประเภททรัพยากรการศึกษาแบบสปอค 2)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตมุสลิม ของคนต่างศาสนิก 3)ความต้องการและความจาเป็นของสื่อเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค 4)แนวทางใน
การพัฒนา สื่อทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค 5)รูปแบบวิธีการนาเสนอแหล่งทรัพยากร
การศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค ระยะที่ 2 แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบสอบถาม
ออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์แบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืน พร้อมสรุปเป็นประเด็นความต้องการแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เป็นกลุ่มนิสิต /นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน จานวน 400 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาได้แก่
ศาสนาพุทธ จานวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่า ในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
วิถีชีวิตมุสลิมของคนต่า งศาสนิ ก นิสิตนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 79 ไม่มีความเข้าใจเกี่ย วกับ วิ ถีชีวิต มุ ส ลิ ม
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เท่าที่ควร หัวข้อเกี่ยวกับ ความเข้าใจและการยอมรับในการเรียนรู้วัฒนธรรม ร้อยละ 88 เห็นควรว่า ความเข้าใจและการ
ยอมรับในการเรียนรู้วัฒนธรรม จะทาให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข หัวข้อเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาความ
ต้องการแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม ร้อยละ 90 มีความคิดว่า แหล่งทรัพยากรการศึกษา
แบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม ยังมีน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการ หัวข้อเกี่ยวกับ รูปแบบวิธีการนาเสนอแหล่ง
ทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค ร้อยละ 94 เห็นว่า รูปแบบการนาเสนอแบบภาพยนตร์ สามารถเข้าถึงผู้คนได้จานวนมาก และ
หั ว ข้ อ เกี่ ย วกับ ความรู้ เกี่ ยวกั บสื่อ ประเภทแหล่งทรัพ ยากรการศึ กษาแบบสปอค ร้ อ ยละ 60 ยั งไม่ รู้ จัก แหล่งทรัพยากร
การศึกษาแบบสปอค
คาสาคัญ: 1.ทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค (SPOC) 2.วิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค
Abstract
This research aims to study the condition and the demand for the development of the Small
Private Online Course for the public; The Muslim’s lifestyle in the public consumption, to promote
understanding of the culture for undergraduate students. The research was divided into two phases. The
first phase had two procedures. The first procedure was to study the condition of demanding in the Small
Private Online Course in the public; the Muslim lifestyle for promoting in the cultural understanding. The
second procedure made the online questionnaires in five fields. Firstly, the knowledge of the Small Private
Online Course for the public, secondly, the perspective and understanding of the Non-Muslim upon Muslim
lifestyle, thirdly, the demand and the need for the Muslim lifestyle media consumed, fourthly, the way to
develop the Small Private Online Course of Muslim lifestyle consumption in the public, and lastly, the
presentation method of the Small Private Online Course toward Muslim lifestyle consumption in the public.
The second phase had two procedures. The first procedure was to pass the online questionnaire to the
sample group of study and the second procedure was to collect and analyze the given questionnaire data
and summarize the issue of demanding in the Small Private Online Course toward Muslim lifestyle
consumption in the public.
Keywords: The Small Private Online Course, Muslim Lifestyle
บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทาให้มีความหลากหลายของประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม
และวัฒนธรรมต่างๆมากมาย ผู้คนได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต มีทั้งวัฒนธรรม
ทางด้านวัตถุ และวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ วัฒนธรรมทางด้านวัตถุ อาทิเช่น สิ่งของ, เครื่องใช้, บ้านเรือน, การแต่งกาย, อาหาร
การกิน ส่วนวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ เพื่อให้เกิดปัญญา และมีจิตใจที่ดีงาม
ได้แก่ ศาสนา, ศีลธรรม, จริยธรรม, คติธรรม ตลอดจนศิลปะวรรณคดี และระเบี ยบแบบแผน ของขนบธรรมเนียมประเพณี
นอกจากนี้ ยั งมี ก ารจ าแนกวั ฒ นธรรมในรู ป แบบอื่ น ได้ แ ก่ 1) รู ป แบบของวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น มรดก (heritage culture) 2)
วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น วิ ถี ชี วิ ต (living culture) 3) วั ฒ นธรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ (creative culture) (กระทรวงวั ฒ นธรรม, 2552)
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการดารงชีวิตของคนในภูมิภาคต่างๆ มีทั้งที่เหมือนกัน คล้ายคลึงกันและต่างกัน เกิดจากปัจจัยทางภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ การประกอบอาชีพ ความเชื่อ การนับถือศาสนา และการรับวัฒนธรรมจากต่างถิ่น การได้เรียนรู้ถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและการดารงอยู่ของผู้คนในภูมิภาคต่างๆเป็นสิ่งที่ดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเห็นอกเห็นใจซึ่ง
กันและกัน ประชากรของแต่ละภาค ของประเทศไทย มีความมากน้อยแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากจานวนประชากรดั งนี้
กรุ ง เทพมหานคร 7,980,000 คน, ภาคกลาง (ไม่ ร วมกรุ ง เทพ) 18,142,000 คน, ภาคเหนื อ 11,313,000 คน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 18,666,000 คน, ภาคใต้ 8,770,000 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
74

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นภาคที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างจากภาคอื่น มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจะเห็นได้จากจานวนประชากรและการนับถือศาสนา คือ คนไทยในภาคใต้ตอนบนเป็นคนไทย
พุทธ ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ และนอกจากไทยพุทธแล้ว
ชาวไทยมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายไปทั่วประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร
มุสลิมทั้งหมด 3,259,340 คน ในจานวนนี้อยู่ในภาคใต้ 2,539,799 คน คิดเป็นร้อยละ 77.9 ของคนที่นับถือศาสนาอิสลามทั้ง
ประเทศ (สานักงานสถิติแห่งชาติและการเคหะ, 2553) ทาให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ใน
บริบทของวัฒนธรรมตนและเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นร่วมด้วย
หนึง่ ในวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของภาคใต้ คือ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของคนที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือ
ที่ เ รี ย กว่ า ชาวมุสลิม ที่ มี อ ยู่ ป ระปรายทั่ ว ประเทศ แต่ จ ะเป็ น ประชากรส่ว นใหญ่ข องภาคใต้ ตอนล่า งของประเทศไทย มี
เอกลักษณ์หลายๆอย่างแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งเอกลักษณ์ต่ างๆเหล่านี้มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย โดยที่คนทั่วไป
คุ้นเคย คือ วัฒนธรรมด้านการบริโภคของคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน แต่มีน้อยคนนักที่จะเรียนรู้
อย่างลึกซึ้งถึงหลักการ ที่มาที่ไปในสิ่งดังกล่าว มีเหตุผลและที่มาที่ไปเป็นเช่นไร เนื่องจากสื่อความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้
ยังไม่มากนัก ทาให้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกัน ความไม่เข้าใจด้านความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านการนับถือศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และทัศนคติ การแสดงออกและดารง
ไว้ซึ่ง อัตลักษณ์ของตน โดยการเลือกมีสัมพันธภาพกับกลุ่มที่มีลักษณะร่วมกัน ตามแบบแผนวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ตาม
แบบฉบับของตน
หลักคาสอนของมุสลิม ยึดมั่นกับหลักคาสอนของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด หลักคาสอนซึ่งถูกกาหนดขึ้นจาก
เนื้ อ หาของบทบั ญ ญั ติ ใ น คั ม ภี ร์ อั ล -กุ ร อาน และค าสอนของศาสดามุ ฮั ม หมั ด การอยู่ ร่ ว มกั น ด้ ว ยความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ กั น
ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่มีขีดจากัดเฉพาะเพียงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมต่อมุสลิมเท่านั้น แต่ในเนื้อแท้ของ หลักคา
สอนมีเป้าประสงค์ที่จะทาให้เกิดความสัมพันธ์โดยไม่มีขีดจากัดทางศาสนา วัฒนธรรม ภาษาและพรมแดน ด้วยเหตุที่สังคมยัง
ขาดความรู้และความเข้าใจต่ออิสลามและมุสลิมในแง่มุมที่ไม่เพียงพอ สังคมไทยยังคลุมเครือต่อรูปแบบและวิถีแห่งมุสลิม
เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุข จึงมีความจาเป็นที่ต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเน้นความเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนาบนแนวทางสันติวิธี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกัน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขต่อไป (บัณฑิตย์ สะมะอุน
และคณะ, 2557)
คาว่า “ฮาลาล” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง ถูกต้องตามกฎ (Lawful) หรืออนุญาต (Permit) ซึ่งความหมายตรงกัน
ข้ า มกั บ ค าว่ า “ฮารอม” ที่ แ ปลว่ า ผิ ด กฎหรื อ ต้ อ งห้ า ม (Unlawful หรื อ Prohibited) อาหารฮาลาล (Halal Food) เป็ น
สิ่งจาเป็นสาหรับมุสลิมในการบริโภค ส่วนผู้ที่มิใช่มุสลิมหากบริโภคอาหารฮาลาลก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน
เพราะอาหารฮาลาลจะต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามข้อบัญญัติต่างๆแห่งศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่งต้องห้าม (ฮารอม)
และมีคุณค่าทางอาหาร (ตอยยิบ) อาหารฮาลาลมีความสาคัญต่อมนุษย์ และเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับมุสลิมทั่วโลก
(สถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย, 2551)
การผลิตสื่อที่จะให้เข้าถึงผู้คนจานวนมากนั้น จาเป็นต้องใช้รูปแบบสื่อที่เปิดกว้าง เพื่อให้ทุกคนที่สนใจหาความรู้
สามารถเข้ามาใช้งาน และขยายขอบเขตระหว่างผู้เรียนกับสถาบันการศึกษา ในการอานวยความสะดวกต่อผู้สอนและผู้เรียน
โดยยึดหลักที่ว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทาอะไร คุณก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง
สามารถควบคุมลาดับชั้นของการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างระบบ การสื่อสารภายในห้องเรียนที่ไม่มีข้อจากัด
ในด้านเวลาและสถานที่และระบบการประเมินผลก็เป็นไปอย่าง ตรงไปตรงมา การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียน
สอนแบบออนไลน์นั้น มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Web Base Instruction เป็นการจัดกิจกรรมการสอนในรูปแบบ
ของ Web (WBI), Web Quest คื อ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การแสวงรู้ ห้ อ งเรี ย นเสมื อ น (Virtual Classroom),
Massive open online course (Mooc) หลักสูตรออนไลน์ที่ฟรี และมีการลงทะเบียน เป็นการเปิดหลักสูตรเพื่ อสาธารณชน
แบบเปิดกว้าง อย่างเต็มรูปแบบ (Yong Chen, 2014)
สื่ อ การเรี ยนรู้ที่ เ ปิด กว้า งเป็น สิ่งที่ ช่ว ยส่งเสริม และต่ อ ยอดโอกาสในการเรีย นรู้ เป็ น แรงผลัก ดั นที่ มี ผลกระตุ้นต่อ
พฤติกรรมและทัศนคติ เพื่อการเรียนและการตอบสนอง เป็นการความสาคัญต่อการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ การจัดทาทรัพยากร
การศึกษาแบบสปอคเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นสิ่งที่ยังหาได้ยากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ
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สื่อหรือความรู้ในด้านอื่นๆ หรือแขนงอื่น รวมไปถึงในด้านศาสนาและวัฒนธรรมเองก็ตาม จึงจาเป็นต้องมีการสอบถามสภาพ ความ
ต้องการในการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เรื่อง วิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรม ว่ามี
กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค หรือไม่อย่างไร ในการที่จะใช้มาช่วยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค เพื่อการจัดทาแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์และเป็น
การส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อบุคคลหลากหลายวัฒนธรรม อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือต่อยอด ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของวิถีชีวิตมุสลิม
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการและความจาเป็นของแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอคเรื่องวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภคเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในประเทศไทย (ปี 2559) จานวน 1,738,847คน
กลุ่มตัวอย่าง สาหรับใช้ศึกษาความต้องการและความจาเป็นของแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เรื่องวิถีชีวิตมุสลิม
ด้านการบริโภคเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี โดยการสุ่มแบบระดับชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยกาหนดให้มหาวิทยาลัยและชั้นปีในการ
สุ่ม จานวน 400 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
1) แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความต้องการแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค
1.1การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
1.1.1สังเคราะห์สภาพและความต้องการแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม
ทั้งหมด 5 ด้าน ในประเด็นดังนี้
1) ความรู้เกี่ยวกับสื่อประเภทแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค
2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมของคนต่างศาสนิก
3) ความต้องการและความจาเป็นของสื่อเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม
4) แนวทางในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอคเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม
5) รูปแบบวิธีการนาเสนอแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม
1.1.2สร้างแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความต้องการแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค
เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค ให้ครอบคลุมประเด็นทั้ง 5 ด้าน (ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.1.1.1)
1) ศึกษาประเด็นในแต่ละด้านที่ตอ้ งการสอบถามนักศึกษาปริญญาตรี
2) กาหนดหัวข้อที่ใช้ในการทาแบบสอบถาม
-ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ข้อคาถามเกี่ยวกับ 5 ประเด็น ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว (ในข้อ 1.1.1)
3) ร่างแบบสอบถามทีไ่ ด้จากการกาหนดหัวข้อจาก 5 ประเด็นหลัก
4) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้อง
5) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อคาถาม
โดย พิ จ ารณาความตรงเชิ งโครงสร้ า ง (Construct validity) ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ
วัตถุประสงค์ของการวัดความเข้าใจในวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค โดยผู้เชี่ยวชาญทาการพิจารณาและให้คะแนนดังนี้
+1หมายถึง สอดคล้องตามประเด็นกับข้อคาถามและลักษณะการประเมิน
0 หมายถึง ไม่แน่ใจกับข้อคาถามและลักษณะที่ประเมิน
-1 หมายถึง ไม่มคี วามสอดคล้องกับข้อคาถามและคุณลักษณะที่ประเมิน
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6) จัดทาแบบสอบถามออนไลน์
7) ส่งแบบสอบถามทีเ่ สร็จสมบูรณ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.1 ส่งแบบ Link สอบถามออนไลน์ไปยัง นิสิต, นักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 400 คน เพื่อสอบถาม
ความต้องการแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค
1) ดาเนินการติดต่อกับกลุม่ เป้าหมาย เพื่อส่ง Link แบบสอบถามออนไลน์
2) ส่ง Link แบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
3.2 ตรวจสอบจานวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
เพื่อดูผลการตอบรายข้อ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากแต่ละข้อ
ตารางที่ 1แสดงผล ความต้องการแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค
รายการสอบถามความต้องการ
ค่าร้อยละ แปลความหมาย
ความต้องการ แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกีย่ วกับวิถีชีวิตมุสลิม
1.การเรียนรู้วัฒนธรรมของศาสนาอื่น ที่ไม่ใช่วัฒนธรรมและศาสนาของตนเอง เป็น
94
มาก
สิ่งจาเป็นและสาคัญสาหรับการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
2. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมของศาสนาอื่น ที่ไม่ใช่วัฒนธรรมและ
30
น้อย
ศาสนาของตนเองเป็นอย่างดี
3. ละครหรือภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและ
94
มาก
สังคม จะช่วยให้ผเู้ รียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
และศาสนามากยิ่งขึ้น
4. ศาสนาอิสลามเป็นอีกศาสนาหนึ่ง ที่คนในประเทศไทยนับถือเป็นจานวนมาก และ
92
มาก
ท่านก็มีเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามเช่นกัน
5. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มหี ลักปฏิบตั ิมากมาย และหลายครัง้ ที่ท่านเองก็ไม่เข้าใจ
79
มาก
ในหลักปฏิบัตดิ ังกล่าว
6. หากท่านขาดซึ่งความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
93
มาก
วัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม การเรียนรู้และทาความเข้าใจจึงถือเป็นสิ่งสาคัญ อันจะ
นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และไม่ละเมิดหรือกระทาสิ่งใดที่เป็นการดูหมิ่น
หรือผิดหลักศาสนาอิสลาม โดยไม่ตั้งใจ
7.หากท่านขาดซึ่งความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
84
มาก
ของศาสนาอิสลาม ท่านสนใจจะศึกษาเรียนรูจ้ ากสื่อออนไลน์
8. สื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้
93
มาก
ท่านสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและประเพณีของศาสนา
อิสลามได้
9. ปัจจุบันท่านได้ศึกษาหาความรู้ต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นประจา
92
มาก
10. ทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค SPOC (Small Private Online Course)
40
น้อย
เป็นสื่อที่ท่านรู้จักเป็นอย่างดี
11. ท่านเคยมีโอกาสใช้งานทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค SPOC
32
น้อย
(Small Private Online Course)
12. ท่านคิดว่าสื่อทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค SPOC (Small Private Online
88
มาก
Course) จะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวเกีย่ วกับวิถีชีวิตมุสลิมและจะช่วยให้ ผู้
รับชมมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตมุสลิมมากขึ้น
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รายการสอบถามความต้องการ
13. ท่านคิดว่าสื่อทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค SPOC (Small Private Online
Course) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
14. ท่านคิดว่าสื่อทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค SPOC (Small Private Online
Course) สมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการผลิตและถ่ายทอด
15. หากมีสื่อการเรียนการสอนเกีย่ วกับวิถีชีวิตมุสลิม ท่านจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลาม เพื่อดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
16. ทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค SPOC (Small Private Online Course)
เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภคในปัจจุบันยังมีน้อย และไม่เพียงพอ
17. สื่อทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค SPOC (Small Private Online Course)
จะช่วยในการปรับทัศนคติเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมทีม่ ีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

ค่าร้อยละ
91

แปลความหมาย
มาก

92

มาก

92

มาก

90

มาก

94

มาก

จากตารางที่ 1 ในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมของคนต่างศาสนิก นิสิตนักศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 79 ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมเท่าที่ควร หัวข้อเกี่ยวกับ ความเข้าใจและการยอมรับในการ
เรียนรู้วัฒนธรรม ร้อยละ 88 เห็นควรว่า ความเข้าใจและการยอมรับในการเรียนรู้วัฒนธรรม จะทาให้สามารถอยู่ร่วมในสังคม
ได้อย่างมีความสุข หัวข้อเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาความต้องการแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิต
มุสลิม ร้อยละ 90 มีความคิดว่า แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม ยังมีน้อยและไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ หัวข้อเกี่ยวกับ รูปแบบวิธีการนาเสนอแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค ร้อยละ 94 เห็นว่า รูปแบบการนาเสนอ
แบบภาพยนตร์ สามารถเข้าถึงผูค้ นได้จานวนมาก และหัวข้อเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับสื่อประเภทแหล่งทรัพยากรการศึกษา
แบบสปอค ร้อยละ 60 ยังไม่รจู้ ักแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าร้อยละ ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างทรัพยากรศึกษาแบบสปอค เรื่องวิถีชีวิตมุสลิม
ด้านการบริโภค เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรม สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ผลและอภิปราย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เป็นกลุ่มนิสิต /นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชน จานวน 400 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33
รองลงมาได้แก่ศาสนาพุทธ จานวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ตามลาดับ ช่วงอายุส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ระหว่าง
18-22 ปี จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาอยู่ใน ช่วงอายุ 22-25 ปี จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48 สาหรับ
ระดับชั้นปีที่กาลังศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จานวน 192 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48 รองลงมากาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และชั้นปีที่ 2 จานวน 96 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24 ตามลาดับและส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา
ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16 ตามลาดับ
2. กระบวนการในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เกี่ยวกับความต้องการและความ
จาเป็นของแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เรื่องวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภคเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมสาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับวิถีชีวิตมุสลิมของคนต่างศาสนิก
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2.1.1 ศาสนาอิสลามเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่คนในประเทศไทยนับถือเป็น จานวนมากและท่านก็มี
เพื่อนนับถือศาสนาอิสลามเช่นกัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นข้อคาถามดังกล่าวและมีเพื่อนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม จานวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 89 และไม่เห็นด้วย จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11
2.1.2 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีหลักปฏิบั ติมากมาย และหลายครั้งที่ท่านเองก็ไม่เข้าใจใน
หลักปฏิบัติดังกล่าว ข้อคาถามดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่หลักปฏิบัติในศาสนาอิสลาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย จานวน
272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และไม่เห็นด้วย จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32
2.2 ความเข้าใจและการยอมรับในการเรียนรู้วัฒนธรรม
2.2.1 การเรียนรู้ในวัฒนธรรมและศาสนาอื่นที่ไม่ใช่วัฒนธรรมและศาสนาของตนเองเป็นสิ่งที่มี
ความจาเป็นและสาคัญสาหรับการดารงชีวิตในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวที่ปัจจุบันการ
เรียนรู้ในวัฒนธรรมและศาสนาอื่นที่ไม่ใช่วัฒนธรรมหรือศาสนาของตนเองเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ด้วยกับประเด็นดังกล่าว จานวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93 และไม่เห็นด้วย จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7
2.2.2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของวัฒนธรรมและศาสนาอื่นที่ไม่ใช่วัฒนธรรมและ
ศาสนาของตนเองเป็นอย่างดี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของวัฒนธรรมและศาสนาอื่นที่ไม่ใช่
ศาสนาของตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับน้อย จานวน 84
คน คิดเป็นร้อยละ 21 และผู้ที่มีความรู้อยู่ในระดับมาก จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลาดับ
2.2.3 การขาดซึ่งความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ศาสนาอิสลามจะส่งผลต่อการละเมิดหลักการทางศาสนาอิสลามและการเรียนรู้และทาความเข้าใจถือเป็นสิ่งสาคัญ อันจะ
นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และไม่ละเมิดหรือกระทาการสิ่งใดที่ดูหมิ่นหรือผิดหลักการทางศาสนาอิสลามโดยไม่ได้
ตั้งใจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย จานวน เห็นด้วย 376 คน คิดเป็นร้อยละ 94 และไม่เห็นด้วย จานวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 6
2.2.4 หากมีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม ท่านจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเพื่อการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นด้วยและยินดีที่จะเข้ามาเรียนรู้ จานวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และไม่เห็นด้วย จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10
2.3 แนวทางในการพัฒนาต้องการแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม
2.3.1 หากท่านขาดซึ่งความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ศาสนาอิสลาม ท่านสนใจที่จะศึกษาเรียนรูจ้ ากสื่อออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
วิถีชีวิตฯ จานวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79 และไม่เห็นด้วย จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21
2.3.2 สื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่าน
สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและประเพณีของศาสนาอิสลามได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น
ด้วยในประเด็นดังกล่าว จานวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93 และไม่เห็นด้วย จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7
2.3.3 ท่ า นคิ ด ว่ า สื่ อ ทรั พ ยากรการศึ ก ษาแบบสปอค (SPOC) จะสามารถถ่ า ยทอดเนื้ อ หา
เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมและจะช่วยให้ผู้รับชมมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตมุสลิมเพิ่มมากขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าว จานวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84 และไม่เห็นด้วย จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16
2.3.4 ท่านคิดว่าสื่อทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค (SPOC) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าว จานวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88
และไม่เห็นด้วย จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12
2.3.5 ท่ า นคิ ด ว่า สื่อทรัพ ยากรการศึก ษาแบบสปอค (SPOC) สมควรได้รับ การส่งเสริมและ
พัฒนาในการผลิตและถ่ายทอด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าว จานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91
และไม่เห็นด้วย จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9
2.3.6 ทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค (SPOC) เกี่ยวกับวิถีชีวิตในปัจจุบั นยังมีน้อยไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าว จานวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86 และไม่เห็น
ด้วย จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14
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2.4 รูปแบบวิธีการนาเสนอแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค (SPOC) เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิม
2.4.1 ละครหรือภาพยนต์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสังคมจะ
ช่วยให้ผู้รับชมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนามากยิ่งขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นด้วยในประเด็นข้อคาถามดังกล่าว จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 96 และไม่เห็นด้วย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
4
2.4.2 สื่อทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค (SPOC) จะช่วยในการปรับทัศนคติเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ควรจะพัฒนาออกมาในรูปแบบของวีดิทัศน์ตามประสงค์ (VDO on demand) ที่
เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าว จานวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ
92 และไม่เห็นด้วย จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8
2.4.3 ระยะเวลาในการนาเสนอของสื่อในแต่ละตอน ไม่ควรจะยาวเกิน 15 นาที ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าว จานวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92 และไม่เห็นด้วย จานวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 8
2.5 ความรู้เกี่ยวกับสื่อประเภทแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค
2.5.1 ทรั พ ยากรการศึ ก ษาแบบสปอค (SPOC) เป็ น สื่ อ ที่ ท่ า นรู้ จั ก เป็ น อย่ า งดี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จักทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค (SPOC) หรือรู้จักเพียงเล็กน้อย จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ
55 และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค (SPOC) เป็นอย่างดี เพียง 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45
2.5.2 ท่ า นเคยมี โ อกาสใช้ ง านทรั พ ยากรการศึ ก ษาแบบสปอค ( SPOC) มาก่ อ น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยมีโอกาสใช้งานทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค (SPOC) มาก่อน จานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ
67 และมีเพียง 132 หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ที่เคยมีโอกาสเคยใช้งานทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค (SPOC) มาก่อน
สรุปผลการวิจัย
สภาพความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เรื่องวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาปริญญาตรีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันไปในทิศทาง
เดียวกันทั้ง 5 ประเด็น โดยการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ไม่รู้จักหรือเคยเข้าใช้งานทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค มา
ก่อน และเมื่อผู้วิจัยจะนามาพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค ด้วยนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยถึง
ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ดขึ้ น เนื่ อ งจาก เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ หลั กศาสนาหรือ หลั กปฏิบั ติใ นศาสนาอิ สลามนั้ น ค่อ นข้ างเป็น เรื่ องที่
ละเอียดอ่อน มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์หลายๆ อย่างเป็นของตนเองและมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเหมาะสมที่จะนามา
พัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้คนต่างศาสนิกสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมได้ ซึ่งจะนามาซึ่งความเข้าใจ
ในวิถีชีวิต ประเพณี หลักการต่างๆ เป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
ทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใช้งาน การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนจานวนมากเป็นการขยายขอบเขตระหว่างผู้เรียนและเนื้อหา
อานวยความสะดวกต่อผู้สอนและผู้เรียนผ่านทางการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการเก็บรวบรวมและเชื่อมโยง
ทรัพยากรแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว (Osualdo Rodriguez, 2012) และทรัพยากรการศึกษา
แบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค ยังมีเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อยู่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหา
ในด้านหรือแขนงอื่นๆ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภคซึ่งมุ่งความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องวิถีชีวติ มุสลิม ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันของคนในชาติ และทางด้านวัฒนธรรม เพราะเป็นสื่อที่สามารถศึกษา
ด้วยตัวเองได้และเอื้ออานวยต่อการศึกษาหาความรู้ของคนทุกคน จะช่วยเสริมสร้างความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันในสังคม
ความเข้าใจซึ่งกันและกันในบริบทของศาสนิกทุกศาสนิก โดยปราศจากอคติ และพร้อมที่จะสร้างสิ่งดีๆร่วมกันโดยปราศจากข้อ
ขัดแย้ง และความไม่เข้าใจต่อกัน
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เรื่องวิถีชีวิตมุสลิมด้านการบริโภค เพื่อเป็น
แนวทางที่ชัดเจนในการทางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบสปอค เรื่องวิถีชีวิตมุสลิมด้าน
การบริโภค เพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ปัญหา
.
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น โครงการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี วิ ท ยฐานะสู งขึ้ น โดย
ประยุกต์ใช้การประเมินพหุแนวคิด มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และการติดตามผล กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน และผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
โครงการจานวน 2 คน ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 9 จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ แบบประเมินชิ้นงาน และแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานและการ
ทดสอบค่าที (one sample t-test) จากผลการวิจัย พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ความต้องการจาเป็นผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านปัจจัยนาเข้า ได้แก่ ความเหมาะสมของหลักสูตร วิทยากร สื่อ สถานที่และเวลาผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้าน
กระบวนการดาเนินงานผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต พฤติกรรมของผู้รับการอบรม พบว่าการร่วมกิจกรรมด้วย
ความกระตื อ รื อ ร้น และ การท างานที่ ไ ด้ รับ มอบหมายถู ก ต้อ งอยู่ ใ นระดั บมากผลสัม ฤทธิ์ ข องผู้เ ข้ าร่ ว มโครงการพั ฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น รุ่นที่ 9กับปีที่ผ่านมา (18 รุ่น) พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน
(t-test = 0.764,df =48, Sig. =0.449)
คาสาคัญ: การประเมินวิทยฐานะ การประเมินพหุแนวคิด
Abstract
The research on evaluation of the teachers and educational personnel development program for
higher education accreditation: an application of multiple evaluation approaches was conducted to
evaluate the program in terms of the environment, input factors, operation process, outcome, and the
follow-up process. The target was 50 participants. The key informants were the executives, the two project
managers, and the twenty-two participants who participated in the ninth training session. The research
instruments were observation questionnaires, interview forms, task assessments forms, and data analysis
tests with percentage, mean, standard deviation and one sample t-test. Research findings showed in terms
of the environment, it was evaluated at a high level; ranking from high to the highest including the readiness
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of the participants and the needs of the participants, respectively. In terms of input factors, it was found
that the appropriateness of the curriculum, the lecturer, the media, the venue and the time, had a high
level of evaluation. In addition, the process of operation was marked at a high level as well. Furthermore,
in terms of the outcome, the result showed that 98% of the participants have successfully accomplished
the program with accurate assignments. It was also found that there was no difference in terms the
participants’ achievement of the session nine comparing to the last year’s one (18 sessions). (t-test = 0.764,
df = 48), Sig. = 0.449)
Keywords: Higher Education Accreditations, Multiple Evaluation Approaches
บทนา
ตามพระราชบั ญญัติระเบี ยบข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา พ.ศ.2547 มาตรา 80 ให้ มี ก ารพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง : ให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ด้วยการนี้จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่จะขอแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จาเป็นต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะในด้าน
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่
ได้
ซึ่งทาให้มีการจัดโครงการพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญขึ้นมา และในปีงบประมาณ 2560 ได้มีจัดโครงการดังกล่าวขึ้นตามบันทึกความ
เข้ า ใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่ า งคณะศึก ษาศาสตร์ม หาวิ ทยาลั ยสงขลานคริน ทร์ วิ ท ยาเขต
ปัตตานี กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
คณะผู้ประเมินจึงสนใจที่จะทาการประเมินโครงการดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติการที่จะใช้รูปแบบการประเมินการ
ฝึกอบรมเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนลักษณะที่ต้องการวัดเป็นสิ่งที่ยากแม้จะเป็นรูปแบบการ
ประเมินการฝึกอบรมที่ได้รับความนิยมอย่างรูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick (หรือ Kirkpatrick Four-Level Model) ยัง
ได้รับข้อวิจารณ์ว่า มีข้อจากัด โดยเฉพาะความไม่สมบูรณ์ของรูปแบบที่มุ่งประเมินประสิทธิภาพจากการฝึกอบรมโดยไม่
พิจารณาถึงบริบทที่มีผลต่อการประเมิน ประกอบกับรูปแบบการประเมินนี้ยังขาดความชัดเจนของการเชื่อมโยงระหว่างผลการ
ฝึกอบรมทั้ง 4 ระดับ ทาให้ผลการประเมินไม่สามารถสะท้อนผลประโยชน์หรือความคุ้มค่าของการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง
และเนื่องจากกิจกรรมการฝึกอบรมนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สู ง ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีสารสนเทศมากเพียงพอต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมการฝึกอบรมนั้นๆ (กาญจนา ค้ายาดี , 2553;บุญทนากร พรหมภักดี และ ประกฤติยา ทักษิโณ, 2558; Bledsoe
&Graham, 2005)
การศึกษาในครั้งนี้คณะผู้ประเมิน จึงได้ ประยุกต์ ใ ช้การประเมิน พหุ แนวคิด (Multiple Evaluation Approach)
(กาญจนา ค้ายาดี , 2553; Bledsoe &Graham,2005)ของนักประเมินหลายคน ได้แก่ Stufferbeam, Alkin, Stake, Tyler,
Sciven, Cronbachและ Kirkpatrict (Sciven, 1967; Stufflebeam, 1976; Cronbach, 1980)และใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาน เพื่อความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และการติดตามผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรม ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงใช้การประเมินพหุแนวคิดในการประเมินโครงการครั้งนี้ และคิดว่าผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในการดาเนินการและประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความต้องการจาเป็น และความพร้อมของผู้เข้า
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รับฝึกอบรม
2. เพื่อประเมินปัจจัยนาเข้า ได้แก่ ความเหมาะสมของหลักสูตร วิทยากร สื่อ สถานที่และเวลาในการดาเนิน
โครงการ
3. เพื่อประเมินกระบวนการ ได้แก่ การดาเนินกิจกรรมการอบรม การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม และการจัด
อบรมเป็นไปตามแผนการจัดฝึกอบรม
4. เพื่อประเมินผลผลิต ได้แก่ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ ความพึงพอใจ ความคุ้มค่า และการติดตามผล
เช่น จานวนผู้อบรมที่ได้รับเลื่อนวิทยาฐานะ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการได้รับอบรม และผลที่เกิดขึ้นกับองค์กร
กรอบแนวคิดการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
สภาพแวดล้อม (Context);
Stufferbeam,
การประเมินระบบ (System
Assesment); Alkin
การประเมินความต้องการจาเป็น
(needs assessment); Sciven
ปัจจัยนาเข้า (Input);
Stufflebeam,
การวางแผนโครงการ (Program
planning);Alkin
กระบวนการ (process);
กระบวนการ (Transactions);
Stake, Stufferbeam, การ
ดาเนินงาน (implement), การ
ปรับปรุง (improvement), Alkin
ผลผลิต (Output)
Tyler,Stufflebeam,Alkin,
Stake, Sciven, Cronbach

การติดตามผล (Follow-up
Studies) พฤติกรรม (behavior),
ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน(result);
Kirkpatrict, Cronbach,
Stufflebeam, Scriven

ตัวชี้วัด/ตัวแปร
-ความเป็นไปได้ของโครงการ
-ความต้องการจาเป็น
-ความพร้อมของผู้เข้าร่วม
อบรม

วิธีการ/เครื่องมือ
-การสอบถามผู้บริหาร
โครงการและผู้เข้าอบรม/
แบบสอบถาม
-การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โครงการและผู้เข้าอบรม/
แบบสัมภาษณ์
- ความเหมาะสมของหลักสูตร -การประเมินความ
วิทยากร สื่อสถานที่ และเวลา เหมาะสม/แบบประเมิน
- การสัมภาษณ์/สัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
-ความคิดเห็นร้อยละ 80
- ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50

- การดาเนินกิจกรรมการ
อบรม
- การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
อบรม
- การจัดอบรมเป็นไปตาม
แผนการฝึกอบรม
-ความรู้ที่ได้รับหลังการ
ฝึกอบรม
-ชิ้นงานจากการร่วมกิจกรรม
ในระหว่างการฝึกอบรม
-ความพึงพอใจต่อโครงการ

- แบบสังเกตระหว่างการ
ฝึกอบรม/แบบสังเกต
- การสอบถามผู้เข้าอบรม
และเจ้าหน้าที่โครงการ/
แบบสอบถาม

-ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความ
สนใจและให้ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมระหว่าง
อบรม ร้อยละ 80
-ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50

-การทดสอบความรู้/
แบบทดสอบ
-การประเมินชิ้นงาน/แบบ
ประเมินภาคปฏิบัติ

-คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ
80
-ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50
-สูงกว่าจุดคุ้มทุน
-การทดสอบ t-test .(Non
Sig)

-การสอบถามความพึง
- ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านหลักสูตร พอใจ/แบบสอบถาม
การอบรม
-การบันทึกผลการผ่านการ
-คุณคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายใน
ฝึกอบรม/แบบบันทึก
การดาเนินการ
-การคานวณจุดคุ้มทุน/แบบ
บันทึก
- จานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ -การบันทึก/แบบบันทึก
ได้รับและเลื่อนวิทยฐานะ
-การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
หลังการเข้ารับอบรม
โรงเรียนเพื่อนครูและ
- พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลัง นักเรียน/แบบสัมภาษณ์
เข้ารับการอบรม
-การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
- ผลที่เกิดขึ้นกับองค์กร
โรงเรียนเพื่อนครูและ
นักเรียน/แบบสัมภาษณ์
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-ความคิดเห็นร้อยละ 80 ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรบได้รับ และเลื่อน
ให้มีวิทยฐานะ
-ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความ
ร่วมมือในการให้สัมภาษณ์
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ระเบียบวิธีการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
วิทยฐานะสูงขึ้น จานวน 52 คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน ผู้บริหารโครงการ 1 คน และผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน รวม
ทั้งสิ้น 52 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบสอบถามผู้บริหารโครงการและผู้เข้าอบรม 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
อบรมของผู้เข้ารับการอบรม 3) แบบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ 4) แบบประเมินชิ้นงาน 5) แบบสอบถามวิทยากร
6) แบบทดสอบ
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.1การวิจัยเชิงปริมาณ 1) แบบสอบถามผู้บริหารโครงการและผู้เข้าอบรม 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
อบรมของผู้เข้ารับการอบรม 3) แบบสัมภาษณ์ผู้เข้ารั บการอบรมโครงการ 4) แบบประเมินชิ้นงาน 5) แบบสอบถามวิทยากร
6) แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง
ได้แก่ การทดสอบที (one sample t-test)
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมกับผู้เข้าร่วมอบรม ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
อุปนัยหรือเชิงตรรกะ (Inductive Analysis) ซึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้ทาการบันทึกไว้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 22 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
86.4 เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 13.6 ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.1 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่
อยู่ในสังกัดยะลาเขต 2 และนราธิวาสเขต 1 มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 27.3 ผู้เข้ารับการอบรมที่มีวุฒกิ ารศึกษาส่วนใหญ่ระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.2 ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีอายุราชการ 11–15 ปีคิดเป็นร้อยละ 50.0 ผู้เข้ารับการอบรมส่วน
ใหญ่จบสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 18.2 ผู้เข้าร่วมอบรมตามรายวิชาทีส่ อนใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นรายวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 31.8 ผู้เข้ารับการอบรมตามรายวิชาที่ประสงค์ขอยื่นวิทยฐานะส่วนใหญ่
เป็นรายวิชาศิลปะคิดเป็นร้อยละ 22.7
4.2 ผลการวิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อม
4.2.1 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้านสภาพแวดล้อม
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ประจาปีงบประมาณ 2560 จัดตั้งขึ้น
ตามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางกระทรวงศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น สาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและผ่านหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญต่อไป พบว่าผู้เข้าอบรมมีความต้องการจาเป็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการอบรมพบว่า ผู้เข้าอบรมติดตามข่าวสารการเข้ารับการอบรม
จากต้นสังกัดเป็นส่วนใหญ่ ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่า
“ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้ารับการอบรมจากสานักงานเขตพื้นที่นราธิวาสเขต 1 โดยทางสานักงานเขตฯ ได้ส่ง
หนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทราบ โดยตนเองได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา เพื่อเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ” ซึ่งได้
สอดคล้องกับการการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวว่า “ทางหน่วยจัดอบรมได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัคร
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยา
ฐานะเชี่ยวชาญ ประจาปีงบประมาณ 2560 ผ่านไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์อี กทาง
หนึ่งด้วย”
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ด้านความต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับการทา
วิจัยในชั้นเรียน แผนการสอนและนวัตกรรม สาหรับทาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ดังการให้
สัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า
“ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน การทาแผนการจัดการเรียนรู้
และนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับการเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ซึ่งตนเองได้จัดทาผลงาน
ทางวิชาการไปแล้วบ้างบางส่วน และต้องการนาความรู้นี้ ไปปรับปรุงงานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป” ซึ่งไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เข้าอบรมที่ต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้นเรียน การทาแผนการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรม
การศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวว่า “หลักสูตรการอบรมเป็นไปตามที่ทางสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานกาหนด ทางหน่วยจัดอบรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้”
ด้านการเห็นถึงความสาคัญในการเข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมทุกคนเห็นถึงความสาคัญในการอบรมในครั้งนี้
มาก เพราะเป็นส่วนสาคัญสาหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ทาให้ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใน
การเข้าร่วมอบรมอย่างเคร่งครัด ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า
“การอบรมในครั้งนี้ สาคัญมาก ถ้าไม่ผ่านการอบรม ก็จะไม่สามารถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ และที่สาคัญใน
การอบรมครั้งนี้ เป็นการสมัครใจ และเสียค่าลงทะเบียนในการอบรมเอง มีเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม และต้องมีการทดสอบผล
หลังการอบรมด้วย”
ซึ่งทางด้านผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้ข้อมูลว่า การจัดการฝึกอบรมในโครงการนี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ประสงค์
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้ไ ด้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่ดีขึ้น จากการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กล่าวว่า “ทางหน่วยจัดอบรมมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรครูให้ได้รับความรู้และเตรียมพร้อม
ส าหรั บ การยื่ น ผลงานทางวิ ชาการในการขอเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ ซึ่ งตนเองคิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ จ าเป็ น และส าคั ญ มากส าหรั บ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูในปัจจุบัน”
ด้านความคาดหวังที่จะได้รับประโยชน์จากการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์ในการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถนาไปทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนที่โรงเรียนของตนเองได้ ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า
“คิดว่าการอบรมในครั้งนี้ จะนาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปนาผลงานทางวิชาการในการขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องการทาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งยังเป็นปัญหาสาหรับตนเอง และเทคนิคการสอนเพื่อนาไปใช้กับ
นักเรียนที่โรงเรียน”
ซึ่งได้สอดคล้องกับทางด้านผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ให้ข้อมูลว่า ในการจัดการอบรมในครั้งนี้จะสามารถพัฒนา
บุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปพัฒนาต่อยอดนาไปใช้ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กล่าวว่า “ทางหน่วยจัดอบรมได้จัดอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรมตาม
หลักสูตร และเนื้อหาตามที่ สพฐ. กาหนด โดยคาดหวังให้ครูเข้ารับการอบรมครบทุกหลักสูตรตามที่ สพฐ.กาหนด และตนเอง
คิดว่าหลังจากการอบรมนี้ไปแล้ว ครูจะนาความรู้ที่ได้รับทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของตนเองต่อไป”
ด้านประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ทางด้านเทคนิคการสอน สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน แต่ยังขาดประเด็นที่ต้องการอย่างแท้จริง คือ การทาวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม และแผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้รับการอบรมกล่าวว่า
“ในการเข้าอบรมในครั้งนี้ เพราะต้องการมีและเลื่อนวิทยฐานะ และในการขอเลื่อนวิทยฐานะ จะต้องทาผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งหัวใจหลักของผลงานทางวิชาการ คือ วิจัยในชั้นเรียน ซี่งตนเองยังขาดทักษะในด้านนี้ แต่ในการเข้ารับการอบรม
ในครั้งนี้ ยังไม่ได้ความรู้ด้านนี้เลย แต่ได้ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตนเองก็เคยเรียนมาด้านนี้ แต่ไม่ได้
นามาปฏิบัติ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทบทวนบทบาทของความเป็นครูอีกครั้ง”
ซึ่งได้สอดคล้องกับทางด้านผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ให้ข้อมูลว่า ประโยชน์ที่รับจากหลังจากการจัดการอบรมจะ
สามารถพัฒนาบุคลากรครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กล่าวว่า “ประโยชน์ที่ได้รับ
หลังจากการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการนาไปพัฒนาผลงานทางวิชาการ
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และทางหน่วยผู้จัดยังได้รับรายได้จากการชาระค่าลงทะเบียนเพื่อนาไปบริหารจัดการโครงการในด้านสภาพแวดล้อม และด้าน
อื่น ๆ ได้อีกด้วย”
4.2.2 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านสภาพแวดล้อม
ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความต้องการจาเป็นมีค่าเฉลี่ย 4.44 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด เช่น การติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 สาหรับความพร้อมของผู้รับการอบรมมี
ค่าเฉลี่ย 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด เช่น
ระดับความก้าวหน้าทางวิชาการที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษมีค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางผลการวิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อมต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการอบรม
รายการประเมิน
1. ด้านความต้องการจาเป็น
1.1 ท่านติดตามข่าวสารเกีย่ วกับการสมัครเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
1.2 ท่านต้องการได้รับความรูเ้ กี่ยวกับการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
1.3 ท่านเห็นถึงความสาคัญในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
2.ความพร้อมของผู้รับการอบรม
2.1 ท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดในการเข้าร่วมอบรม
2.2 ท่านได้ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับเนือ้ หาในการอบรมมาล่วงหน้า
2.3 ระดับความก้าวหน้าของผลงานทางวิชาการที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษของท่าน
ภาพรวม

M
4.44
4.50
4.41
4.41
3.70
3.68
3.50
3.91

S.D.
0.81
0.91
0.50
1.01
0.95
0.95
0.91
0.97

4.07 0.88

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.3 ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยนาเข้า
4.3.1 ผลการประเมินเชิงคุณภาพด้านปัจจัยนาเข้า
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้าและการวางแผนโครงการพบว่าผู้เข้าอบรมมีความเห็นด้านวิทยากรในประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
ด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า วิทยากรบรรยาย เข้าใจง่าย และมี
ความรอบรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้เข้ารับการการอบรม กล่าวว่า
“วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่บรรยายมาก สามารถตอบข้อซักถามของผู้เข้าอบรมได้อย่างชัดเจน มีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่บรรยาย”
ด้านการเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่การปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันจากการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้ส่วนใหญ่
สามารถนาความรู้ที่ได้จากเนื้อหานาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน กล่าวว่า
“ความรู้ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้โดยการนาเทคนิคที่ได้ ไปใช้กับ
นักเรียนที่โรงเรียนและการทาผลงานทางวิชาการของตนเองต่อไป”
ด้านการนาเนื้อหาและความรู้ใหม่มาใช้ในการฝึกอบรมได้หรือไม่ จากการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมนา
เนื้อหาและความรู้ใหม่มาใช้ในการฝึกอบรมได้ในระดับปานกลาง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแต่ยังไม่ใช่
ความรู้ใหม่ ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้รับการอบรมกล่าวว่า
“เนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ตนเองเคยอบรมมาแล้ว แต่เป็นการทบทวนมากกว่า แต่เนื้อหาที่
ได้รับก็ยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้”
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ด้านการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา จากการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมให้ความเห็นว่า วิทยากร
จัดกิจกรรมได้เหมาะสม และมีการสอดแทรกความรู้ที่นอกเหนือจากหลักสูตร ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้รับการอบรมกล่าวว่า
“วิทยากรจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหาในหลักสูตร และมีการสอดแทรกความรู้ในด้านอื่น ๆ ทาให้การบรรยายมี
ความสนุกสนาน”
ด้านคุณภาพของสื่อและเอกสารที่ใช้ในการอบรม ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สื่อและเอกสารที่ใช้ในการ
อบรม เหมาะสมดี และมีเนื้อหาในเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้เข้ารับการการอบรม กล่าวว่า
“เนื้ อ หาในเอกสารประกอบการอบรมมีเนื้ อ หาดี ครบถ้ ว น น าไปใช้ ง านได้จ ริง และวิ ท ยากรมีสื่ อการสอนทุก
หลักสูตร”
ด้านความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ ผู้เข้าอบรมให้ความเห็นว่าส่วนใหญ่สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม
กับการบรรยาย ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้รับการอบรมกล่าวว่า
“วิทยากรใช้สื่อและอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่บรรยาย”
ด้านความเหมาะสมของสถานที่ มีความเหมาะสม สะดวก สะอาดและเรียบร้อย ดีมาก ส่วนคุณภาพของอาหารและ
เครื่องดื่มที่ให้บริการ ดีมาก ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้เข้ารับการการอบรม กล่าวว่า
“สถานที่มีความสะดวก สะอาดและเรียบร้อยดีมาก เครื่องดื่มที่ให้บริการ และอาหารอร่อยมาก”
4.3.2 ผลการประเมินเชิงปริมาณด้านปัจจัยนาเข้า
ผลการประเมินปัจจัยนาเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.50
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่ผลการประเมินปัจจั ยนาเข้าอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความครอบคลุมตามเนื้อหาของ
หลักสูตร และความเหมาะสมของสัดส่วนความรู้ทางทฤษฏีกับการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.42 ดังตารางที2่
ตารางที่ 2 ตารางผลการวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้า
รายการประเมิน
1.ความครอบคลุมตามเนื้อหาของหลักสูตร
2.ความเหมาะสมของสัดส่วนความรู้ทางทฤษฎีกับปฏิบัติ
3.ความเหมาะสมของปริมาณงานที่ได้รับระหว่างการฝึกอบรม
4.คุณภาพของสื่อและเอกสารที่ใช้ในการอบรม
5.ความเหมาะสมของการสมัครเข้าอบรม
6.ความเหมาะของการลงทะเบียนอบรม
7.ความเหมาะสมของสถานที่
8.ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้
9.คุณภาพของอาหารและเครื่องดืม่
10.ความเป็นกัลยาณมิตรในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
11.ความสะดวก สะอาด และเรียบร้อยของสถานที่
ภาพรวม

M
4.36
4.36
4.28
4.26
4.23
4.32
4.30
4.13
4.11
4.19
4.26
4.37

S.D.
1.42
1.42
1.47
1.47
1.56
1.55
1.57
1.58
1.62
1.62
1.62
1.50

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.4 ผลการวิเคราะห์ด้านกระบวนการฝึกอบรม
4.4.1 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้านกระบวนการฝึกอบรม
การอธิบายเนื้อหาให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่าย ซึ่งผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นความเห็นว่าเนื้อหาที่วิทยากรบรรยาย
มีความเข้าใจง่าย ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า
“วิทยากรบรรยายเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างทาให้ตนเองเข้าใจในเรื่องที่วิทยากรบรรยายได้ง่าย บรรยายการในการ
อบรมมีความสนุกสนาน และเป็นกันเอง”
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การดาเนินกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ในการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความเห็นว่าการจัด
กิจกรรมส่วนใหญ่มีความเหมาะสม และสอดคล้องในหน่วยการเรียนรู้ แต่ ส่วนใหญ่เน้นการบรรยายมากกว่าการปฏิบัติ ควร
เพิ่มให้มีการปฏิบัติให้มากกว่ากว่านี้ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้เข้ารับการการอบรม กล่าวว่า
“เนื้อหาที่อบรมเหมาะสม แต่อยากให้มีการปฏิบัติมากกว่าการฟังการบรรยาย”
การตอบคาถามที่ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการอบรม พบว่ า วิทยากรสามารถตอบคาถามผู้เข้าอบรมได้ดี
มาก ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้รับการอบรมกล่าวว่า
“วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามของผู้รับการอบรมได้ดีมาก แต่ปัญหาคือ ผู้เข้ารับการอบรมยังไม่กล้าซักถาม
เท่าที่ควร”
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมให้ความเห็นว่า
วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดในการบรรยาย ดังการให้สัมภาษณ์ของ
ผู้รับการอบรมกล่าวว่า
“วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลาที่ทาการบรรยาย แต่ผู้รับ
การอบรมยังมีความเขินอาย ไม่กล้าที่จะซักถาม”
4.4.2 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านกระบวนการฝึกอบรม
ผลการประเมินด้านกระบวนการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ มีผลการประเมินในระดับมาก ได้แก่ ท่านสามารถนาสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การขอเลื่อนวิทยฐานะของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 รองลงมา การเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดง
ความคิดเห็นและความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่า 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และสัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
กับภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมตามแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์ด้านกระบวนการฝึกอบรม
รายการประเมิน
1.ท่านสามารถนาสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ
2.สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมตามแผน
3.การเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นและความสามารถ
ภาพรวม

M

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.14
3.73
3.82
3.89

0.47
0.46
0.51
0.50

มาก
มาก
มาก
มาก

4.5 ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิต
ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิต พบว่า ทางานที่ได้รับมอบหมายถูกต้องครบถ้วนมีผลการประเมินในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.486 การคานวณจุดคุ้มทุนของผู้เข้าร่วมการอบรม พบว่าผู้เข้า
อบรมลงทุนค่าลงทะเบียน 4,000 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ย 1,600 บาท ค่าที่พักเฉลี่ย 550 บาท คิดเป็นจานวนเงิน
ทั้งหมด เมื่อคานวณจากค่าตอบแทนที่ได้รับหลังจากที่ได้รับวิทยฐานะชานาญการพิเศษเป็นจานวนเงิน 5,600×2 =11,200 ต่อ
เดือน พบว่ามีความคุ้มทุนและ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น รุ่นที่ 9 จานวน 50 คน ผ่านการอบรม 49 คนคิดเป็นร้อยละ 98 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 52.61 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.30 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.50 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทย
ฐานะสูงขึ้น กับปีที่ผ่านมา (18 รุ่น) พบว่าค่า t-test เท่ากับ 0.764 ค่า df เท่ากับ 48 ค่า Sig. เท่ากับ 0.449 นั่นคือ ผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น รุ่นที่ 9 กับปีที่
ผ่านมา (18 รุ่น) มีผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รุ่นที่ 9 กับปีที่ผ่านมา (18 รุ่น)
คะแนน
n
Mean S.D. Confidence Interval of
t
df
Sig
Difference
lower
Upper
รุ่นที่ 9
49
52.61 6.30
-2.49
1.12
0.764
48 0.449
ปีที่ผ่านมา (18 รุ่น)
804 53.53 6.72
*P<0.05, **P<0.01

ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รุ่นที่ 9 กับปีที่ผ่านมา (18 รุ่น)
4.6 ผลการวิเคราะห์การติดตามผล
ในส่วนนี้ เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมเมื่อเข้ารับการอบรมแล้วมีเวลาในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ในระยะเวลา 3 ปี จึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับและเลื่อนวิทยฐานะหลัง
การเข้ารับอบรม และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลั งเข้ารับการอบรม และผลที่เกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งผู้วิจัยได้ขออนุญาตติดตาม
ข้อมูลจากผู้เข้ารับอบรมและได้รับการยินยอมให้ติดตามข้อมูลในส่วนนี้ได้ จานวน 22 คน ในโอกาสต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ผลที่ได้จากการวิจัย สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
และผู้จัดโครงการฯ ต่อไป
2. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมจากโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
และสามารถนาข้อมูลสารเทศที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ควรมีนาการประเมินพหุแนวคิด ไปใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของโครงการ.
4.ควรมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบหลังสิ้นสุดโครงการครูได้นา
ความรู้ไปพัฒนาผู้เรียน ตนเอง โรงเรียน และสังคม
รายการอ้างอิง
กาญจนา ค้ายาดี. (2553). การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกอบรมข้าราชการทหารของกองทัพอากาศ: การประยุกต์ใช้
การประเมินพหุแนวคิด .วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา.กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุ ญ ทนากร พรมภั ก ดี แ ละประกฤติ ยาทั ก ษิ โ ณ. (2558).การพั ฒ นาระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานบุ ค ลากรสังกั ดกรม
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การทับซ้อนของความทรงจา: การทับซ้อนของรูปร่างรูปทรงในงานจิตรกรรมสื่อผสม นาเสนอพัฒนาการ
Overlay Memories: Overlay Imaging within Mixed Media Painting Represented Individual
Spiritual Development Related to Buddhist and Christian Symbolism.
โอม พัฒนโชติ1
1
อาจารย์, สาขาวิชาศิลปกรรม สานักวิชาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Ohm Pattanachoti1
1
Lecturer, Department of Art, Faculty of Social Science, Chiang Rai Rajabhat University
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและเผยแพร่ 1.
องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีแนวคิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนของศิลปิน 2. องค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะ 3. กระบวนการพัฒนาตัวตนเชิงจิตวิญญาณของศิลปิน วิธีการดาเนินการวิจัย เป็นการศึกษา
ค้นคว้าตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการผลิตงานสร้างสรรค์และการวิเคราะห์อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ใน
รูปแบบการพรรณนา จากการวิเคราะห์ผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์สามารถสรุปได้เป็ นข้อนาเสนอที่มีสาระสาคัญ 3
ประเด็นหลักๆ คือ
1. กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ
1.1. แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
1.2. รูปแบบและเทคนิค
2. กระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะ
3. สัญลักษณ์ในงานศิลปะ
จากการศึกษาผลงานสร้างสรรค์และการนาผลงานวิจัยไปใช้โดยมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในรูปแบบของ
Digital Presentation สื่อสิ่งพิมพ์และการเข้าร่วมการแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะต่างๆ ผู้วิจัยเชื่อว่าในกระบวนการ
สร้างสรรค์นั้น การศึกษาประสบการณ์พื้นฐานส่วนตัว (Background) และ รากเหง้าเชิงวัฒนธรรมของศิลปิน อาจสร้างความ
ตระหนั ก รู้ ใ นตั ว เองถึ งความสาคั ญและที่ ม าแห่ งแนวคิ ดและองค์ ค วามรู้ใ นกระบวนการสร้า งสรรค์ ศิ ลปะ โดยที่ ทั้ งสอง
กระบวนการเป็นภาพคู่ขนานที่ทับซ้อนก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะและคุณค่าความงามในงานศิลปะ เป็นพัฒนาการ
ทางจิตวิญญาณและพัฒนาการเชิงศิลปะของผู้วิจัยยังไม่จบและที่ยังมีเส้นทางให้เดินต่อและค้นหาความหมายของมันต่อไป
คาสาคัญ: กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ, กระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะ, สัญลักษณ์ในงานศิลปะ
Abstract
This project was the creative and qualitative research aimed to develop and disseminate the
project and its result related to 3 key concerns consisted of;
1. To study and develop creative processes represented individual spiritual development.
2. To analyze gained specific insight associated with art practice and its relationships to artistic
learning processes.
3. To study artworks and its influences in terms of concept related to attitude, experiences, and
spiritual development.
The research methodology would be the combination of review literatures and the art practice
exploration alongside with its analysis and discussion within descriptive form.
Through the research finding, it could be divided into 3 crucial parts, there were;
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1. The process of art making
1.1 The concept and its relationships to background and cultural roots
1.2 The artistic forms and Techniques
2. The artistic Learning Processes
3. The symbolism in art
In conclusion, the study highlighted that through the investigation of art practice and its
knowledge dissemination within the digital presentations and exhibitions, researcher was convinced that
the study of creative process and its analysis related to self-awareness, experiences, background, and local
cultural roots might lead to the understanding of artists and their concepts. On the top of that, this creative
processes and its finding might generate the metaphorical images of artistic learning process that
represented both the value of art and infinite artist’s spiritual development.
Keywords: Artistic Creative Process, Artistic Learning Process, Symbolism in Art
บทนา
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยศาสตร์แห่งการวิจัยและการ
สร้างสรรค์รูปทรงทางศิลปะที่มีความหมาย สร้างผลกระทบทางอารมณ์และมีคุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ ซึ่งในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะแต่ละชิ้นหรือแต่ละชุดนั้นก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถถ่ายทอดสร้าง
แรงบันดาลใจ ชี้นาแนวทาง และเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติงานศิลปะในทุกระดับ หรือแม้แต่เป็นกระบวนการพื้นฐานใน
การเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ถึ ง ผลงานศิ ล ปะให้ กั บ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจได้ ตามปรากฏอยู่ ใ นหลั ก การเรี ย นรู้ หรื อ การสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์เชิงศิลปะ ที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ การศึกษารูปแบบใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะ การฝึกทักษะและปฏิบัติงานศิลปะ และการวิจารณ์งานศิลปะ ซึ่งทั้งหมดเป็นการบูรณาการองค์
ความรู้ต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และตัดสินว่าสิ่งใดมีคุณค่าทางศิลปะและสุนทรียภาพหรือไม่ อันเป็นการเรียนรู้
สร้างประสบการณเชิงศิลปะที่สามารถพัฒนาผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติให้มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นาไปสู่มาตรฐานในการให้ค่า
ความงามต่อสิ่งต่างๆตามทัศนคติของแต่ละบุคคล หรือที่เราเรียกว่ารสนิยมนั่นเอง
ดังนั้นในการค้นคว้าวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ การศึกษาศิลปินและผลงานศิลปะที่สร้างขึ้น ผ่านการเรียนรู้และ
เทียบเคียงทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นพฤติกรรมมนุษย์เชิงจิตวิทยา วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา ทฤษฎีศิลปะ รูปแบบ
ศิลปะ(ศึกษาจากประวัติศาสตร์ศิลป์) เทคนิควิธีในการสร้างสรรค์งานศิลปะและทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ทิศทางเดียวกันกับกระบวนการการเรียนรู้สร้างประสบการณ์เชิงศิลปะที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีแนวคิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ตนของศิลปิน
2. เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะ
3. เพื่อ พัฒนาและเผยแพร่ กระบวนการพัฒนาตัวตนเชิงจิตวิญญาณของศิลปิน
สมมติฐานของการวิจัย
1. การพัฒนาตัวตนเชิงจิตวิญญาณของศิลปิน (Spiritual Development) จะปรากฏให้เห็นผ่านสัญลักษณ์ในงาน
ศิลปะและการศึกษาวิจัยสัญลักษณ์นั้นบนพื้นฐานของการศึกษาประสบการณ์พื้นฐานส่วนตัว (Background) และ รากเหง้า
เชิงวัฒนธรรมของศิลปิน (Cultural Roots) รวมไปถึงผลกระทบจากการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและกระบวนการเรียนรู้ (Its presentation and Exhibition)
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ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ การศึกษาค้นคว้าตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ซึ่งประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview) และการสนทนากลุม่ (Focus Group) ร่วมกับการผลิตงานสร้างสรรค์และการวิเคราะห์อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้
ในรูปแบบการพรรณนา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เข้าชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ.อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย จานวน 20 ราย
1.2 นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เพาะช่ า งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ที่ เ ข้ า ชมโครงการ
ปฏิบัติการทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 จานวน 20
1.3 ศิลปินท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จานวน 10 ท่าน
1.4 อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จานวน 10 ท่าน
1.5 อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จานวน 10 ท่าน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความพึง พอใจ ความเข้าใจ และ
ผลกระทบที่ได้จากการชมผลงานศิลปะ โดยแบ่งออกเป็นผู้เข้าชมงานนิทรรศการ คือ 1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เข้าชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์สาขาวิชาศิลปกรรม 2560 ระหว่างวันที่ 2631 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ.อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย จานวน 20 ราย 2. นักศึกษาวิทยาลัย
เพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่เข้าชมโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้ง
ที่ 12 ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จานวน 20 ราย 3. อาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เข้าชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์สาขาวิชาศิลปกรรม 2560 ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 ณ.อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย จานวน 10 ท่าน 4. อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่เข้าชมโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12
ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จานวน 10 ท่าน
2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีการสนทนากลุ่มโดยใช้ประชากร 3 กลุ่มคือ 1.ตัวแทนศิลปิน
ท้องถิ่น 2. ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน และ 3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลงานสร้างสรรค์ในชุด
The series of ‘Spiritual Identity: the Overlay of Memories (Endless) no.1-no 8 และชุดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
3.1 การศึกษาค้นคว้าตรวจสอบเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research)
3.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research)
3.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
3.2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
3.3 การผลิตงานสร้างสรรค์และการวิเคราะห์อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบการพรรณนา
3.4 วิเคราะห์ สรุปผล และอภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบการพรรณนา
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ตารางที่ 1 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจ ความเข้าใจและผลกระทบจากการชมผลงานศิลปะ
รายการประเมินความพึงพอใจ
x̅
ความพึงพอใจในผลงานศิลปะโดยภาพรวม
4.5
1. ผลงานมีความงามและความลงตัวด้านองค์ประกอบศิลป์
4.7
2. ผลงานสร้างผลกระทบทางอารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ชมงาน
4.4
3. สัญลักษณ์ในผลงานนาไปสู่ความเข้าใจในแนวคิดหรือเนื้อหาในการ
4.4
สร้างสรรค์
4. เทคนิคที่ศิลปินใช้แปลกใหม่สร้างความประทับใจและสอดคล้องกับแนวคิด
4.4
5. จากการชมผลงานและอ่านคาอธิบายแนวคิด ผลงานสามารถเปรียบเทียบให้
4.5
เห็นอัตลักษณ์ ประสบการณ์และกรอบความคิดของศิลปิน
6. จากการชมผลงานและอ่านคาอธิบายแนวคิด ผลงานแสดงออกถึงความเชื่อ
4.6
ความศรัทธาของศิลปินและสะท้อนความเป็นไทย
7. ผลงานสร้างคาถามและชี้นาให้ผู้ชมงานได้ใช้ความคิดแบบปัจเจกบุคคลเพื่อ
4.5
ตีความความหมายของภาพ

S.D.
0.5
0.5
0.6

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

0.7
0.6

มาก
มาก

0.6

มาก

0.6

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อผลงานของผู้ชมงาน มีค่าเฉลี่ยและค่า S.D. แยกตามหัวข้อได้ดังนี้คือ
1. ความพึงพอใจในผลงานศิลปะโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.5
1.1 ผลงานมีความงามและมีความลงด้านองค์ประกอบศิลป์ มีค่าเฉลี่ย 4.7 และค่า S.D. เท่ากับ 0.5
1.2 ผลงานสร้างผลกระทบทางอารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ชมงาน มีค่าเฉลี่ย 4.4 และค่า S.D. เท่ากับ 0.5
1.3 สัญลักษณ์ในผลงานนาไปสู่ความเข้าใจในแนวคิดหรือเนื้อหาในการสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.4 และ
ค่า S.D. เท่ากับ 0.6
1.4 เทคนิคที่ศิลปินใช้แปลกใหม่สร้างความประทับใจและสอดคล้องกับแนวคิด มีค่าเฉลี่ย 4.4 และ
ค่า S.D. เท่ากับ 0.7
1.5 จากการชมผลงานและอ่านคาอธิบายแนวคิด ผลงานสามารถเปรียบเทียบให้เห็นอัตลักษณ์
ประสบการณ์ และกรอบความคิดของศิลปิน มีค่าเฉลี่ย 4.5 และ ค่า S.D. เท่ากับ 0.6
1.6 จากการชมผลงานและอ่านคาอธิบายแนวคิด ผลงานแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาของศิลปินและ
สะท้อนความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และค่า S.D. เท่ากับ 0.6
1.7 ผลงานสร้างคาถามและชี้นาให้ผู้ชมงานใช้ความคิดแบบปัจเจกบุคคลเพื่อตีความความหมายของภาพ
มีค่าเฉลี่ย 4.5 และค่า S.D. เท่ากับ 0.6
ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงจานวนผูท้ ี่มีความพึงพอใจ ความเข้าใจและได้รับผลกระทบด้านสุนทรียะจากการชมผลงานศิลปะใน
นิทรรศการศิลปนิพนธ์สาขาวิชาศิลปกรรม 2560 ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ. อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย แยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่าปริญญาตรี
20
76.7
สูงกว่าปริญญาตรี
10
23.3
รวม
30
100
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมผลงานในนิทรรศการที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจ ความเข้าใจและได้รับ
ผลกระทบด้านสุนทรียะจากการชมผลงานศิลปะในนิทรรศการศิลปนิพนธ์สาขาวิชาศิลปกรรม 2560 ระหว่างวันที่ 26 -31
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ.อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย แยกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้ การศึกษา
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ต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 และ การศึกษาสูงว่าระดับปริญญาตรี จานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.3
ตารางที่ 3 ข้อมูลแสดงจานวนผู้ทมี่ ีความพึงพอใจ ความเข้าใจและได้รับผลกระทบด้านสุนทรียะจากการชมผลงานศิลปะใน
โครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ณ. วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่าปริญญาตรี
20
76.7
สูงกว่าปริญญาตรี
10
23.3
รวม
30
100
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมผลงานในนิทรรศการที่ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจ ความเข้าใจและได้รับ
ผลกระทบด้านสุนทรียะจากการชมผลงานศิลปะในโครงการปฏิบัตกิ ารทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจาปี
2560 ระหว่ า งวั น ที่ 31 มกราคม – 3 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 ณ. วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ แยกตามระดับการศึก ษาได้ดังนี้ การศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 และ
การศึกษาสูงว่าระดับปริญญาตรี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3
ตารางที่ 4 ข้อมูลแสดงจานวนผู้ทตี่ ระหนักรู้ถึงผลกระทบของผลงานสร้างสรรค์จากการการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการผลิตและผลงานสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์อภิปรายองค์ความรูท้ ี่ได้ แยกตามหัวข้อที่
ระบุไว้คือ 1. องค์ความรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีแนวคิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนของศิลปิน 2. องค์
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะ 3. กระบวนการพัฒนาตัวตนเชิงจิตวิญญาณของศิลปิน
หัวข้อ
จานวน
ร้อยละ
องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการ
3
30
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีแนวคิด
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนของศิลปิน
องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการ
5
50
เรียนรู้เชิงศิลปะ
กระบวนการพั ฒ นาตั ว ตนเชิ ง จิ ต
2
20
วิญญาณของศิลปิน
รวม
10
100
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มประชากรที่เข้าร่วมการการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการผลิตและผลงานสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ มีความตระหนักรู้ ถึงผลกระทบของผลงาน
สร้างสรรค์ แยกตามหัวข้อได้ดังนี้ ผู้ที่เห็นว่าผลงานสร้างสรรค์ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มี
แนวคิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนของศิลปิน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะ
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และกระบวนการพัฒนาตัวตนเชิงจิตวิญญาณของศิลปิน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูลที่ปรากฏ ในส่วนที่ได้จากการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการผลิตงานสร้างสรรค์และการวิเคราะห์อภิปรายองค์
ความรู้ที่ได้สามารถอธิบายในรูปแบบการพรรณนาดังนี้ ผู้ชมผลงานในนิทรรศการทั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและ
วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า งมี ค วามพึ งพอใจในผลงานศิ ล ปะในภาพรวมในระดั บ มาก และมี ค วามเข้ า ใจในที่ ม า ของแนวคิ ด และ
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กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ รวมถึงคุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ของผลงานในระดับมาก และในนิทรรศการทั้งสองครั้งพบว่า
จานวนผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่มีความพึงพอใจ ความเข้าใจและได้รับผลกระทบด้านสุนทรียะจากการชมผลงาน
ศิลปะมีจานวนน้อยกว่าผู้ที่มีการศึ กษาต่ากว่าปริญญาตรี ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงตัวแปรในการเข้าถึงหรือเข้าใจในงานศิลปะที่
อาจไม่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษา แต่อาจเป็นกรอบประสบการณ์เชิงศิลปะแบบปัจเจกบุคคล
ส่วนข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประชากรผู้เข้าร่วมมีความเห็นตรงกันในการตระหนักถึงผลกระทบของผลงานศิ ลปะ
แยกตามหัวข้อที่ระบุไว้คือ 1. องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีแนวคิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนของ
ศิลปิน 2. องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะ 3. กระบวนการพัฒนาตัวตนเชิงจิตวิญญาณของศิลปิน

ภาพประกอบที่ 1 The series of ‘Faith and belief: Assembly of love no. 1- 4’, 2007-2008, 150 x 180 cm,
162 x 245 cm, acrylic and pen on canvas

ภาพประกอบที่2 The series of ‘Spiritual Identity: the Overlay of Memories no.1-no 4’, 2009-2012, 150 x180
cm, acrylic and pen on canvas.

ภาพประกอบที่ 3 The series of ‘Spiritual Identity: the Overlay of Memories no.5-no 8’, 2013-2017, various
size, acrylic and pen on canvas.

ภาพประกอบที่ 4 The series of ‘Spiritual Identity: the Overlay of Memories (Endless) no.1-no 8’, 2013-2017,
various size, acrylic and pen on canvas ( left to right).
ผลและอภิปราย
จากการศึกษาค้นคว้าตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง (Documentary Research) สามารถอธิบายถึงองค์ความรู้ที่
ได้ดังนี้
1. กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ
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1.1 แนวคิด ในงานสร้างสรรค์ครั้งนี้มีแนวคิดที่นอกเหนือไปจากการนาเสนออัตลักษณ์ทางมโนทัศน์ หรือ ตัวตนทาง
จิตวิญญาณของศิลปิน คือ การมุ่งหวังในการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นส่วนตัวที่จะนาเสนอคุณค่าเชิงศิลปะและสุนทรียศาสตร์
รูปแบบใหม่ที่ไม่ยึดติดอยู่กับการลอกเลียนแบบธรรมชาติและออกห่างจากการจาลองแบบตามความเป็นจริง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
เป็นการแสดงออกถึงตัวตนเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับทางสังคม อันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (Basic Needs) ตาม
ทฤษฎีของมาสโลว์ (Newman & Di Capprio, 2526, อ้างถึงใน รังสรรค์ โฉมยา, 2548)
1.2 รูปแบบ ลัทธิ ทางศิลปะหรือการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่นามาเปรียบเทียบเพื่ออธิบายผลงานสร้างสรรค์ใน
โครงการวิจัยครั้งนี้ได้ชัดที่สุด คือ ศิลปะแนวถวิลหาอดีต ซึ่งมีคาอธิบายตามที่ กระสินธุ์ อินสว่าง (2559, น. 2-17) สรุปไว้คือ
ส่วนใหญ่ศิลปินได้ประสบการณ์ตรงเป็นแรงขับที่นาไปสู่ภาวการณ์แห่งการถวิลหาอดีต ซึ่งพบว่าสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสาคัญ
กับ มโนทัศน์ ประสบการณ์และความทรงจา จากการศึกษางานวิจัยในโครงการนี้พบว่า ผลงานสร้างสรรค์ทุกชุด มีรูปแบบทาง
ศิลปะที่สอดคล้องกับ ศิลปะแนวถวิลหาอดีต กล่าวคือ เป็นการนาเสนอรูปแบบใหม่ของศิลปะแนวถวิลหาอดี ต ที่สร้างความ
แตกต่างจากเดิมที่นิยมเน้นการพรรณนาเล่าเรื่องสภาพแวดล้อม บรรยากาศ พื้นที่และแสงสีอันเป็นการถ่ายทอดเชิงรูปธรรม สู่
การตัดทอนคลี่คลายไปสู่รูปแบบแห่งการสร้างภาพเปรียบเทียบหรือการสร้างภาพอุปมาอุปไมย (Metaphor) ที่ตั้งคาถามต่อ
ตัวศิลปินเองกับบริบทในการทางานที่แตกต่างกันออกไปอันเนื่องมาจากการย้ายถิ่น หรือการทางานในสถานที่ที่ไม่คุ้น ชิน
แตกต่างกันทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและวัฒนธรรม
1.3 เทคนิค เป็นเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม มีการใช้ผลงานสร้างสรรค์ในอดีตของศิลปินมาสร้างเป็นผลงานใหม่ ด้วย
การเพิ่มการทับซ้อนของรูปร่างรูปทรง สัญลักษณ์ที่ออกแบบใหม่บนแผ่นอะคริลิกใสอีกเป็นจานวนหลายชั้น เพื่อสะท้อนการ
หวนคานึงถึงอดีต และการนาเสนอประสบการณ์ การเดินทางของชีวิตและพัฒนาการเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นพัฒนาการเชิง
รูปทรงทางศิลปะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นสัญลักษณ์รูปธรรมที่นาเสนอแนวคิดนามธรรมที่สามารถเข้าใจและตีความได้
หลากหลายตามมุมมองของปัจเจกบุคล
2. กระบวนการเรียนรูเ้ ชิงศิลปะ
กระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะที่เป็นกระบวนการผสมผสานกันระหว่างกระบวนการที่ก่อให้เกิดความรู้ (Knowledge)
และกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเห็นคุณค่า (Value) หรือที่เรียกว่าสุนทรียศาสตร์ นั่นเอง เป็นขั้นตอนที่เน้นถึงการมองเห็นถึง
คุ ณ สมบั ติ การคั ด เลื อ ก การควบคุ ม และกระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนในการสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะโดยที่ ค วามส าคั ญ ของ
กระบวนการการสร้างสรรค์ของศิลปิน เป็นกระบวนการที่เกิดจากการใช้ทักษะและหลักทฤษฎีในการจัดการกับวัต ถุดิบในงาน
ศิลปะ หรือทัศนธาตุให้ได้อย่างลงตัวมีเอกภาพ เกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ (ชุติมา เวทการ, 2551, น.19)
2.1 กระบวนการที่ก่อให้เกิดความรู้
2.1.1 อิทธิพลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
สิริอร วิชชาวุธ และคณะ (2550, น. 5, 8, 33 – 34) กล่ าวว่า การศึกษาเรื่องพฤติกรรมตามแนวคิด
พฤติกรรมนิยมที่มี B.F. Skinner เป็นผู้นาในการศึกษา มีหลักการคือ บุคคลหรือสัตว์จะมีพฤติกรรมซ้า ๆ และมีการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ได้จากการได้รับแรงกระตุ้นเสริม (Reinforcement) ซึ่งสามารถแปรผันเป็นไปได้ทั้งสองทาง คือ บวกและลบ จากผล
การศึกษาโครงการวิจัย สิ่งที่ได้นาไปสู่องค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เชิงจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะดังนี้
2.1.1.1 การทับซ้อนของความทรงจา ประสบการณ์ และการถวิลหาอดีต (Nostalgia)
การถวิลหาอดีตในระดับบุคคลนั้น เป็นการสร้างภาพส่วนตน หรือ อัตลักษณ์แห่งมโนทัศน์ ที่มีรูปแบบแห่ง
การนาเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนบุคคล ผ่านการปรุงแต่ง สร้างสรรค์และทาความเข้าใจเรื่องราวความทรงจาและภาพตัวแทน
เฉพาะตนที่แตกต่างกันไป โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและสถานที่ และเป็นอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผกผันตาม
เงื่อนไขของสังคม (พัฒนา กิติอาษา, 2546, น. 7-23, อ้างอิงใน กระสินธุ์ อินสว่าง, 2559, น. 10) ในบริบทแห่งการถวิลหา
อดีตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของนักปรัชญาชาวอเมริกัน เคลวิน โอ. แชรก ( Calvin O.
Schrag) ดังนี้ “การถวิลหาอดีตเป็นรูปแบบหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของจินตนาการของปัจเจกบุคลที่แสดงออก
ถึงจินตนาการและความทรงจาในอดีตที่มีลักษณะของภาพที่แยกส่วนไม่ต่อเนื่อง (Nonlinear) นาเสนอความเป็นจริงเฉพาะตน
และสังคมซึ่งแต่ละบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีความเชื่อมโยงกับสังคม” (Schrag, 2535, น. 74, อ้างถึงใน กระสินธุ์
อินสว่าง, 2559, น. 12)
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2.1.1.2 วัฒนธรรม วิถีชีวิต
วัฒนธรรมเป็น พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการ
ดาเนินชีวิตของบุคคลและสังคม การปรับตัวและพัฒนาการ เป็นเรื่องของวิถีชีวิต จริยธรรม คุณธรรม โดยที่วัฒนธรรมจะ
สะท้อนให้เห็นถึง ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ จารีตประเพณี และผลงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวจากรุ่นสู่รุ่นผ่านระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบจนนาไปสู่อัตลักษณ์
แห่งวัฒนธรรมของชุมชน และศิลปินก็รับอิทธิพลนั้นมาและแสดงออกอย่างชัดเจนผ่านสัยลักษณ์เชิงศิลปะ (จุฑาพรรณ ผดุง
ชีวิต, 2551, น. 4 – 9)
2.1.1.2.1 ความเชื่อ และอิทธิพลต่อการพัฒนาตัวตนทางจิตวิญญาณ
ความเชื่อใน พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย (2524, น. 42,) หมายถึง การยอมรับในสิ่งต่างๆ
ว่าเป็นจริง มีอยู่จริงของมนุษย์และกลุ่มชน ซึ่งมีผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในแง่ดีและร้าย ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงด้วยวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ตาม ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทฤษฎีการทาความเข้าใจผลงานศิลปะบน
พื้นฐานของการศึกษารากเหง้าทางด้านวัฒนธรรมของ สจ๊วต ฮอลล์ (Steward Hall) ผ่านมุมมองของ อารีน ราชีด (Araeen
Rasheed) ที่วิเคราะห์แนวคิดของฮอลล์และอธิบายเพิ่มเติมว่า “ ในการศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ละชิ้น
นั้นไม่เพียงแต่ต้องศึกษาพื้นฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของศิลปินซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาบริบท
แห่งวัฒนธรรมผสมประกอบด้วย” นาไปสู่การพิสูจน์ตรวจสอบตนเองและการค้นพบตนเองของผู้วิจัยในด้าน อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ประสบการณ์ ความเชื่อ ตัวตนทางจิตวิญญาณ และปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อมหรือวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากที่เคย
เป็น (Diaspora or Displacement) ในขณะปฏิบัติการทางศิลปะหรือสร้างสรรค์งาน (Araeen Rasheed, 2543, น. 3-20,
อ้างอิงใน Ohm Pattanachoti, 2553, 9) โดยพบว่าข้อมูลที่ได้ มีดังนี้คือ “มีมุมมองความเชื่ออันเป็นอัตลักษณ์บนพื้นฐานของ
การเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในช่วงต้นของชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลงสู่การนับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โปรเตสแตนต์ในปัจจุบัน โดยทัศนคติและมโนทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงผกผันตามเวลาและสถานที่ ” ซึ่งอาจเป็นการให้คาจากัด
ความเฉพาะตนตามกรอบแห่งวัฒนธรรมโลก (ที่นิยมแบ่งหมวดหมู่ในทุกเรื่อง) แต่มีข้อแตกต่างที่เป็นประเด็นสาคัญคือ การมี
หลักคิดในแง่มุมของการปฏิบัติ การเป็นคนดี การทาความดี (คาสอนร่วมของทั้งศาสนาพุทธและคริสต์) การไม่ยึดติดกับรูป
เคารพและพิธีกรรม หรือวิถีแห่งการปฏิบัติตามจารีตของแต่ละศาสนาที่เกี่ยวข้องในวิถีชีวิตแต่ละช่วงชีวิต การไม่คานึงถึง
ค่านิยมร่วมสมัย และการคานึงถึงคุณค่าด้านจิตใจมากกว่าร่างกาย (Ohm Pattanachoti. (2012). Thai Identity and its
Relationship to Spirituality within the context of Contemporary Art: Transformation of Faith and Belief to
Images, RMIT University. P. 4-42)
2.2 กระบวนการที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง หรือ สุนทรียภาพ
2.2.1 กระบวนการสร้างสุนทรียภาพและยกระดับจิตใจมนุษย์
ศิลปะเป็นการนาเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์ที่ประสบความสาเร็จทางด้านสุนทรียศาสตร์ โดยมีการ
เปลี่ยนรูปหรือเปรียบเทียบให้เห็นถึงสาระข้อมูลหรือการนาไปสู่การเข้าถึงความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ผ่านสัญลักษณ์ โดยมี
การนาเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปของข้อมูลหรือสิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อออกมาในรูปของสัญลักษณ์บางประการอย่าง
มีสุนทรียะ มีหลักสาคัญในการสร้างสรรค์ 4 ประการคือ1. การสร้างสรรค์อย่างมีความสุข (Play) เป็นกิจกรรมที่เติมเต็ม
ความสุขให้แก่ตัวเองซึ่งอยู่เหนือไปอีกขั้นหนึ่งของความจาเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องทาเพื่อเอาชีวิตรอด 2. รูปแบบในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ (Form) เป็นปัจจัยที่เปรียบเสมือนหลักในการทางานการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลา
และสถานที่ 3. สุนทรียะ (Aesthetic) ซึ่งหมายถึง การรับรู้สัมผัสได้ถึงความงามแห่งศิลปะ เป็นปฏิกิริยาตอบสนองด้านอารมณ์
ความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อผลงานศิลปะที่ประสบความสาเร็จ เป็นความซาบซึ้งและความอิ่มเอมในการเข้าถึงงานศิลปะที่มี
คุ ณ ค่ า 4. การสื่ อ สารความหมายที่ ซ่อ นอยู่ผ่านสัญลัก ษณ์ใ นงานศิลปะ (Transformation – Representation) เป็ น การ
เปลี่ยนรูปจากสิ่งที่เป็นนามธรรมมาเป็นรูปธรรมหรือสัญลักษณ์ (Alland, 1977, p. 39, อ้างอิงใน Harris, 1993, p. 412)
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ สร้างความตระหนักรู้ในกระบวนการสร้าง
สุนทรียภาพและการยกระดับจิตใจมนุษย์ของศิลปะ ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึง “การสร้างผลงานศิลปะที่มีรูปแบบเฉพาะตัวอธิบาย
หรือสะท้อนตัวตนที่มีอัตลักษณ์ของศิลปินผ่านสัญลักษณ์เชิงศิลปะ เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความสุขขณะปฏิบัติงาน
นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นหรือคุณค่าของศิลปะที่สามารถยกระดับจิตใจ (สร้างความตระหนักรู้ในตัวเอง
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เป้าหมายในชีวิตและการพัฒนาด้านจิตใจ) สร้างปฏิกิริยาตอบสนองด้านอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินและผู้ชมงาน และเป็ น
องค์ความรู้ที่เผยแพร่และสืบทอดส่งต่อได้”
2.2.2 กระบวนการประเมินคุณค่าผลงานศิลปะ
คุณค่าของผลงานศิลปะก็คือความงาม การเข้าใจในเรื่องของความงามหรือสุนทรียะจึงเป็นประเด็นที่สาคัญ
ในการหาความรู้อย่างเป็นระบบ นักปราชญ์ชาวกรีกที่ชื่อว่า Homer (400-300 BC) ซึ่งได้ให้คานิยามของความงามที่เป็น
นามธรรมไว้ว่า “ความงามคือความมหัศจรรย์ เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวที่ลึกซึ้งในจิตใจ ซึ่งอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ยาก”
สอดคล้องกับ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ที่กล่าวว่า การจะเข้าถึงความงามได้ คนเราต้องเปิดใจเพื่อสัมผัสซาบซึ้งกับความ
งามของธรรมชาติ เป็นประสบการณ์ การฝึกฝนในการเข้าถึง ซึมซับและการรับรู้ความงามดังกล่าว ซึ่งในเชิงพัฒนาการแห่ง
ศิลปกรรมนั้น มาตรฐานแห่งความงามได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องมาตรฐานความงามหรือสุนทรียะนั้นก็คือ กาลเทศะ หรือเวลา และสถานที่นั่นเอง นอกจากนี้ ศิลป์ พีระศรี ได้ให้
ความหมายของสุนทรียะไว้ชัดเจนว่า ความงามในศิลปกรรมไม่เพียงแต่คานึงถึงรูปทรงที่สวยงาม องค์ประกอบที่ลงตัว และ
เทคนิคฝีมือที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ต้องมองถึงเนื้อหาด้วย เนื้อหาที่เกิดจากเจตจานงและทัศ นคติของศิลปินที่มีความตั้งใจให้งาน
ศิลปะของเขากระตุ้นจิตสานึกก่อเกิดปัญญาและยกระดับจิตใจแก่ผู้ชมได้ด้วย โดยสรุป สุนทรียภาพในงานศิลปะนั้น ก็คือ
ภาพรวมแห่งความงาม ความจริง และความดี เป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงความงามที่เป็นสากล ก้าวพ้นกับดักมาตรฐานความงาม
ของแต่ละยุคสมัยหรือกาลเทศะได้ (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2550, น. 36–112)
กาจร สุนพงษ์ศรี (2555, น. 109–110) ยังได้เพิ่มเติมอีกว่า การจะรับรู้สัมผัสได้ในความงามของงาน
ศิลปะและธรรมชาติ นอกเหนือจากการพิจารณาถึงศาสตร์แห่งความงามหรือสุนทรียศาสตร์ที่เป็นปรัชญาประยุกต์นั้นแล้ว การ
คานึงถึงสิ่งอื่นอีก เช่น ปรัชญาบริสุทธิ์ทั้งสี่ กล่าวคือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยปรัชญา ตรรกวิทยา มีความสาคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ บ่อเกิด หน้าที่ ประเภท ระเบียบวิธี และความเป็นจริงแห่งความรู้ที่เป็นหลักการสาคัญ
ของญาณวิทยา ประกอบกับการเข้าใจศาสตร์แห่งคุณค่า (Axiology) ที่เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าความงามที่นาไปสู่
การวิเคราะห์แหล่งกาเนิดและองค์ประกอบอื่น ๆ แห่งสุนทรียภาพได้อย่างชัดเจน
3. สัญลักษณ์ในงานศิลปะ
3.1 สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย (Thai-ness)
3.1.1 “ความเป็นไทย” ในงานศิลปะ
ภาพแห่งการเดินทาง พัฒนาการทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี และความเชื่อ ความศรัทธาของกลุ่มชนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นบริบทแห่งการก่อกาเนิดความเป็นไทย ซึ่งแน่นอนว่าเดินควบคู่มากับวิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของหลักธรรมคาสอนทางศาสนาพุทธ ประกอบกับความร่ารวยเชิงทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบ
มรสุมเขตร้อนที่เหมาะสม ขัดเกลาผู้คนให้มีลักษณะนิสัยเฉพาะตัวที่น่าประทับใจกับการมีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
จนถูกขนานนามว่า “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ในเชิงศิลปะก็เช่นเดียวกัน จากการศึกษาและวิจัยพบว่า งานศิลปะไทยถูกนิยามไว้
ว่าเป็นงานเชิงช่างชั้นสูง เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะทางจิตใจที่ศิลปินและผู้คนในท้องถิ่นถูกยกระดับและขัด
เกลาด้วยกระบวนการการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม เช่น ลายไทย จิตรกรรมไทย บอกเล่าเรื่องราว ความเชื่อ ความศรัทธาใน
พุทธศาสนา จนเห็นเป็นเด่นชัด (โอม พัฒนโชติ, 2560, น.1-13)
3.1.2 “ความเป็นไทย” และความเชื่อมโยงกับตัวตนทางจิตวิญญาณของศิลปิน
จากการศึกษาวิจัยผลงานสร้างสรรค์และการอภิปรายผลดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ภาพประกอบที่ 1 เป็ น
ผลงานที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยปี 2550-2551, The series of ‘Faith and belief: Assembly of love no. 1- 4’ ซึ่งถูก
นาไปใช้ในการวิเคราะห์ตัวตนทางจิตวิญญาณของศิลปิน หรือ อาจเรียกอีกอย่างว่า อัตลักษณ์ของผู้วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับบริบท
แห่งความเป็นไทย ผลที่ได้พบว่ามีความเชื่อมโยงกับความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา ทั้ งพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา ที่เป็น
สภาวะทางจิตวิญญาณซึ่งสัมพันธ์กับเวลาและสถานที่ในขณะนั้น (งานสร้างสรรค์ระดับปริญญาโทที่นาไปศึกษาวิจัยระดับ
ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยรอยัล เมลเบิร์น อินสติวติวท์ ออฟ เทคโนโลยี -RMIT University, Australia) กล่าวคือ มีการ
แสดงออกที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวโดยสะท้อนแนวคิด การค้นหาความสมดุลของชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อความศรัทธาในคริสต์
ศาสนาและศาสนาพุทธ ประกอบกับการถวิลหาอดีตและความทรงจาในวัยเยาว์ โดยมีการใช้สัญลักษณ์เชิงศิลปะที่เชื่อมโยงกับ
ศาสนาคริสต์แสดงออกผ่านภาษาร่างกายของรูปร่างรูปทรงของคน มีการสร้างภาพฉากหลังที่เป็นรูปทรงของสถาปัตยกรรมที่
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ซับซ้อน (labyrinths/ Mazes-ลักษณะของเขาวงกต) แฝงความหมายของการเดินทางแห่งชีวิตที่ไม่ยังไม่สิ้นสุด และรูปทรง
ของเรขาคณิตที่คล้ายคลึงกับบาตรพระนาเสนอภาพเปรียบเทียบภาชนะใส่จิตวิญญาณ หรือร่างกายของมนุษย์นั่นเอง มีการใช้
เทคนิควิธีที่แสดงถึงความประณีตและการทุ่มเทในการสร้างสรรค์งานแบบที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์
งานศิลปะแบบไทย คือ การเขียนรูปหรือการสร้างร่องรอยด้วยการสานกันของปากกาลูกลื่นและการแต้มสีด้วยฝีแปรงขนาด
เล็กสอดประสานกันอย่างประณีตและมุ่งมั่ น โดยเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า ทีละฝีแปรง (Step by Step or Incremental
Brush Stroke)
ภาพประกอบที่ 2 เป็นผลงานสร้างสรรค์ในชุด ‘Spiritual Identity: the Overlay of Memories no.1no 4’ ซึ่งผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2552-2555 (ค.ศ. 2009-2012) เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยรอยัล
เมลเบิร์น อินสติวติวท์ ออฟ เทคโนโลยี (RMIT University, Australia) ที่แสดงออกถึงพัฒนาการเชิงจิตวิญญาณส่วนบุคคล
ของศิลปินที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นมีสมดุลมากขึ้น และการใช้ทรัพยากรดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานก่อให้เกิด
พัฒนาการเชิงศิลปะสูงขึ้น กล่าวคือ การออกแบบสร้างสัญลักษณ์เชิงศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของศิลปินที่มีความสัมพันธ์กับ
รากเหง้าทางวัฒนธรรม และความศรัทธาในศาสนาแบบพหุวัฒนธรรม และบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
เวลาและสถานที่ในการผลิตผลงานและการถวิลหาอดีต
ภาพประกอบที่ 3-4 เป็นผลงานในช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลับมาจากออสเตรเลียและเข้าทางานเป็นอาจารย์
ประจาสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลิตขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556-2560 และเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยใน
ครั้ งนี้ กล่ า วโดยสรุ ป คื อ มี แ นวคิ ด ในการน าเสนอการเดิ น ทางของชี วิ ต หรื อ ประสบการณ์ ส่ว นตั ว ของศิ ล ปิ น ผ่า นภาพ
เปรียบเทียบหรือการใช้สัญลักษณ์เชิงศาสนาและไม่ใช่ศาสนาในผลงานศิลปะสื่อผสม เป็นรูปแบบที่เรียกว่าศิลปะถวิลหาอดีต
โดยมีการใช้เทคนิคการสร้างภาพซ้อนของรูปร่างรูปทรงของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับความเชื่ อทางศาสนาและ
สัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งบางครั้งก็ต้องการแสดงออกถึงอารมณ์ขันของศิลปินที่ต้องการเยาะเย้ยเสียดสีบรรทัดฐาน
ของสังคม (การเป็นคนดีไม่ใช่แค่ได้ชื่อว่านับถือศาสนาพุทธ หรือนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือมากกว่า หรือ การเป็นคนดี
ต้องปกปิด ไม่แสดงออกหรือ พูดถึงเรื่องทางเพศที่เป็นแรงขับพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ และที่สาคัญสัญลักษณ์เชิง
ศาสนาต้องสูงส่ง ไม่สามารถอยู่ในที่ไม่เหมาะสมได้ ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่ดีงามได้) โดยมีการใช้รูปร่างรูปทรงของมนุษย์
ที่ไม่สมบูรณ์ประกอบกับท่าทางที่สื่อถึงการแสดงออกทางเพศประกอบกับรูปทรงทางศาสนา เช่น บาตรใส่อาหารของพระ เป็น
การแสดงออกและนาเสนอมิติความเข้าใจในพัฒนาการแห่งจิตวิญญาณ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสมดุลของชีวิตหรือการเดินสาย
กลางที่อาจกล่าวได้อีกอย่างว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อศึกษาตัวตนของศิลปิน และการพยายามทาความเข้าใจ
สภาวะจิตในปัจจุบันของศิลปินด้วยการวิเคราะห์อดีต ศึกษาเส้นทางเดินของชีวิตที่ผ่านมา โดยหวังว่าอาจจะนาไปสู่ความรู้
ความเข้าใจในชีวิตอย่างแท้จริงและสามารถกาหนดอนาคตในอุดมคติได้บนพื้นฐานของพัฒนาการทางจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง
และสมดุล
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ศิลปินมีเจตนาในการสร้างสรรค์งานด้วยการแสดงถึงมโนทัศน์ส่วนตัว การตั้งคาถามต่อ
ผู้ชมงานเกี่ยวกับแนวคิดและมุมมองส่วนตัวของศิลปินต่อคุณค่าของงานศิลปะและความเชื่อความศรัทธาในศาสนา การตีความ
ต่อหลักคาสอน และบรรทัดฐานของสังคมในการให้คานิยามของการเป็นคนดี โดยศิลปินมุ่งหวังและกระตุ้นให้ผชู้ มงานทาความ
เข้ า ใจต่ อทั ศนคติมุ มมองของศิลปิ นที่ อ าจไม่ ตรงกับ ค่านิ ยมของสังคมโดยทั่ว ไป และนอกจากนั้ นผู้วิ จัยเชื่ อว่ าการศึกษา
ประสบการณ์และพื้นฐานส่วนตัว (Background) ร่วมกับการศึกษารากเหง้าเชิงวัฒนธรรมและความเชื่อของตนเอง อาจ
นาไปสู่ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์เฉพาะบุคคลและพื้นฐานของแนวคิดดังกล่าว ร่วมกับการ
ทบทวนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยที่ทั้งสองกระบวนการอาจเป็นภาพคู่ขนานที่ทับซ้อนที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงศิลปะ การเข้าถึงคุณค่าความงามในงานศิลปะที่สะท้อนภาพเปรียบเทียบของประสบการณ์และการ
เดินทางของชีวิต เป็นพัฒนาการทางจิตวิญญาณและพัฒนาการเชิงศิลปะที่อาจสร้างผลกระทบทั้งต่อตัวศิลปินเองและผู้ชมงาน
ได้ และเป็นงานวิจัยที่ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติและมีเส้นทางให้สารวจและค้นหาความหมายของมันต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้ยังคงดาเนินการอยู่ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัลและการจัดแสดง
นิทรรศการ ซึ่งการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมอาจนามาซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจและผลกระทบต่อผลงาน และอาจสามารถระบุถึงการพัฒนาตัวตนทางจิตวิญญาณของศิลปินและผู้ชมงานได้
ละเอียดชัดเจนเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น
.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของอัตลักษณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 12) เปรียบเทียบอัตลักษณ์ของนิสิต
กับตัวแปรสถานภาพส่วนบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตชั้นปีที่ 1
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินทุกวิทยาเขต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คื อ นิ สิ ต ที่ ต อบแบบวั ดอั ต ลัก ษณ์จ านวน 12,130 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า นิ สิ ต มี อั ต ลั ก ษณ์ด้ า นส านึ ก ดี มากที่ สุด (Mean
=4.21,SD. =.44) รองลงมาคือ สามัคคี (Mean =4.11 ,SD=.48) สร้างสรรค์ (Mean =3.89 ,SD. =.50) และมุ่งมั่นเป็นลาดับ
สุดท้าย (Mean =3.86, SD.=.46) สาหรับนิสิตหญิงมีอัตลักษณ์ด้าน สานึกดี (Mean =4.23) มุ่งมั่น (Mean = 4.14) และ
สามัคคี (Mean =3.86) สูงกว่านิสิตชาย สาหรับอัตลักษณ์ด้านสร้างสรรค์นิสิตชาย (Mean = 3.90) มีสูงกว่านิสิตหญิง การ
เปรียบเทียบ เพศแตกต่างกันมีอัตลักษณ์นิสิต 3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ยกเว้นด้านมุ่งมั่นที่ไม่แตกต่างกัน สาหรับวิทยาเขตและภูมิภาคของนิสิตที่แตกต่างกัน มีอัตลักษณ์นิสิตทั้ง 4 ด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Abstract
The purpose of this research was to 1) study the level of identity of the 1th year students, 2)
compare the identity of the students with the personal status variables the instrument used in the research
was student identity measure. The population used in the research was 1st year students enrolled in the
Subject of Knowledge of the land (01999111) all campus of Kasetsart University, the sample of study was
conducted in the first year of study. There were 12,130 students. The research found that the
student identities, the integrity most favorable (Mean =4.21,SD. =.44), followed by the unity(Mean =4.11
,SD=.48) Knowledge creation (Mean =3.89 ,SD. =.50) and determination (Mean =3.86, SD.=.46) is final. For
female students have a integrity (Mean =4.23) , Determination (Mean = 4.14) and unity (Mean =3.86) Higher
than male students, the creative identity (Mean = 3.90) for male students. There are more female students
comparison Gender identity is different, the three factors vary significantly statistically significant at 0.05
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level except the commitment is no different. For students, the campus and the region's different. Student
identity has four factors difference is statistically significant at the 0.05 level
Keywords: Identity, Students, Kasetsart University
ความสาคัญของปัญหา
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได้จดั ทาแผนการศึกษาโดยมีเจตนารมณ์เพือ่ มุ่งพัฒนาคน
ไทยให้เป็นคนดีเก่ง และมีความสุขคนดีคือคนที่ดาเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกเช่น มีวินัย ประหยัด มีความเอื้ออาทร เกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์
พากเพียร ขยัน ฯลฯคนเก่งคือคนที่มีสมรรถสูงในการดาเนินชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีมคี วามสามารถด้านใดด้านหนึ่ง
หรือรอบด้านหรือความสามารถพิเศษเฉพาะทางและคนมีความสุขคือคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553) สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการสื่อสารและ
การทา งานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ (สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2556)
จากแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทาให้เห็นถึงความสาคัญของมหาวิทยาลัย และ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นมีลักษณะเด่นอยู่ 3 ประการ คือ 1.การสร้างความรู้ เป็นการศึกษาสาหรับคนที่กาลังจะเป็น
ผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้วดังนั้นจึงจา เป็นต้องมีความรู้พื้นฐานที่สาคัญ เพราะผู้ที่จบการศึกษาแล้วออกไปเป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้อง
มีความลึกซึ้ง เข้มข้น และจริงจังพอเพื่อนาไปใช้ ประกอบอาชีพ 2. สร้างคนสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ให้การศึกษาแก่
ประชากรของคนในสังคม การสร้างคนในระดับนี้ต้องสร้างให้มีความรู้จักตัวเองอย่างเพียงพอเพื่อทา ให้เขาได้ใช้เวลาและ
คุณค่าในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 3. สร้างสังคม สถาบัน ศึกษาเป็นสถาบันที่มีทั้งความรู้และบุคลากรที่มีความรู้จึงเป็นภาระ
ความรับผิดชอบของสถาบัน ที่จะต้องมี บทบาทในการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้และการสร้างคนให้กับสังคม
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้กับประเทศ ฉะนั้นนิสิต
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ผู้เ รียนอยู่ใ นสถาบัน อุ ดมศึก ษาจึงเป็น บุ คคลที่ มีค วามสาคั ญอย่ างยิ่ ง เพราะเป็น ตัว ชี้ วั ดความสาเร็จ ของ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจึงมิอาจละเลยการดูแลนิสิตนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้ามาเรียนจนกระทั้งจบออกไปรับ
ปริญญาให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าออกไปรับใช้สังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ ได้ให้ความสาคัญกับนิสิตทุกคนที่เข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัย ดังปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่
เพียบพร้อมด้วยวิชาการจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นาทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคมเพื่อความคงอยู่
ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ (คู่มือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556) มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนานิสิตทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน เพื่อความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และจิตใจ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ยึดถือแนวความคิดที่ว่า “นิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัย ” จึงได้กาหนดนโยบายในการ
พัฒนานิสิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข เพื่อได้เป็นบัณฑิตที่มีค วามสอดคล้องและเหมาะสมต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นกาลังสาคัญและเป็นปัจจัยที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศในอนาคต (สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่, 2556) โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตออกสู่สงั คมในแต่ละปีเป็นจานวนมาก
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบัณฑิตเหล่านั้นให้เพียบพร้อมในทุกด้านขณะที่ยังเป็นนิสิต เพื่อให้มีสมรรถนะในด้านต่างๆที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะของการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย สาหรับรับใช้สังคมหลังจากสาเร็จการศึกษาและ
ออกไปสู่สังคมภายนอก มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนานิสิตดังกล่าวจึงได้กาหนดอัตลักษณ์ (Identity)ของ
มหาวิทยาลัย หรือ IDKU แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย สานึกดี (Integrity) หมายถึงมีจิตใจที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุ ณ ธรรมและมี จ ริ ย ธรรมมุ่ งมั่ น (Determination) หมายถึ งมี ค วามตั้ งใจมั่ น มี ค วามอดทนมี ค วามวิ ริ ย ะอุ ต สาหะและมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ในการทางานและการปฏิบัติใดๆสร้างสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึงเป็นผู้ใฝ่รู้มีความขวนขวายแสวงหา
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ความรู้มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้และมีการสร้างนวัตกรรมสามัคคี (Unity) หมายถึงมีความ
ร่วมมือร่วมใจรู้จักประนีประนอมสามารถทางานเป็นทีมและสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม (คู่มือ
ประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2556) ซึ่งการกาหนดอัตลักษณ์นิสิตนั้นสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. ที่ได้กาหนดตัวบ่งชี้ใหม่คือ กลุ่ มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้สาคัญ 2
ตัวคือ ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน และตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้ อ นเอกลั ก ษณ์ ข องสถาบั น (ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา, 2555) เพราะอั ต ลั ษ ณ์ มี
ความสาคัญในการที่จะเป็นสิ่งกาหนดในการพัฒนานิสิต หรือหล่อหลอมนิสิตของสถาบันให้เป็นไปตาม ปรัชญาปณิธานของ
มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์จึงหมายถึงผลที่เกิดแก่ผู้เรียนนิสิตนักศึกษาตามปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษาตามความตั้งใจของสถานศึกษา (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555 ) อัตลักษณ์นั้นคุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
ลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากทั่วๆไปหรือสากลกับสังคมอื่นๆ หรือไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ
นอกจากความสาคัญของนิสิตในมหาวิทยาลัยและการปลูกฝังเพื่อให้นิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ได้รับบ่ม
เพาะอั ต ลั ก ษณ์ นิ สิ ต ตั้ ง แต่ แ รกเข้ า มาศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ส ร้ า งรายวิ ช า ศาสตร์ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น
(01999111)2 หน่วยกิต เป็นรายวิชาบังคับสาหรับนิสิตปีที่ 1 ทุกคนอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ า งความภาคภู มิใ จและมี จิต สานึ กที่ ดีใ นความเป็น ศาสตร์แ ห่งแผ่น ดิน ของมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่ มี บ ทบาทต่อ
สังคมไทยและสังคมโลกในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดี
อยู่ดีของชาติ” อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะในการเรียนรู้และการทางาน
ตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่งความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เนื้อหาของ
รายวิชาจะเกี่ยวข้องกับ ประวัติ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินการเรี ยนรู้คน
ต้นแบบ การสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการทางานสู่
เป้าหมายภายใต้บริบทของความสานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 นี้ รายวิชานี้จะเปิด
สาหรับนิสิตทุกคน ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เรียนลงทะเบียนเรียน และในฐานนะที่คณะผู้วิจัย
เป็นคณะทางาน ของฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้เห็นความสาคัญของข้อมูล เรื่องอัตลักษณ์นิสิตของนิสิตชั้นปี
ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย เพื่อนนาเป็นฐานข้อมูลในการทาความรู้จัก และนาเสนอข้อมูลดังกล่าวยังผู้บริหาร คณาจารย์ และผุ้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อ นาข้อมูลไปประกออบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบุคคลตามความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้
1. เพื่อศึกษาระดับของอัตลักษณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของนิสติ ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับตัวแปรข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล
ของนิสิต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญสาหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อนามาปรับกิจกรรม
การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ ตามอัต
ลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
นิยามศัพท์เฉพาะ
อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อั ต ลั ก ษณ์ ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น ตั ว ตนของบุ ค คล แบ่ งเป็ น 4 ด้ า น
ประกอบด้วย
สานึกดี (Integrity) หมายถึงมีจิตใจที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและมีจริยธรรม
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มุ่งมั่น (Determination) หมายถึงมีความตั้งใจมั่นมีความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะและมุง่ ผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
และการปฏิบัติใดๆ
สร้างสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึงเป็นผู้ใฝ่รู้มีความขวนขวายแสวงหาความรู้มีความสามารถในการสร้าง
มูลค่าและคุณค่าจากความรู้และมีการสร้างนวัตกรรม
สามัคคี (Unity) หมายถึงมีความร่วมมือร่วมใจรู้จักประนีประนอมสามารถทางานเป็นทีมและสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม
นิสิต หมายถึง บุคคลที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ภูมิภาค หมายถึง จังหวัดของโรงเรียนที่นิสิตสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาเขต หมายถึง สถานที่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษา ซึ่ง ในรูปแบบเช่นเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัย ในถิ่นต่างๆ ในที่นี้หมายถึง วิทยาเขตหลักบางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตจัดตั้งสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และสถาบัน
สมทบ
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจดังมีรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปร
ตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ ภูมิภาค วิทยาเขต
ตัวแปรตามได้แก่ อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบวั ด อั ต ลั ก ษณ์ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 36 ข้อ มี 4 ด้าน คือสานึกดี มุ่ง มั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (01999111) ทุกวิทยาเขต จานวน 13,283 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาตอบแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต ในระบบฟาร์ม (เรียน) รู้ มก.(KU Learning
Farm)จานวน 12,130 คน คิดเป็น ร้อยละ 91.32
วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสตร์
แห่งแผ่นดิน (01999111) ทุกวิทยาเขต เข้ามาตอบแบบวัดฯในระบบฟาร์ม(เรียน) รู้ มก.(KU Learning Farm)
การเก็บข้อมูล
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน (01999111) ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ได้จัดทา
ระบบระบบฟาร์ม(เรียน) รู้ มก.(KU Learning Farm) เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับอาจารย์ และนิสิตในการเรียนในรายวิชา ฯ
2.สัปดาห์ที่ 1 ของการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว เมื่ออาจารย์ผู้สอนแนะนารายวิชา เบื้องต้นและแนะนาระบบ
ฟาร์ม(เรียน) รู้ มก.(KU Learning Farm) ให้นิสิตเข้าใจ อาจารย์ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของแบบวัดอัตลักษณ์นิสิต และให้นิสิตทา
แบบวัดอัตลักษณ์นิสิตในระบบฯ
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ดาเนินการวิจัยด้วยวิธีดังนี้
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1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ อัตลักษณ์ และอัตลักษณ์นิสิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์และ
งานวิจัยของอัจฉริยา เล็กเพชร (2559)
2. ปรับปรุงแบบวัดอัตลัษณ์นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. แบบวัดมี 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2แบบวัดอัต
ลักษณ์นสิ ิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 36 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้สาหรับข้อที่มี
ความหมายทางบวก
ระดับ
ความหมาย
4.21 – 5.00
มากทีส่ ุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น้อย
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
เกณฑ์การให้ค่าคะแนนเฉลีย่ ดังนีส้ าหรับข้อที่มีความหมายทางลบ
ระดับ
ความหมาย
4.21 – 5.00
น้อยที่สุด
3.41 – 4.20
น้อย
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
มาก
1.00 – 1.80
มากที่สุด
4. นาเครื่องมือไปทดลองใช้ tryout กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาคุณภาพ
ของเครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบความเที่ ย ง ( reliability)ของแบบสอบถามโดยใช้ Cronbach’s Alpha ได้ คุ ณ ภาพของ
เครื่องมือเท่ากับ .911
5. การเก็บรวมรวมข้อมูลเก็บจากระบบ ระบบ ฟาร์ม(เรียน) รู้ มก.(KU Learning Farm)
6. การวิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์ดังต่อไปนี้
6.1. การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไป
ของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย
ใช้ t-test และ ANOVA
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาอัตลักษณ์นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะแบ่งออกเป็น4
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับค่าคะแนนของ อัตลักษณ์นิสิต
ส่ วนที่ 3 ผ ล กา ร วิ เ ค รา ะห์ ค วา ม แต กต่ า งระ หว่ า งข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ตั วอย่ า ง แ ล ะ อั ต ลั กษณ์ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจาแนกตามเพศ ภูมิภาคและวิทยาเขต
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
หญิง
ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขต
บางเขน
กาแพงแสน
ศรีราชา
สกลนคร
สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
รวม

4,284
7,846

35.3
64.7

257
1,800
3,011
1,110
637
1,219
4,096

2.1
14.8
24.8
9.2
5.3
10.0
33.8

5,549
2,747
2,414
1,330
25
65
12,130

45.7
22.6
19.9
11.0
0.2
0.5
100.0

จากตาราง1พบว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จานวน 7,846คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 และเป็นนิสิตที่มี
ภูมิภาคอยู่ในกรุงเทพฯมากที่สุด จานวน 4,096คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ ภาคกลางจานวน 3,011 คิดเป็นร้อยละ
24.8 วิทยาเขต บางเขนมากที่สุด 5,549 ร้อยละ 45.7
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับค่าคะแนนของ อัตลักษณ์นิสิต
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยอัตลักษณ์ของนิสิต
อัตลักษณ์นสิ ิต
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
สานึกดี
4.21
.44
มุ่งมั่น
3.86
.46
สร้างสรรค์
3.89
.50
สามัคคี
4.11
.48
รวมทั้งฉบับ
4.02
.40

แปลความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบว่า นิสิตมีอัตลักษณ์ด้านสานึกดีมากที่สุด (Mean =4.21 , SD. =.44) รองลงมาคือ สามัคคี สร้างสรรค์
และมุ่ งมั่ น เรี ยงตามลาดับ (Mean= 4.11, SD. =.48) (Mean=3.89, SD. =.50) และ (Mean = 3.86,SD. = .46) คะแนน
เฉลี่ยในระดับมาก
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยอัตลักษณ์ของนิสิตแยกตามเพศ
อัตลักษณ์นสิ ิต

เพศ

ชาย
ค่าเฉลี่ย (Mean)
4.14
3.85
3.90
4.06

สานึกดี
มุ่งมั่น
สร้างสรรค์
สามัคคี

หญิง
ค่าเฉลี่ย (Mean)
4.23
3.86
3.88
4.14

จากตารางพบว่า นิสิตหญิงมีอัตลักษณ์ด้าน สานึกดี (Mean =4.23) มุ่งมั่น (Mean = 4.14) และสามัคคี (Mean
=3.86) สูงกว่านิสิตชาย สาหรับอัตลักษณ์ด้านสร้างสรรค์นิสิตชาย (Mean = 3.90) มีสูงกว่านิสิตหญิง
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยระหว่างภูมิภาคกับอัตลักษณ์ของนิสิต
อัตลักษณ์นสิ ิต
เหนือ
สานึกดี
มุ่งมั่น
สร้างสรรค์
สามัคคี

4.13
3.81
3.88
4.09

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
4.23
3.93
3.95
4.16

ภูมิภาค
ค่าเฉลี่ย (Mean)
กลาง
ตะวันออก ตะวันตก
4.19
3.85
3.88
4.09

4.21
3.85
3.89
4.13

4.24
3.89
3.89
4.13

ใต้

กรุงเทพฯ

4.23
3.87
3.91
4.14

4.18
3.83
3.87
4.09

จากตารางพบว่า ในทุกภูมิภาคมีอัตลักษณ์ด้านสานึกดีสูงกว่าด้านอื่นๆ โดยที่นิสิตที่สาเร็จการศึกษาจากภูมิภาค
ตะวันตกมีมากที่สุด ( 4.24) รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (Mean =4.23) อัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่นนิสิตที่
สาเร็จการศึกษาจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด คือ (Mean = 3.93) รองลงมาคือภาคตะวันตก (Mean =3.89)
ด้านสร้างสรรค์ นิสิตที่สาเร็จการศึกษาจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด คือ (Mean =3.95) รองลงมาคือภาคใต้
(Mean =3.91) และสามัคคี นิสิตที่สาเร็จการศึกษาจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด คือ (Mean =4.16) รองลงมา
คือภาคใต้ (Mean = 4.14)
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยระหว่างวิทยาเขตกับอัตลักษณ์ของนิสิต
อัตลักษณ์นิสิต
สานึกดี
มุ่งมั่น
สร้างสรรค์
สามัคคี

บางเขน
4.16
3.82
3.87
4.08

กาแพงแสน
4.24
3.88
3.89
4.11

วิทยาเขต
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ศรีราชา สกลนคร
4.22
4.23
3.87
3.94
3.91
3.94
4.15
4.17

สุพรรณบุรี
4.22
3.85
3.99
4.12

สถาบันสมทบ
4.33
3.78
3.94
4.16

จากตารางพบว่าในทุกวิทยาเขตมีอัตลักษณ์ด้านสานึกดีสูงกว่าด้านอื่นๆ โดยที่นิสติ จากสถาบันสมทบมีด้านดังกล่าว
มากที่สุด (Mean =4.33) รองลงมาจากวิทยาเขตสกลนคร (Mean =4.23) อัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่น นิสิตวิทยาเขตสกลนครมีสูง
ที่สุด (Mean =3.94) รองลงมือกาแพงแสน อัตลักษณ์ด้านสร้างสรรค์นิสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรมี ีมากทีส่ ุด (Mean = 3.99)
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รองลงมา คือวิทยาเขตสุพรรณ และสถาบันสมทบ(3.94) อัตลักษณ์ด้านสามัคคี วิทยาเขตสกลนครมีมากที่สุด (Mean = 4.17)
รองลงมาคือสถาบันสมทบ (Mean = 4.16)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและอัตลักษณ์นสิ ิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตารางที่ 6 แสดงค่าเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเพศกับอัตลักษณ์ของนิสิต
อัตลักษณ์
n
mean
S.D.
t
df
p
สานึกดี
ชาย
4,284
4.14
0.46
-10.58
12,128.00
0.00**
หญิง
7,846
4.23
0.42
มุ่งมั่น
ชาย
4,284
3.85
0.49
-1.32
12,128.00
0.18
หญิง
7,846
8.86
0.45
สร้างสรรค์
ชาย
4,284
3.90
0.52
2.14
12,128.00
0.03*
หญิง
7,846
3.88
0.49
สามัคคี
ชาย
4,284
4.06
0.50
-9.08
12,128.00
0.00**
หญิง
7,846
4.17
0.47
*มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .05, **มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .001
จากตารางพบว่านิสิตเพศแตกต่างกันมีอัตลักษณ์นิสติ 3 ด้านสานึกดี สร้างสรรค์ สามัคคีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้นด้านมุ่งมั่นที่ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 7 แสดงค่าเปรียบเทียบคะแนนระหว่างวิทยาเขตกับอัตลักษณ์ของนิสิต
แหล่งของความแปรปรวน
SS
Df
MS
อัตลักษณ์สานึกดี
ระหว่างกลุม่
15.91
5
3.18
ภายในกลุ่ม
2,354.90
12,124
0.19
รวม
2,370.81
12,129
อัตลักษณ์มุ่งมั่น
ระหว่างกลุม่
17.75
5
3.55
ภายในกลุ่ม
2,630.10
12,124
0.21
รวม
2,647.85
12,129
อัตลักษณ์สร้างสรรค์
ระหว่างกลุม่
8.10
5
1.62
ภายในกลุ่ม
3,040.94
12,124
0.25
รวม
3,049.04
12,129
อัตลักษณ์สามัคคี
ระหว่างกลุม่
12.69
5
2.53
ภายในกลุ่ม
2,880.87
12,124
0.23
รวม
2,893.56
12,129
*มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .05, **มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .001
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จากตารางพบว่าการเปรียบเทียบระหว่างวิทยาเขตกับอัตลักษณ์นสิ ิตพบว่าวิทยาเขตแตกต่างกันมีอัตลักษณ์นิสิต
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีส่ ถิตทิ ี่ 0.05 จึงทาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบรายคูร่ ะหว่างวิทยาเขตกับอัตลักษณ์นิสิต
สานึกดี
วิทยาเขต
ค่าเฉลี่ย
บางเขน กาแพงแสน ศรีราชา
สกลนคร สุพรรณบุรี สถาบันสมทบ
(Mean)
4.16
4.24
4.22
4.23
4.22
4.33
บางเขน
4.16
.07**
.06**
.07**
.05
.17
กาแพงแสน
4.24
.01
.00
.01
.09
ศรีราชา
4.22
.01
.00
.11
สกลนคร
4.23
.01
.09
สุพรรณบุรี
4.22
.11
สถาบันสมทบ
4.33
มุ่งมั่น
วิทยาเขต
ค่าเฉลี่ย
บางเขน กาแพงแสน ศรีราชา
สกลนคร สุพรรณบุรี สถาบันสมทบ
(Mean)
3.82
3.88
3.87
3.94
3.85
3.78
บางเขน
3.82
.05**
.04*
.11**
.03
.03
กาแพงแสน
3.88
.00
.05*
.02
.09
ศรีราชา
3.87
.06*
.01
.08
สกลนคร
3.94
.08
.15
สุพรรณบุรี
3.85
.06
สถาบันสมทบ
3.78
สร้างสรรค์
วิทยาเขต
ค่าเฉลี่ย
บางเขน กาแพงแสน ศรีราชา
สกลนคร สุพรรณบุรี สถาบันสมทบ
(Mean)
3.87
3.89
3.91
3.94
3.99
3.94
บางเขน
3.87
.02
.04*
.07**
.11
.07
กาแพงแสน
3.89
.01
.05
.09
.04
ศรีราชา
3.91
.03
.07
.02
สกลนคร
3.94
.04
.00
สุพรรณบุรี
3.99
.04
สถาบันสมทบ
3.94
สามัคคี
วิทยาเขต
ค่าเฉลี่ย
บางเขน กาแพงแสน ศรีราชา
สกลนคร สุพรรณบุรี สถาบันสมทบ
(Mean)
3.87
3.89
3.91
3.94
3.99
3.94
บางเขน
4.08
.02
.06**
.08**
.03
.08
กาแพงแสน
4.11
.04
.05*
.00
.05
ศรีราชา
4.15
.01
.03
.01
สกลนคร
4.17
.04
.00
สุพรรณบุรี
4.12
.04
สถาบันสมทบ
4.16
*มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .05, **มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .001
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จากตาราง เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ พบว่าอัตลักษณ์ด้านสานึกดี วิทยาเขตบางเขนกับ
วิทยาเขตกาแพงแสน ศรีราชา และสกลนคร มีอัตลักษณ์ของนิสิตด้านสานึกดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกนั้นไม่แตกต่างกัน อัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่นพบว่า วิทยาเขตบางเขน กาแพงแสน ศรีราชา สกลนคร และ กาแพงแสนกับ
สกลนคร และศรีราชากับสกลนคร มีอัตลักษณ์นิสิตด้านมุ่งมั่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน อัตลักษณ์ด้านสร้างสรรค์พบว่า วิทยาเขตบางเขน ศรีราชา สกลนครมีอัตลักษณ์นิสิตด้านสร้างสรรค์แตกต่าง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน อัตลักษณ์ด้านสามัคคีพบว่า บางเขน กับศรีราขา
สกลนคร และกาแพงแสนกับสกลนคร มีอัตลักษณ์นิสิตด้านสามัคคีแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้น
ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 9 แสดงค่าเปรียบเทียบคะแนนระหว่างภูมิภาคกับอัตลักษณ์ของนิสิต
แหล่งของความ
SS
Df
MS
แปรปรวน
อัตลักษณ์สานึกดี
ระหว่างกลุม่
7.81
6
1.30
ภายในกลุ่ม
2,362.99
12,123
0.19
รวม
2,370.80
12,129
อัตลักษณ์มุ่งมั่น
ระหว่างกลุม่
13.10
6
2.18
ภายในกลุ่ม
2,634.75
12,123
0.21
รวม
2,647.85
12,129
อัตลักษณ์สร้างสรรค์
ระหว่างกลุม่
8.19
6
1.36
ภายในกลุ่ม
3,040.86
12,123
0.25
รวม
3,049.05
12,129
อัตลักษณ์สามัคคี
ระหว่างกลุม่
9.13
6
1.45
ภายในกลุ่ม
2,884.43
12,123
0.16
รวม
2,893.57
12,129
*มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .05, **มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .001

F

p

6.68

0.00**

10.04

0.00**

5.44

0.00**

8.97

0.00**

จากตารางพบว่าการเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคกับอัตลักษณ์นสิ ิตพบว่าภูมิภาคแตกต่างกันมีอตั ลักษณ์นิสติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีส่ ถิตทิ ี่ 0.05 จึงทาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างภูมิภาคกับอัตลักษณ์นิสติ
สานึกดี
ภูมิภาค
ค่าเฉลี่ย เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง
ตะวันออก ตะวันตก ใต้
กรุงเทพฯ
(Mean) 4.13
4.23
4.19
4.21
4.24
4.23
4.18
เหนือ
4.13
.10
.05
.08
.11
.10
.04
ตะวันออก 4.23
.04
.01
.01
.00
.05*
เฉลียง
เหนือ
กลาง
4.19
.02
.05
.04
.00
ตะวันออก 4.21
.03
.01
.03
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ตะวันตก
ใต้
กรุงเทพฯ
มุ่งมั่น
ภูมิภาค
เหนือ
ตะวันออก
เฉลียง
เหนือ
กลาง
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต้
กรุงเทพฯ
สร้างสรรค์
ภูมิภาค
เหนือ
ตะวันออก
เฉลียง
เหนือ
กลาง
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต้
กรุงเทพฯ
สามัคคี
ภูมิภาค

4.24
4.23
4.18

-

-

-

-

-

.01
-

.06
.05
-

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
3.81
3.93

เหนือ
3.81
-

ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.93
.11*
-

กลาง
3.85
.03
.07**

ตะวันออก
3.85
.03
.07*

ตะวันตก
3.89
.07
.03

ใต้
3.87
.05
.05

กรุงเทพฯ
3.83
.07
.09**

3.85
3.85
3.89
3.87
3.83

-

-

-

.00
-

.03
.03
-

.02
.02
.01
-

.01
.01
.05
.03
-

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
3.88
3.95

เหนือ
3.88
-

ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.95
.06
-

กลาง
3.88
.00
.06**

ตะวันออก
3.89
.00
.05

ตะวันตก
3.89
.01
.05

ใต้
3.91
.03
.03

กรุงเทพฯ
3.97
.01
.07**

3.88
3.89
3.89
3.91
3.87

-

-

-

.00
-

.00
.00
-

.02
.02
.01
-

.01
.01
.02
.04
-

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
4.09
4.16

เหนือ
4.09
-

ตะวันออกเฉียงเหนือ
4.16
.07
-

กลาง
4.09
.00
.06**

ตะวันออก
4.13
.04
.03

ตะวันตก
4.13
.04
.03

ใต้
4.14
.05
.02

กรุงเทพฯ
4.09
.00
.07**

-

.03
-

.03
.00
-

.04
.00
.00
-

.00
.03
.03
..04
-

เหนือ
ตะวันออก
เฉลียง
เหนือ
กลาง
4.09
ตะวันออก 4.13
ตะวันตก
4.13
ใต้
4.14
กรุงเทพฯ 4.09
*มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .05, **มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .001
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จากตาราง เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ พบว่าอัตลักษณ์ด้านสานึกดีกับภูมภิ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับกรุงเทพมีอัตลักษณ์นสิ ิตด้านสานึกดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน อัตลักษณ์ด้านมุ่งมันพบว่า ภูมิภาคเหนือ กับตะวันออกเฉียงเหนือ และ ตะวันออกเฉียงเหนือกับ กลาง ตะวันออก
และกรุงเทพฯ มีอตั ลักษณ์นิสติ ด้านมุ่งมั่นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน อัตลักษณ์
ด้านสร้างสรรค์พบว่า ภูมภิ าค ตะวันออกเฉียงเหนือกับ กลาง และกรุงเทพฯ มีอัตลักษณ์นิสติ ด้านสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน อัตลักษณ์ด้านสามัคคีพบว่า ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือกับ กลาง และ
กรุงเทพฯ มีอัตลักษณ์นิสติ ด้านสามัคคีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาระดับของอัตลักษณ์นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ตอบแบบวัดมีอัต
ลักษณ์นิสิตด้านสานึกดีมากที่สุด ของซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเพชร์รัตน์ โชครุ่ง (2557) ที่ได้ทาการวิจัยกับนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์พบว่าด้านสานึกดีมีมากที่สุด รองลงมาคือ สามัคคี สร้างสรรค์ และมุ่งมั่น ซึ่งจากการพิจารณาจาแนกตามเพศ
ตามภูมิภาคที่นิสิตสาเร็จการศึกษา และวิทยาเขตก็พบว่านิสิตมีอัตลักษณ์ด้านสานึกดีมากที่สุดซึ่งสานึกดีในอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรนั้นหมายรวมถึงคุณลักษณะของนิสิตของมหาวิทยาลัยที่จะถูกหล่อหลอมให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือมี
จิตใจที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและมีจริยธรรมนิสิตชั้นปีที่ 1 นั้นในประเด็นการมีจิตใจที่ดีงาม นิสิตอยุ่ในช่วง
วัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีพัฒนาการตามช่วงวัยที่ในการอยากช่วยเหลือผู้อื่น จิตใจดีงาม และเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้อื่น อีกทั้งในวัยนี้พัฒนาการด้านคุณธรรม (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2558) นั้นได้กล่าวเป็นพัฒนาการทางจริยธรรมที่อยู่ในระดับ
ที่ 3 ระดั บ จริ ย ธรรมตามหลั ก การด้ ว ยวิ จ ารณญาณ หรื อ ระดั บ เหนื อ กฎเกณฑ์ สั ง คม ( Post - Conventional
Level) พัฒนาการทางจริยธรรม นี้ผู้ทาหรือผู้แสดงพฤติกรรมได้พยายามที่จะตีความหมายของหลักการและมาตรฐา นทาง
จริยธรรมด้วยวิจารณญาณ ก่อนที่จะยึดถือเป็นหลักของความประพฤติที่จะปฏิบัติตาม การตัดสินใจ “ถูก” “ผิด” “ไม่
ควร” มาจากวิจารณญาณของตนเอง ปราศจากอิทธิพลของผู้มีอานาจหรือกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก กฎเกณฑ์ – กฎหมาย ควร
จะตั้งบนหลักความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกของสังคมที่ตนเป็นสมาชิก ทาให้บุคคลตัดสินข้อขัดแย้งของตนเอง
โดยใช้ความคิดไตร่ตรองอาศัยค่านิยมที่ตนเชื่อและยึดถือเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ จะปฏิบัติตามสิ่งที่สาคัญมากกว่าโดย
มีกฎเกณฑ์ของตนเอง ซึ่งพัฒนามาจากกฎเกณฑ์ของสังคม เป็นจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป โคลเบิร์กแบ่งพัฒนาการทาง
จริ ย ธรรม ระดั บ นี้ เ ป็ น 2 ขั้ น คื อ ขั้ น ที่ 5 สั ญ ญาสั ง คมหรื อ หลั ก การท าตามค ามั่ น สั ญ ญา ( Social Contract
Orientation) บุคคลจะมีเหตุผลในการเลือกกระทาโดยคานึงถึงประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น สามารถ
ควบคุมตนเองได้ เคารพการตัดสินใจที่จะกระทาด้วยตนเอง มีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามค่านิยมของตนและมาตรฐานของ
สังคม โดยพิจารณาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก พบได้ในวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ ขั้นนี้แสดงพฤติกรรมเพื่อทาตาม
มาตรฐานของสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยบุคคลเห็นความสาคัญของคนหมู่มากจึงไม่ทาตน
ให้ขัดต่อสิทธิอันพึงมีได้ของผู้อื่น และ ขั้นที่ 6 หลักการคุณธรรมสากล ( Universal Ethical Principle Orientation) เป็น
ขั้นที่เลือกตัดสินใจที่จะกระทาโดยยอมรับความคิดที่เป็นสากลของผู้เจริญแล้ว ขั้นนี้แสดงพฤติกรรมเพื่อทาตามหลักการ
คุณธรรมสากล โดยคานึงความถูกต้องยุติธรรมยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ มีอุดมคติและคุณธรรมประจาใจ มีความ
ยืดหยุ่นและยึดหลักจริยธรรมของตนอย่างมีสติ ด้วยความยุติธรรม และคานึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพในความเป็นมนุษย์ของ
แต่ละบุคคล ละอายและเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งจากผลที่ได้พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นเป็นไปตาม
พัฒนาการทางจริยธรรม ที่ได้พิจารณาถึงเรื่องของการมีสานึกที่ดี เห็นคุณประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักและถึงแม้ในด้าน
มุ่งมั่นของนิสิตจะเป็นด้านที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับท้ายที่สุดจากทั้ง 4 ด้าน ถ้าพิจารณาแล้วด้านนี้จะเป็นด้านที่มีความ
ครอบคลุมถึงการมีความตั้งใจมั่นมีความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทางานและการปฏิบัติใดๆนิสิตชั้น
ปีที่ 1 เพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาอันสั้น ต้องปรับตัว ต้องเตรียมตัวกับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นการปรับปรับต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลอย่างยิ่งที่จะทาให้
นิสิตผ่อนในคุณลักษณะด้านความมุ่งมั่น เพราะการที่บุคคลจะมีความมุ่งมั่นได้ให้ประสบความสาเร็จต้องตั้งใจ จริงจัง แสวงหา
ตนเองให้พบ มีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม มีเป้าหมายในชีวิต การเรียนที่ชัดเจน พร้อมที่จะก้าวไปเผชิญกับสิ่งต่างๆ ได้
อย่างไม่ย่อท้อ แต่นิสิตชั้นปีที่ 1 ยังไม่สามารถบรรลุถึงในส่วนได้ เพราะการมุ่งมั่นในอุดมการณ์ในการทางาน ในการเรี ยนของ
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ตนเองอาจกลายมาเป็นเหตุของความขัดแย้ง ความคับข้องใจได้ ฉะนั้นการที่เขาได้มีระยะเวลาในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
กับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจะทาให้นิสิตลดความกังวลลงได้
ข้อเสนอของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะการวิจัย 2 ส่วนคือ ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้ง
ต่อไป
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั คณาจารย์ ผูบ้ ริหารผู้ที่เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมดังนี้
1. อัตลักษณ์ด้านสานึกดี สร้างสรรค์ สามัคคีควรมีกิจกรรมที่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกถึงอัต
ลั ก ษณ์ ทั้ ง 3 ด้ า นอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และควรมี กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นิ สิ ต ได้ เ ลื อ กอย่ า งเหมาะสมกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ทั้ ง 3 ด้ า นอย่ า ง
หลากหลาย
2. อัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่น นิสิตชั้นปีที่ 1 เพิ่งเข้ามาในมหาวิทยาลัย ต้องการปรับตัว เพื่อลดความขัดแย้งภายในตนเอง
ด้านต่างๆ ลง เมื่อนิสิตสามารถที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้แล้วนั้นควรมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้นิสิตเกิดความมุ่งมั่น ในการเรียน การทากิจกรรมต่างๆ
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความเข้าใจเรื่องพัฒนาการตามช่วงวัย และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของนิสิตใน
ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนประกอบในการกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต
4. กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนควรจั ดให้ มี ก ารรู ป แบบการจั ด การเรีย นการสอนแบบผสมผสานหรื อ Blended
Learning เพื่อให้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมผสมผสานกับบริบทของนิสิตชั้นปีที่ 1
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์นิสิตให้ครบทุกคน ทุกชั้นปี ทุกวิทยาเขต
2. ควรมีการทาวิจัยในรายวิชาที่ทากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ทั้ง4 ด้าน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยกึ่งการทดลองเพื่อพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน และนาข้อมูลมา
ปรับปรุง เพื่อพัฒนานิสิตทั้งระบบต่อไป
รายการอ้างอิง
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2556. คู่มือนิสิตใหม่ KU74. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2556.
สรุปผลการดาเนินงานโครงการก้าวแรกสู่บณ
ั ฑิตยุคใหม่2556,
กรุงเทพมหานคร.
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ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2557. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
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สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2548). คู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA
2548. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจากัด สานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553. แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559). : ฉบับสรุป. กรุงเทพฯ
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การสร้างสถานการณ์จาลองการแสดงชุด “ภูตแพ้” เน้นศึกษาด้านบรรยากาศการแสดง
Development of the “Puud-Pae” Performance Simulation Focusing on Performing
Atmosphere CreationEducation
ยศถกล โกศลเหมมณี1*
1
อาจารย์สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Yodthakon Gosonhemmanee1
1
Lecturer, Department of Performing Arts and Management, Faculty of Commerce and Management,
Prince of Songkla University
บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสร้างสถานการณ์การแสดง“ภูตแพ้”เพื่อการเรียนการสอนในส่วนบรรยากาศการ
แสดง// เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ// มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. แก้ปัญหาการไม่มีโรงละครเพื่อฝึกปฏิบัติงาน ๒. ให้นักศึกษามี
โอกาสได้ฝึกปฏิบัติการสร้างฉากและระบบแสงเพื่อการแสดง ๓. ให้นักศึกษาได้เข้าใจและฝึกการจัดทาเสียงเพื่อการแสดง ๔.
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์งานออกแบบฉาก แสง และเสียงเพื่อการแสดง และ ๕. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ออกแบบและปฏิบัติงานด้านเทคนิคพิเศษในการจัดการแสดงโดยการตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดการการแสดงจริงโดยให้
นักศึกษาร่วมเป็นคณะทางาน รับผิดชอบในส่วนที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ การจัดเวทีและสถานที่แสดง การสร้างฉาก
การจัดแสง การเตรียมเสียงประกอบ และการออกแบบและสร้างงานเทคนิคพิเศษ จากการประเมินผ่านการสังเกตพฤติกรรม
การพิจารณารายงาน การสอบปลายภาค ผลการใช้สถานการณ์จาลองดังกล่าวทาให้นักศึกษา๑๓คนในรายวิชาเวที ฉาก แสง
เสียงและนักศึกษา๑๗คนในรายวิชาออกแบบแสงเสียงและเทคนิคพิเศษสามารถเข้าใจบทบาทและลักษณะงานรวมถึงเกิดการ
เรี ย นรู้ ทั ก ษะต่ า งๆที่ เป็ น ลั กษณะเฉพาะของงานในส่ ว นที่ เป็ น บรรยากาศการแสดง โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสามารถปฏิบัติงานสาเร็จภายใต้คาชี้แนะได้ ภายในช่วงการเรียนการสอน ๑
ภาคการศึกษา
สาคัญ: สถานการณ์จาลอง,ส่วนบรรยากาศการแสดง
Abstract
The purposes/objectives of the current qualitative study were to (1) solve the problem regarding
the unavailability of theatres used for actual practice; (2) provide students with a practice of scenery design
and theatrical lighting; (3) enable students to understand theatrical sound designing and do the relevant
practice; (4) allow students to understand and develop analytical skills necessary for scenery, lighting, and
sound designs for theatre; and (5) offer students the opportunities to design and operate work on special
effects in arts performance management. To achieve these key purposes, a working group, including
students in the performing arts major, was established and worked on organizing the actual theatrical
performance. The students were assigned responsibilities for performing stage and place management,
scenery design, sound preparation, and special effects design and creation. Data were collected from class
observation, students’ reports, and their academic performance in the final examination. Findings revealed
that the 13 students in the Stage, Scene, Lighting, and Soundcourse and 17 students (out of 18) in the
Lighting, Sound, and Special Effects Design course not only understood their performing roles and the nature
of work but also developed skills required for atmosphere creation. They could apply what they have
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learned to their professional lives, develop sense of engagement, and complete the work as required by
the courses under the supervision of the researcher throughout the semester.
Keywords: Simulation, Performing Atmosphere
บทนา
ศิลปะการแสดงมีบทบาทสาคัญต่อสังคมโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นสินค้าอย่างชัดเจนและมีพัฒนาการใน
การจัดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบคอนเสิร์ต เธียเตอร์ แสงเสียง งานเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่งานเลี้ยงเฉพาะบุคคล ระดับโรงเรียน
ชุมชน จังหวัด ไปจนถึงระดับชาติและนานาชาติ มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป มีองค์กรภาครัฐและเอกชนดาเนินงานทั้ง
แสวงหากาไรและไม่แสวงหากาไร นอกจากนักแสดงหรือนักดนตรีที่เป็นองค์ประกอบหลักแล้วยังต้องมีองค์ประกอบอื่นๆที่ช่วย
เสริมการแสดง ตั้งแต่เครื่องประกอบการแสดง เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย พื้นที่แสดง แสง เสียง และเทคนิคพิเศษต่างๆ
แตกต่างกันไปตามขนาดและสถานที่ งานจัดแสดงต้องอาศัยการทางานร่วมกันของช่างฝีมือหลายแขนง มีอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับ
หลายอาชีพ ทั้งนักออกแบบและผู้สร้างโรงละคร นักออกแบบและผู้สร้างฉาก นักออกแบบระบบเสียง นักออกแบบแสง นัก
ออกแบบเครื่องแต่งกาย นักออกแบบเทคนิคพิเศษ และอื่นๆ จากสภาพการณ์ดังกล่าว นักศึกษาที่เรียนการจัดการการแสดง
นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวทันเทคโนโลยีและความรู้ต่างๆ การเรียนเฉพาะในชั้นเรียนไม่สามารถทาให้เกิดความพร้อมใน
การทางาน การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งซึ่งการเรียน
การสอนในส่วนบรรยากาศการแสดงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีสถานที่ที่มีลักษณะเป็นโรงละครสาหรับให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เข้าใจหลักการเบื้องต้นได้ และเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นเมื่อต้องปรับหลักการเพื่อประยุกต์ในสถานที่ที่หลากหลายของการ
แสดงในปัจจุบัน รายงิชาประกอบด้วยเนื้อหาหลายส่วนแต่ละส่วนเรียนนานแต่มารวมกันอยู่ในเทอมเดียว ดังนั้น การสร้าง
สถานการณ์จาลองและประยุกต์สถานที่ที่มีอยู่เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้หลักการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ที่
มากกว่าการเรียนในห้องเรียนปกติ และครอบคลุมเนื้อหาที่มีมาก
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

แก้ปัญหาการไม่มีโรงละครเพื่อฝึกปฏิบัติงาน
ให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการสร้างฉากและระบบแสงเพื่อการแสดง
ให้นักศึกษาได้เข้าใจและฝึกการจัดทาเสียงเพื่อการแสดง
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์งานออกแบบฉาก แสง และเสียงเพื่อการแสดง
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสออกแบบและปฏิบัติงานด้านเทคนิคพิเศษในการจัดการแสดง

สมมติฐานของการวิจัย
การร่วมเป็นคณะทางานทาให้นีกศึกษาสามารถทบทวนหลักการและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านบรรยากาศการแสดง
รวมถึงเรียนรู้บทบาทและได้รับประสบการณ์การทางานเป็นทีม
กรอบแนวคิด

นักศึกษา

ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จาลอง
เรื่อง “ภูตแพ้”

เข้าใจหลักการและปรับใช้ความรูเ้ รื่องบรรยากาศการแสดง เวที
แสง เสียง เทคนิคพิเศษ ประกอบการแสดง, การทางานเป็นทีม,
เข้าใจบทบาทและลักษณะงานรวมถึงเกิดการเรียนรู้ทักษะต่างๆที่
เป็นลักษณะเฉพาะของงาน, เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
สามารถปฏิบัติงานสาเร็จภายใต้คาชี้แนะ, ภายในช่วงการเรียน
การสอน ๑ ภาคการศึกษา
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ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษา 13 คนในรายวิชาเวที ฉาก แสง เสียง และนักศึกษา 18 คนในรายวิชาออกแบบแสงเสียงและเทคนิค
พิเศษ
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ปรับแต่งพื้นที่อาคารเรียนบริเวณที่ใช้งานสาธารณะไม่มากให้เป็นโรงละครที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโรงละครที่
มีพื้นที่ทางานรอบๆ
2.2 เตรียมบทการแสดงที่ใช้งบประมาณการผลิตน้อยและเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาเพื่อให้สามารถ
สร้างพื้นที่แสดง สร้างฉาก จัดแสง ผลิตเสียง และออกแบบและเตรียมงานเทคนิคพิเศษ
2.3 ตั้งคณะทางานหลักเพื่ อดาเนินงาน โดยเว้นความรับผิดชอบงานที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้ไว้สาหรับ
นักศึกษา
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.1 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทางาน
3.2 การติดตามงานตามบทบาทที่ได้รับ เป้าหมายประจาวัน แผนระยะเวลา
3.3 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการผ่านการประชุมและระหว่างให้คาปรึกษา
3.4 การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน วางเป้าหมายเวลาชัดเจน มาตรฐานงานที่เหมาะสมกับนักศึกษา
3.5 การสอบ โดยให้อธิบายกิจกรรมที่ทาโดยอาศัยแนวคิดและหลักการในชั้นเรียน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทางาน นักศึกษาทั้งสองกลุ่มที่เรียนวิชา เวที ฉาก แสง เสียง เพื่อการ
แสดง และวิชาการออกแบบแสง เสียง เทคนิคพิเศษ มีความตื่นตัวและสนใจ กระตือรือล้น ที่จะทางานในส่วนที่รับผิดชอบตาม
แผนที่วางไว้ มีการนัดหมายเวลาทางานนอกเวลาเรียน มีความพยายามในการแก้ปัญหา มีการเสนอแนะข้อคิดเห็น และสื่อสาร
สอบถามอาจารย์ผู้สอน
การติดตามงานตามบทบาทที่ได้รับ นักศึกษากลุ่มที่เรียนวิชา เวที ฉาก แสง เสียง เพื่อการแสดง เป็นไปตามแผน
ระยะเวลา ยกเว้น งานแสงที่ไม่มีอุปกรณ์สาหรับทางานต้องอาศัยผู้ให้บริการ ส่วนนักศึกษากลุ่มที่เรียนวิชาการออกแบบแสง
เสียง เทคนิคพิเศษ ส่วนใหญ่ไม่สามารถทางานตามแผนระยะเวลา และทาให้งานรวมล่าช้า
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างการดาเนินงาน นักศึกษาพอใจที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่จัดขึ้น การได้ทางาน
ร่วมกับทีมงานที่เป็นบุคคลนอกชั้นเรียน หลังการปฏิบัติงาน นักศึกษาพอใจกับความสาเร็จแต่คิดว่าคุณภาพที่ร่วมกันสร้างขึ้น
ควรดีกว่านี้ และอยากให้มีห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกปฏิบัติได้ตลอดเวลา
การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน นักศึกษาสามารถทางานได้สาเร็จตามระยะเวลา คุณภาพเป็นไปตามที่วางเป้าหมาย
ไว้ สอดคล้องกับทักษะและงานด้านการจัดการบรรยากาศการแสดงซึ่งมีน้อยของนักศึกษา
ผลการสอบ นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบคาถามได้ปานกลาง นักศึกษากลุ่มที่สนใจขณะทางานเป็นพิเศษตอบคาถามได้ดี
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ภาพประกอบที่ 1 ภาพแบบจาลองฝั่งชวาชั้นล่างอาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ภาพประกอบที่ 2 การปรับพื้นที่ในภาพที่1เป็นโรงละครโดยนักศึกษา

ภาพประกอบที่ 3 การฝึกปฏิบัติงานเสียง
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ภาพประกอบที่ 4 การฝึกปฏิบัติงานแสง

ภาพประกอบที่ 5 งานเทคนิคฉากการปรากฏตัวและแปลงร่างของภูต

ภาพประกอบที่ 6 งานเทคนิคพิเศษการสร้างฝนตกในการแสดง
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ภาพประกอบที่ 7 บรรยากาศทั่วไปขณะฝึกปฏิบัติ

ภาพประกอบที่ 8 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ผลและอภิปราย
สถานการณ์จาลองที่จัดขึ้นทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าในชั้นเรียนอย่างเห็นได้ชัด นักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถอธิบายหลักการหรือแนวคิดแบบโต้ตอบจาการพู ดคุยแบบไม่เป็นทางการระหว่างการทางานได้ แต่ไม่สามารถอธิบาย
หลักการหรือแนวคิดในการทาข้อสอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะการสื่อสารด้วยการเชียน
บรรยากาศการทางานร่วมกับบุคคลอื่น มีความตื่นตัวและกระตือรือล้นมากว่าช่วงปฏิบัติงานที่เป็นคาบเรียน แสดง
ให้เห็นว่าการมีบุคคลอื่นๆนอกจากเพื่อร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอนปกติสามารถเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
นักศึกษาเรียนรู้บทบาทและความรับผิดชอบ แต่ไม่สามารถสร้างงานได้อย่างที่คิด เนื่องจากงานต้องอาศัยทักษะ
เฉพาะทาง ข้อจากัดนี้ทาให้นศเกิดการเรียนรู้ที่จะเห็นความสาคัญและเคารพงานเชิงช่างของบุคคลอื่ นๆ อย่างไรก็ตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ที่จะให้นักศกษาเรียนรู้งานบรรยากาศการแสดงทั้งหมดถายในภายในภาคการศึกษาเดียวน้อยไป และอาจ
ส่งผลต่อทัศนคติที่ไม่ให้ความสาคัญเมื่อไปทางานจริง
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นักศึกษาเรียนรู้การประสานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวเอง อาทิ การขอใช้อุปกรณ์ปรับพื้นที่และฉาก ช่าง
อุปกรณ์แสง งานบันทึกเสียง เพื่อให้งานบที่รับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย และได้เรียนรู้ว่าวัสดุอุปกรณ์มีบทบาทอย่างไรต่อการ
สร้างบรรยากาศการแสดงและเข้าใจความสาคัญของอุปกรณ์บางประเภทที่จาเป็นต้องมีในการเรีนรยนการสอน
นักศึกษาเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้สังเกตุได้จากการที่นักศึกษาต้องการให้คุณภาพงานดีกว่านี้และเห็นว่าข้อจากัด
สาคัญคือการมีเวลาฝึกฝนทักษะด้านบรรยากาศการแสดงน้อยมาก และคิดว่าในอนาคตจะหาโอกาสเรียนรู้งานบรรยากาศการ
แสดงด้านที่ตัวเองสนใจเพิ่มเติม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การสร้างสถานการณ์จาลองครั้งนี้ได้กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
ตลอดชีวิตขึ้น
การกากับดูแลของอาจารย์ผู้สอนและทีมงานภายนอกมีส่วนสาคัญในการช่วยให้งานสาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
นั ก ศึ ก ษาเห็ น ความสาคั ญของแผนระยะเวลาและการค านึ งถึ งความเสี ยหายของส่ ว นรวมหากไม่ส ามารถท างานส่วนที่
รับผิดชอบได้ตามระยะเวลา อย่างไรก็ตาม นักศึกษากลุ่มที่เรียนรู้งานเทคนิคพิเศษไม่ได้แสดงพฤติกรรมนี้ทั้งหมด ซึ่งต้องศึกษา
ต่อไป
จานวนนักศึกษาน้อยทาให้การให้คาปรึกษาและติดตามการเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างทั่วถึง แต่ข้อด้อยคือเมื่อนักศึกษาไม่มา
เรียนจะทาให้ขาดคนทดแทน
การเรียนรู้จากสถานจาลองเรื่องภูตแพ้ เพียงเรื่องเดียวทาให้นักศึกษาไม่สามารถหมุนเวียนทางานในแต่ละส่วน
เนื่องจากในระบบการบริหารจัดการแสดงนั้น ผู้รับผิดชอบงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องทาไปจนจบงาน เนื่องจากงานทุกส่วนจะ
มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันแสดง นักศึกษาที่ทางานอย่างหนึ่งจะไม่ได้รับผิดชอบงานื่นๆ อย่างไรก็ตามผู้สอนได้ใช้
วิธีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและอภิปรายปัญหาในแต่ละสัปดาห์ และกาหนดเวลางานให้อยู่ในเวลาเดียวกันมากที่สุด เพื่อให้
นักศึกษาสามารถรับรู้งานส่วนอื่นๆของเพื่อร่วมชั้น
สรุปผลการวิจัย
สถานการณืจาลองเรื่องภูตแพ้สามารถเป็นเครื่องมือที่สามารถทาให้นักศึกษาเรียนรู้การทางานด้านบรรยากาศการ
แสดงได้ดี ทั้งใช้เพื่อฝึกการเรียนรู้เรื่องพื้นที่แสดง เรียนรู้ความสาคัญของฉากและการสร้างฉากที่ไม่ซับซ้อน การจัดแสงและ
บทบาทของแสงเพื่อการแสดง การบันทึกเสียงและบทบาทของเสียงประกอบการแสดงรูปแบบต่างๆ การออกแบบเทคนิค
พิเศษที่ไม่ซับซ้อน บทบาทและความสาคัญในการแสดง และทุกฝ่ายเรียนรู้การทางานร่วมกับฝ่ายอื่นๆทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียน
และบุคคลภายนอก
ภายใต้ข้อกาหนดเรื่องเวลาและปริมาณเนื้อหา สถานการณ์จาลองเรื่องภูตแพ้ทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การ
ทางานในส่วนบรรยากาศการแสดงหลายส่วนในเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากสาหรับการเรียนรู้หลักการ
และการประยุกต์ใช้ในงานเฉพาะทางด้านต่างๆ นอกจากนั้นนักศึกษายังตระหนักรู้ถึ งเทคโนโลยีด้านบรรยากาศการแสดงที่
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วภายใต้ข้อจากัดของการเรียนที่ไม่มีสถานที่และอุปกรณ์สาหรับฝึกปฏิบัติ
นั ก ศึ ก ษาเกิ ดการเรี ยนรู้คุ ณธรรมจริยธรรมการทางานกั บ ผู้อื่ น และเรี ยนรู้ค วามมีพั ฒ นาการของงานซึ่ งมีการ
เปลี่ยนแปลงเติบโต และเข้าใจผลของความเสี ยหายโดยรวมหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รับผิดชอบหรือเกิดปัญหาในงานส่วนของ
ตัวเอง
ข้อเสนอแนะ
1. นักศึกษามีความถนัดและมีตวามสนใจแตกต่างกัน มีทั้งกลุ่มที่สนใจการแสดง สนใจงานบรรยากาศการแสดง การ
ใช้สถานการณืจาลองด้านบรรยากาศการแสดงจึงเกิดประโยชน์ไม่เท่ากัน จึงควรรับนักศึ กษาโดยทราบถึงความที่ถนัดหรือ
ความสนใจเบื้องต้นเหล่านี้
2. สถาบันการศึกษาจัดพื้นที่และอุปกรณ์สาหรับฝึกปฏิบัติในด้านบรรยากาศการแสดง
3. สถาบันการศึกษาจัดงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในรายวิชาที่ยังขาดแคลนสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ
รายการอ้างอิง
กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา. (2551).งานฉากละคร 1. พิมพ์ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา. (2552).งานฉากละคร 2. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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การออกแบบลีลาในการแสดงชุด ประภาคารแห่งอันดามัน: กรณีศึกษานักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง
Composing Steps and Moves in the Performance “Prapakarn Haeng Andaman”: A Case
Study on Students with No Performing Arts Background
จุติกา โกศลเหมมณี*
1
อาจารย์, สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Chutika.Kosonhemmanee*
1
Lecturer, Department of Performing Arts and Management, Faculty of Commerce and Management,
Prince of Songkla University
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การออกแบบลีลาในการแสดง ชุดประภาคารแห่งอันดามัน กรณีศึกษานักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการออกแบบลีลา ให้กับนักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง โดยสร้างสรรค์
การแสดงชุด ประภาคารแห่งอันดามัน ขอบเขตการศึกษา คือ รูปแบบการแสดง แสง-เสียง ขนาดเล็ก เนื้อหาการแสดงกาเนิด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง และ ระยะเวลาการออกแบบและการฝึกซ้อม 1 เดือน โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
การทดลองปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ จากนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง การศึกษาพบว่า การออกแบบลีลาโดย
ใช้ลีลากลุ่ม เป็นการออกแบบการเคลื่อนไหวผ่านการใช้ท่าทางจากนักแสดงหลายคน ช่วยลดการใช้เทคนิคและทักษะเดี่ยวของ
นักแสดง การจัดองค์ประกอบนักแสดง ให้มีมิติทางทัศนศิลป์ และการใช้เครื่องประกอบการแสดง แทนการใช้ร่างกายในการ
เคลื่อนไหว ทาให้นักแสดงสามารถ สื่อสารความหมายของการแสดงไปยังผู้ชมได้ตรงกับความต้องการของผู้ออกแบบลีลา
นักแสดงสามารถฝึกซ้อมและแสดงได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแสดง และการแสดงเป็นที่พึงพอใจระดับดีมากของคณะจัด
งาน ผู้แสดงมีทัศนะคติเชิงบวกในผลงานการแสดง
คาสาคัญ: การออกแบบลีลา, ลีลากลุ่ม, การจัดองค์ประกอบนักแสดง,เครื่องประกอบการแสดง
Abstract
The study set out to investigate the performing movements designed by a group of students with
no background in performing arts. In this study, the students were required to work together in the
performance project entitled “PrapakarnHaeng Andaman” (The Lighthouse of Andaman). The scope of the
study covered the investigation of performing designs and lighting-sound creation in a small-scale
performance based on a particular story about the establishment of Borommaratchonnani College of
Nursing, Trang. It took one month for the completion of the performing designs and relevant practice. Data
were collected from observation on students’ learning performance and practice, and interviews. Findings
suggested that the group-based moves and steps designing, which requires the moves of several performers
altogether, made the performance less depend upon the use of techniques and individuals’ skills.
Furthermore, structuring the performers’ positioning to create visual arts and making use of performing
elements, rather than body parts, enabled the performers to covey accurate messages as intended by the
posture designers. In this regard, the performers were able to do the practice and performed themselves
more effectively as required by the objectives of the performance, leading to the high level of satisfaction
as assessed by a group of the organizers. The performers also expressed positive attitudes towards their
own performance.
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Key words: moves and steps designing, group-based moves and steps, structuring performers’ positioning,
performing elements
บทนา
การออกแบบลีลา (Choreogarphy) เป็นการแปลงความคิดของผู้ออกแบบ ให้ออกมาเป็น การเคลื่อนไหวร่างกาย
ของผู้แสดงในรูปแบบต่างๆ การเคลื่อนไหวร่างกายของผู้แสดงจึงเป็นส่วนสาคัญหนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์งานทางด้าน
ศิลปะการแสดง นักแสดงเป็นเครื่องมือในการนาเสนอสาระของเนื้อหาการแสดง โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจ
ความหมายตรงกับเนื้อหาที่ผู้ออกแบบต้องการสื่อสาร ผู้ออกแบบลีลาจาเป็นต้องรู้จักเลือกใช้ ความรู้ ประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักแสดง และเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ทั้งนี้ยังต้อง
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มใดและใครเป็นผู้สื่อสาร
การออกแบบงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดง อาจเกิด ขึ้นจากความปรารถนาของผู้สร้างสรรค์ เพื่อสุนทรียะทาง
ศิลปะ หรือ เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน หรือเพื่อการบาบัด ปัจจุบันการออกแบบสร้างสรรค์งานทางศิลปะการแสดงมีความเป็น
อิสระมากขึ้น ทาให้มีผลงานใหม่เกิดขึ้นในโอกาสต่างๆ หรือโอกาสเฉพาะ ของหน่วยงาน หรือชุมชนใดๆ การสื่อส ารงาน
ศิลปะการแสดงกระจายไปสู่วงกว้างขึ้น ไม่จากัดอยู่แต่เพียงนักแสดงอาชีพ หรือผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาโดยตรง ผู้ออกแบบลีลา
จาเป็นต้องคิดหาวิธีการ กระบวนการ และเลือกใช้เทคนิคการสื่อสารการแสดงที่จะส่งเสริมให้นักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง
สามารถทาหน้าที่นักแสดงในการสื่อสาระของเนื้อหาการแสดงได้สมบูรณ์
ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิธีการออกแบบลีลาการแสดง ในงานเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน โดย
ออกแบบการแสดงชุดประภาคารแห่งอันดามัน จัดแสดงในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ พยาบาลทั่วประเทศ โดยใช้นักศึกษา
พยาบาลบรมราชนนีตรัง เป็นนักแสดง และมีเนื้อหาการแสดงเกี่ยวกับ การกาเนิดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง และ
ภาระหน้าที่ของงานพยาบาล การศึกษาครั้งนี้จะทาให้มีวิธีการในการออกแบบลีลา และขั้นตอนการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อช่วยใน
การสร้างภาพการแสดงให้สมบูรณ์และการสื่อสารสัมฤทธิ์ผล สาหรับนักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิธีการออกแบบลีลา ให้กับนักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง
สมมติฐานของการวิจัย
1. การใช้เทคนิคการแสดงอื่นๆ เสริมจะช่วยลดการใช้ทักษะเดี่ยวของนักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการแสดงและมีเวลา
ฝึกซ้อมจากัด ให้สามารถสื่อสารการแสดงได้
กรอบแนวคิด

่ ่

ฐ

การออกแบบ
- ลีลากลุม่
- อุปกรณ์ประกอบการแสดง
- การจัดวางนักแสดง

นักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง
สามารถแสดงได้ตามเป้าหมาย
การแสดง

ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษาการออกแบบลีลาในการแสดงชุด ประภาคารแห่งอันดามัน : กรณีศึกษานักแสดงที่ ไ ม่มี
พื้นฐานการแสดงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) ดังนี้ ขั้นรวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาออกแบบโครงร่างการแสดง ขั้นข้อมูลภาคสนามเป็นการนาแบบร่างจากโครงร่างการ
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แสดงมาปฏิบัติและทดลอง ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบลีลา และขั้นนาเสนอ
ผลงานการแสดง วิเคราะห์ผลการแสดง สรุปผลการวิจัย โดยกาหนดกลุ่มประชาการและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
นักแสดง (นักศึกษาพยาบาล) ในการแสดงแสง-เสียง ชุดประภาคารแห่งอันดามัน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
นักแสดงในชุด คลื่นน้า, สัตว์ทะเล, เงาดา, นางฟ้า
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
2.2 การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจากนักแสดงและกลุ่มผู้จัดงาน
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในการปฏิบัติ จาการได้รับการถ่ายทอดการ
เคลื่อนไหวจากผู้ออกแบบลีลา
3.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจาก นักแสดง และกลุม่ ผู้จดั งาน
3.3 นาข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสรุปเป็นผลการศึกษา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาผู้วิจัยใช้คาถามในการวิจัยมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคาตอบของ วิธีการออกแบบ
ลีลาการแสดงให้กับนักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารจากบทการแสดง เป็นการทาความเข้าใจสาระสาคัญของเนื้ อหาที่ต้องการ
สื่อสารมายังผู้ชม เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบส่วนอื่น ๆ
ตารางที่ 1 ตารางสรุปการวิเคราะห์เนื้อหาการแสดงจากบทการแสดง
องก์ที่ 1
เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร
องก์ที่ 1 อันดามัน
ความอุดมสมบูรณ์ของใต้ท้องทะเลอันดามัน
องก์ที่ 2 ตรังเค
การมาถึงท่าเรือเมืองตรัง ของผู้มาเยือน มองเห็นท้องทะเลสีทองในยามรุ่งอรุณก่อนจะถึง
ฝั่ง เป็นที่มาของชื่อ ตรังเค
องก์ที่ 3 เงาดา
เมืองตรังประสบกับปัญหาสุขภาวะ
องก์ที่ 4 แสงแห่งนางฟ้า
แสงแห่งนางฟ้าเปรียบเหมือนแสงจากตะเกียงของ มิสฟรอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งเป็นบุ คคล
สาคัญของอาชีพพยาบาล ที่บุกเบิกวิธีการดูแลผู้ป่วยแบบใหม่ และมีคากล่าวของมิสฟรอ
เรนซ์ ไนติงเกล เป็น ปณิธาน ของพยาบาล
องก์ที่ 5 ก่อประภาคาร
สัญลักษณ์การก่อกาเนิดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง ซึ่งเป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่ง
แรกของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ที่มาทาหน้าที่เปรียบเสมือนประภาคารที่มีแสงส่องสว่าง
ให้กับพื้นน้าอันดามัน
จากตารางที่ 1 สรุปสาระสาคัญของเนื้อหา การแสดงชุด ประภาคารแห่งอันดามัน มี 5 เรื่อง ดังนี้ 1. การเปิดเรื่อง
ด้วยความสมบูรณ์ของท้องทะเลเมืองตรัง 2. ที่มาของตรังเค ท่าเรือที่สาคัญในอดีต 3. ปมปัญหาการเกิดปัญหาสุขภาวะ
4.ความคลีคลาย การก่อกาเนิดของวิทยาลัยพยาบาล 5. การตั้งมั่นในปณิธานของอาชีพพยาบาล
2. กาหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง “เน้นการเคลื่อนไหวที่มีความเรียบง่าย ”
3. วิเคราะห์ทักษะการเคลื่อนไหวของนักแสดง การวิเคราะห์ทักษะของนักแสดง จะทาให้ผู้ออกแบบทราบเงื่อนไข
และข้ อ จ ากั ด เพื่ อ หาแนวทางการออกแบบ ให้ นั ก แสดงสามารถท าหน้ า ที่ นั ก แสดงในการสื่ อ สารการแสดงได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้พื้นฐานการแสดง ดังนี้
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3.1 การฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐาน โดยใช้ท่าทางการเคลื่อนไหวของอวัยวะพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างท่าทาง
ได้แก่ การวางมือ การเคลื่อนไหวมือและแขน การยืน การเคลื่อนไหวเท้าและขา การเคลื่อนไหวลาตัว หมุนตัว และการ
กาหนดลมหายใจ โดยวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ระหว่าง ร่างกาย (Body) พื้นที่ (Space) และเวลา (Time)
3.2 การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการยืดหยุ่นร่างกาย โดยใช้ท่ากายบริหาร
พื้นฐาน 5 ท่า ได้แก่ ท่านั่งจับปลายเท้า ดูความยืดหยุ่นของเส้นและกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อน่อง ยืดแขนให้สุดเหนือศีรษะ
กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ การยืดยืนเขย่ง การกาหนดและควบคุมกาลังขา การกระโดดและย่อเข่า การควบคุมกาลังเข่า
ท่าดัดหลัง ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลัง และกระดูกสันหลัง ผู้วิจัยวิเคราะห์จากการปฏิบัติได้ของนักแสดง
จากการวิเคราะห์โดยการสังเกต การฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ของกลุ่มนักแสดง นักแสดงยังขาดความต่อเนื่อง
สัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว และจากการสังเกตการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกซ้อม นักแสดงมีความพร้อมของ
ร่างกายก่อนการฝึกซ้อม
จากการวิเคราะห์ทักษะนักแสดง ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างการแสดง โดยการนาเทคนิคการใช้ลีลากลุ่ม การใช้
อุปกรณ์การแสดง และการจัดวางนักแสดง มาใช้ในการออกแบบลีลา ของนักแสดง
4. กาหนดโครงสร้างการแสดง เป็นการกาหนดว่าในแต่ละองก์นาเสนออะไร ใช้นักแสดงจานวนเท่าไหร่ ใช้เพลง
ประกอบการแสดงอย่างไร
ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงสร้างการเคลื่อนไหวการแสดงชุด ประภาคารแห่งอันดามัน
องก์ที่ 1
องก์ที่ 1 อันดามัน

นักแสดง
กลุ่มสัตว์ทะเล 4 กลุ่มออกมา
เต้นรา
กลุ่มที่ 1 ปลาพะยูนแม่ลูก 2 ตัว
กลุ่มที่ 2 ฝูงปลา 6 ตัว
กลุ่มที่ 3 แมงกะพรุน 5 ตัว
กลุ่มที่ 4 ปลากระเบน 1 ตัว
ปลาดาว 2 ตัว ปะการัง 2 ตัว

องก์ที่ 2 ตรังเค

กลุ่มที่ 5 คลื่นน้า 55 คน
กลุ่มที่ 6 ผืนน้า 15 คน
กลุ่มที่ 7 ผู้มาเยือน 7 คน

โครงสร้างการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
นักแสดงกลุ่มที่ 4 ยืนนิ่งกลางเวที
นักแสดงกลุ่มที่ 2 เคลื่อนไหวออกจากเวทีด้านขวาพร้อมกัน
ทั้งกลุ่ม
นักแสดงกลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวออกจากเวทีด้านซ้ายพร้อมกัน
ทั้งกลุ่ม
นักแสดงกลุ่ม 4 ขยับร่างกาย
นักแสดงกลุ่ม 1 เคลื่อนไหว
นักแสดงทั้ง 4 กลุ่มเคลื่อนไหวพร้อมกัน
ออกทางด้านซ้ายเวที
การเคลื่อนไหว
- นักแสดงกลุ่มที่ 6 ผืนน้า 15 คนพร้อมอุปกรณ์ผ้าผืนน้า
ขนาด 12*6 เมตร เคลื่อนตัวจากด้านขวาเวที และคลี่ผา้
ผืนน้าออกขยายจนเต็มเวทีแสดง
-นักแสดงกลุ่มที่ 5 คลื่นน้า 40 คน เคลื่อนตัวออกจากทาง
ด้านหน้าเวทีหลังผู้ชม ถือผ้าสายน้า ขนาด 2*20 เมตร 2
ผืน
-นักแสดงกลุ่มที่ 7 ผู้มาเยือน เคลือ่ นออกมา ทิศทาง
เดียวกับคลื่นสายน้า โดยถือเสากระโดงเรือ ใช้เป็น
สัญลักษณ์ของเรือสาเภา
-ในฉากท่าเรือ เมื่อเรือเข้าฝั่ง
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องก์ที่ 1
องก์ที่ 3 เงาดา

นักแสดง
- กลุ่มที่ 8 ชาวตลาด 7 คน
กลุ่มที่ 9 เงาดา 5 คน

อ ง ก์ ที่ 4 แ ส ง แ ห่ ง -กลุ่มที่ 10 นางฟ้า 7 คน
นางฟ้า
องก์ที่ 5 ก่อ
ประภาคาร

-กลุ่มที่ 10 นางฟ้า 7 คน

Finale

นักแสดงทุกคน

โครงสร้างการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
กลุ่มที่ 8 ชาวตลอดออกมา จาก 2 ด้านของเวที ยืนและนั่ง
ตามจุดที่กาหนด
กลุ่มที่ 9 เงาดา ค่อยๆคลานเข้ามาแฝงตัวเป็นเงาอยู่กับชาว
ตลาด
นักแสดงกลุ่มที่ 9 นางฟ้า ออกมาจากด้านขวาของเวที เป็น
กลุ่ม
นักแสดงกลุ่มที่ 8 เงาดาค่อยๆหายเข้าหลังเวที
นั ก แสดงกลุ่ ม ที่ 9 นางฟ้ า ก่ อ ประภาคาร ใช้ อุ ป กรณ์
ประกอบเปาประภาคาร เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนีตรัง
นักแสดงทุกกลุ่มออกมาร่วมร้องเพลง

5. กาหนดวิธีสื่อความหมายการเคลื่อนไหว เป็นส่วนที่สาคัญในการเลือกวิธีการสื่อความหมายในการเคลื่อนไหว
จากการวิ เ คราะห์ ทั ก ษะนั ก แสดง ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แนวคิ ด การออกแบบลี ลากลุ่ม การจั ด วางนั ก แสดง และการใช้ อุ ป กรณ์
ประกอบการแสดง ในการสื่อความหมายการเคลื่อนไหว
ลีลากลุ่ม เป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้นักแสดงหลายคน ในการสื่อความหมายเดียว เช่น การสื่อความหมาย
ของลม นั ก แสดงสามารถแสดง คนเดี ย ว สื่ อ ความหมายของลมได้ หรื อ ใช้ นั ก แสดงหลายคนสื่อ ความหมายของลมได้
เช่นเดียวกัน ผู้ออกแบบลีลาจาเป็นต้องวิเคราะห์และเลือกใช้ให้เหมาะกับการแสดง โดยการสร้างภาพการแสดงจินตนาการ
เป็นภาพรวมเพื่อให้ผู้ชมสามารถตีความจากภาพที่เห็นได้ จาการแสดงชุดประภาคารแห่งอันดามัน ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ลีลากลุ่ม
ดังต่อไปนี้
1.กลุ่มสัตว์ทะเล
กลุ่มที่ 1 ปลาพะยูนแม่ลูก 2 ตัว
กลุ่มที่ 2 ฝูงปลา 6 ตัว แทนฝูงปลา
กลุ่มที่ 3 แมงกะพรุน 5 ตัว
กลุ่มที่ 4 ปลากระเบน 1 ตัว ปลาดาว 2 ตัว ปะการัง 2 ตัว
2. กลุ่มคลื่นน้า
กลุ่มที่ 5 คลื่นน้า
กลุ่มที่ 6 ผืนน้า
3. กลุ่มเงาดา
กลุ่มที่ 9 เงาดา
4. กลุ่มนางฟ้า
กลุ่มที่ 10 นางฟ้า
อุปกรณ์ประกอบการแสดง เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบการแสดง เพื่อช่วยให้การแสดงสมบูรณ์ที่สุด หรือเพื่อช่วยในการ
สื่ อ สาร และช่ ว ยลดการใช้ ทั ก ษะทางการเคลื่ อ นไหวของนั ก แสดง การแสดงชุ ด ประภาคารแห่ ง อั น ดามั น ใช้ อุ ป กรณ์
ประกอบการแสดง ดังนี้
องก์ที่ 1 อันดามัน ใช้ร่มให้นักแสดงถือ และเคลื่อนไหวขึ้นลง แทนแมงกะพรุน
องก์ที่ 2 ตรังเค ใช้ผ้าแทนผืนน้า และคลื่นน้า
องก์ที่ 4 แสงแห่งนางฟ้า ใช้ไฟอ่านหนังสือ แทนแสงจากปลายไม้
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องก์ที่ 5 ก่อประภาคาร ออกแบบสร้างประภาคารจาลอง จากไม้ไผ่และผ้าด้ายดิบ
การจัดวางนักแสดง เป็นการจัดตาแหน่งนักแสดงให้เหมาะสม และกาหนดการเคลื่อนไหวในแต่ละจุด โดยดู
ความสัมพันธ์ระดับพื้นที่และเวลา การแสดงชุดประภาคารแห่งอันดามัน จัดวางนักแสดง ดังนี้
องก์ที่ 2 ตรังเค กลุ่มที่ 7 ผู้มาเยือน
องก์ที่ 3 เงาดา กลุ่มที่ 8 ชาวตลาด
6. ร่างแบบการเคลื่อนไหว เป็นการจินตนาการภาพให้เกิดขึ้นในมโนทัศน์ ตามโครงสร้างการแสดง และเชื่อมโยง
ภาพต่างๆเหล่านั้น ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่กาหนดไว้ และการจาลองภาพในสมองออกมาเป็นแบบก่อนการปฏิบัติ ซึ่งอาจใช้
วิธีร่างแบบ ลงกระดาษ หรือ ทดลองปฏิบัติท่านั้น ๆ มีขั้นตอนดังนี้
6.1 กาหนดโครงสร้างท่าหลัก เป็นการออกแบบท่าหลักที่ผู้สร้างสรรค์ตีความจากการสรุปความ ออกมา
เป็นท่าเพื่อการสื่อสารในเนื้อหานั้นๆ
องก์ที่ 1 ท้องทะเลอันดามัน
กลุ่มที่ 1 ปลาพะยูน 2 ตัว มี ท่าหลัก 2 ท่า ท่าว่ายน้า ท่าว่ายอยู่กับที่ ออกแบบโดยการศึกษา
การว่ายน้าของปลาพะยูน โดยการใช้หางและขยับลาตัวตีน้าขึ้นลงแนวดิ่ง นามาออกแบบท่าหลัก 2 ท่า
กลุ่มที่ 2 ฝูงปลา 3 ท่า มีท่าหลัก 3 ท่า ท่าว่ายน้าอยู่กับที่ ท่าว่ายน้าเคลื่อนไหวช้า เคลื่อนไหว
เร็ว เป็นการออกแบบโดยศึกษาอากัปกิริยาของฝูงปลา ธรรมชาติจะเคลื่อนไหวเป็นกลุ่ม พร้อมๆกัน ในทิศทางซ้าย-ขวา มา
เป็นหลักในการออกแบบท่าหลัก 3 ท่า ให้ปลาทั้ง 6 ตัวแทนฝูงปลาเคลื่อนไปพร้อมๆกันและในทิศทางเดียวกัน ซ้าย-ขวา ทั้ง
3 ท่า แสดงให้เห็นถึงการอยู่รวมกันเป็นฝูงและใช้ท่าทางในการเคลื่อนไหว พร้อมๆกัน และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ตามวิถี
ชีวิตปลา
กลุ่มที่ 3 แมงกะพรุน 5 ตัว 1 ท่า ออกแบบจากการเคลื่อนไหว ขึ้นลง ช้าๆ และใช้อุปกรณ์
ประกอบการแสดง โดยการตกแต่งร่มใส เป็นตัวแมงกะพรุน ให้นักแสดงถือและเคลื่อนไหว ขึ้นลง
กลุ่มที่ 4 ปลากระเบน 1 ตัว ปลาดาว 2 ตัว ปะการัง 2 ตัว
ท่ารวม เคลื่อนไหวพร้อมกันทุกกลุ่ม
การออกแบบท่าหลัก เป็นการกาหนดแนวคิดจาก การเคลื่อนไหวอากัปกิริยาของสัตว์ทะเลประเภทนั้นๆ
และสร้างท่าออกมาท่าทางเคลื่อนไหว
องก์ที่ 2 ตรังเค มีนักแสดง 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 5 คลื่นน้า ลีลากลุ่ม ประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์ผ้าแทนคลื่นน้า และท้องทะเลสีทอง
กลุ่มที่ 6 ผืนน้า ใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงแทนผืนน้าทะเลสีทอง
กลุ่มที่ 7 ผู้มาเยือน ลีลากลุ่ม ประกอบด้วยการอุปกรณ์ประกอบการแสดง เป็นสัญลักษณ์ คน
ถือ เสากระโดงเรือสาเภา แทนเรือสาเภา
องก์ที่ 3 เงาดา มีนักแสดง 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 8 ชาวตลาด ใช้การจัดวางตาแหน่งนักแสดง จาลองบรรยากาศตลาดท่าเรือ
กลุ่มที่ 9 เงาดา ลีลากลุ่ม เคลื่อนไหวพร้อมจัดตาแหน่งนักแสดง ให้เกิดพลังด้านมืดแทรกอยู่ใน
ตลาดท่าเรือ
องก์ที่ 4 แสงแห่งนางฟ้า มีนักแสดง 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 9 เงาดา ลีลากลุ่ม ในการรวมกลุ่มสาแดงพลังด้านมืด และค่อยๆอ่อนแรงลงจนหมดพลัง
กลุ่มที่ 10 นางฟ้า ลีลากลุ่ม รวมพลังด้านสว่าง และสว่างขึ้นจนครอบคลุมพื้นที่ตลาดท่าเรือ
องก์ที่ 5 ก่อประภาคาร นักแสดง 1 กลุ่ม
กลุ่ ม ที่ 10 นางฟ้ า ใช้ อุ ป กรณ์ ประกอบการแสดงประกอบกั บ ลี ล ากลุ่ม รวมพลั งก่ อนสร้าง
ประภาคาร
6.2 ออกแบบเท่าเชื่อม เป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง หรือเป็นกาหนดการใช้
พื้นที่เวที เวลาและการเคลื่อนไหว จากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง
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7. ทดลองปฏิบัติ เป็นการนาท่าทาง ท่าหลัก ท่าเชื่อม ทานองเพลง ที่ได้ออกแบบไว้มาทดลองปฏิบัติเคลื่อนไหวให้
สอดคล้อง พร้อมแก้ไข
8. ถ่ายทอดให้กับนักแสดง นาท่าทางการเคลื่อนไหวทั้งหมด ถ่ายทอดให้นักแสดง วิธีการดังนี้
8.1 ฝึกการจัดวางท่าหลัก โดยการให้นักแสดงฝึกการวางท่าหลักให้มีความสมดุล
8.2 ฝึกการเคลื่อนไหว ในแต่ละท่า และกระบวนท่า
8.3 ฝึกการเคลื่อนไหว รวมแต่ละองก์ ให้มีความสัมพันธ์กันของนักแสดงแต่ละกลุ่ม
8.4 ฝึกการเคลื่อนไหว ตลอดการแสดง
จากการสังเกตและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การออกแบบลีลาโดยใช้ ลีลากลุ่ม การจัดวางนักแสดงและการใช้
อุปกรณ์ประการแสดง นักแสดงสามารถปฏิบัติได้และเชื่อมโยงท่าได้ โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ และฝึกปฏิบัติจนมีความชานาญ
อีก 2 สัปดาห์ นักแสดงสามารถปฏิบัติได้ ในเวลาที่จากัด 3 สัปดาห์ และสามารถสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์การแสดงกับผู้ชม
ได้

ภาพประกอบที่ 1 ภาพอุปกรณ์ประกอบการแสดง ประภาคาร ขณะซ้อม

ภาพประกอบที่ 2 ภาพการจัดวางตาแหน่งนักแสดง ในฉากชาวตลาด ขณะซ้อม
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ภาพประกอบที่ 3 การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงในฉากผืนน้าสีทอง

ภาพประกอบที่ 4 อุปกรณ์ประกอบการแสดงสายน้าและผู้มาเยือน
ผลและอภิปราย
การใช้เทคนิคอื่นๆ ประกอบการแสดงช่วยลดการใช้ทักษะเดี่ยวของนักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง และสามารถ
สื่อสารการแสดงได้ตรงตามเป้าหมายของการแสดง ในการแสดงชุด ประภาคารแห่งอันดามัน ใช้ลีลากลุ่ม ในการแสดง คือ
กลุ่ม สัตว์ทะเล เป็นการออกแบบให้การเคลื่อนไหวของสัตว์สัตว์ทะเลใต้ท้องทะเลอันดามัน ได้เคลื่อนไหว นาลีลากลุ่มมาใช้ใน
การเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเล โดยให้ฝูงปลาเคลื่อนไหวพร้อมกัน ในทิศทางเดียวกัน และท่าเดียวกัน ให้ผู้ชมเห็นเป็นภาพรวม
ของฝูงปลา แทนการใช้ทักษะเดี่ยวของนักแสดง ซึ่งต้องใช้ทักษะเฉพาะและเวลาในการฝึกซ้อม
การใช้ลีลากลุ่ม ประกอบกับอุปกรณ์ประกอบการแสดง กลุ่มผืนน้า ใช้ผ้าผืนใหญ่ขนาน 12*6 เมตร ปกคลุมพื้นที่เวที
และนักแสดงเคลื่อนไหวใต้ผ้าโดยการตีผ้าขึ้นเป็นจังหวะ และจัดระดับตาแหน่งการยืน นั่ง ของนักแสดง เพื่อให้เห็นเป็นการ
เคลื่อนไหวของผืนน้าทะเล แทนการใช้ทักษะเดี่ ยวของนักแสดงที่ต้องใช้ความชานาญในการเคลื่อนไหวเพื่อให้เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ของผืนน้าทะเล การใช้ผ้าผืนน้ายังช่วยสร้างภาพการแสดงให้ชัดเจนในการสื่อสารเพื่อให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ของ
ท้องทะเล การใช้ลีลากลุ่ม ประกอบกับอุปกรณ์ประกอบการแสดง ในกลุ่มคลื่นน้าเป็นการใช้ผ้าขนาดยาว 2*20 เมตร 2 ผืน
และนักแสดงจานวน 40 คน ค่อยๆเคลื่อนตัวและคลี่ผา้ ออกขนาบ นักแสดงแบกแคร่ไม้ไผ่ ที่มีนักแสดงถือเสากระโดงเรือสาเภา
เป็นสัญลักษณ์แทนเรือสาเภา เพื่อให้เห็นเป็นเรือสาเภาล่องทะเลมาเทียบท่า ซึ่งแสดงสามารถทาท่าทางเคลื่อนไหวอย่างง่าย
และสามารถสื่อความหมายได้
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การจัดวางนักแสดง เป็นการจัดตาแหน่งที่เหมาะสมให้นักแสดงบนพื้นที่แสดง เพื่อเป็นการเน้น ภาพการแสดงที่
ต้องการสื่อสาร ในการแสดงชุดประภาคารแห่งอันดามัน ผู้ออกแบบลีลา ได้ใช้การจัดวางนักแสดง ในองก์ที่ 1 อันดามัน โดย
จัดตาแหน่งของกลุ่มนักแสดง เพื่ อให้เห็นการเคลื่อนไหวและต้องการเน้นภาพการแสดงนั้น เป็นกลุ่ม แทนการฝึกทักษะให้
นักแสดงเดี่ยว ในการนาเสนอภาพรวมการแสดงนักแสดงสามารถสื่อสารตรงเป้าหมายของการแสดง
ผู้ศึกษาพบว่า การนาลีลากลุ่ม อุปกรณ์ประกอบการแสดง และการจัดวางนักแสดง มาใช้ในการออกแบบลีลาการ
แสดงให้กับนักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานแล้วนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหว การใช้อุปกรณ์ ช่วงเวลาในการเคลื่อนไหว เป็น
ส่วนสาคัญในการฝึกซ้อมให้เกิดความคุ้นเคย และแม่นยา องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ทาให้การแสดงบรรลุวัตถุประสงค์
นักแสดงมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติได้ ผลงานการแสดงสามารถสื่อสารเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของการแสดง และผู้
จัดแสดงพึงพอใจในคุณภาพการแสดง วิธีการดังกล่าวสามารถนาไปปรับใช้กับการออกแบบการแสดงในโอกาสอื่นๆ ช่วยให้
สรุปผลการวิจัย
การออกแบบลีลาโดยใช้ลีลากลุ่ม เป็นการออกแบบการเคลื่อนไหวผ่านการใช้ท่าทางจากนักแสดงหลายคน ช่วยลดการ
ใช้เทคนิคและทักษะเดี่ยวของนักแสดง การจัดองค์ประกอบนักแสดง ให้มีมิติทางทัศนศิลป์ และการใช้เครื่องประกอบการ
แสดง แทนการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว ทาให้นักแสดงสามารถ สื่อสารความหมายของการแสดงไปยังผู้ชมได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ออกแบบลีลา นักแสดงมีความมั่นใจสามารถฝึกซ้อมและแสดงได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแสดง คณะจัดงาน
พึงพอใจในคุณภาพการแสดง ผู้แสดงมีทัศนะคติเชิงบวกในผลงานการแสดง
ข้อเสนอแนะ
1. งานออกแบบลีลาผู้ออกแบบยังสามารถค้นเทคนิคอื่นๆ เพื่อช่วยในการสื่อสาร นอกเหนือจากทักษะเดี่ยวของ
นักแสดง
2. การเลือกใช้วัตถุดิบที่นามาทาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง เป็นรายละเอียดที่ควรให้ความสาคัญ
3. การออกแบบลีลากลุ่มยังสามารถนาไปใช้ในการแสดงรูปแบบอื่นๆ เช่น รูปแบบขบวนแห่ การแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลง
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ผลรู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ สื่ อ ออนไลน์ แ ละ
กระบวนการวิจั ยเป็น กิ จกรรมหลัก ในวิ ชาพะเยาศึก ษาของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลัย พะเยา ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (AEC) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยได้แก่ 1) แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชา
พะเยาศึกษาโดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 99 คน 2) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาพะเยา
ศึกษาที่ผู้เรียนได้กรอกผ่านระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 291 คน และ 3) ระดับขั้นและค่าระดับขั้นผลการ
เรียนวิชาพะเยาศึกษาของนิสิตจานวน 446 คน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูลเชิงพรรณนาตัวเลข ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมี
ความเห็นด้วยในระดับมากต่อ รูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษา และเห็นด้วยมากต่อ
ผลสาเร็จของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษา ซึ่งส่งผลต่อผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาพะเยาศึกษาอยู่
ในระดับมาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพะเยาศึกษาลักษณะนี้ ทาให้ค่าระดับขั้ นเฉลี่ยในวิชาพะเยาศึกษาของนิสิตอยู่
ในระดับ 2.88
คาสาคัญ: สื่อสังคมออนไลน์ การวิจัย การเรียนการสอน พะเยาศึกษา
Abstract
The objective of this research is to review the ways of procession in Phayao Studies and education
using online media and research processes, being the main activity of Phayao Studies of bachelor degree
students of University of Phayao. In the first semester of 2559 B.C. (AEC), the tools used for research are as
follows: 1) Forms for the critique of education of Phayao studies with 5 levels of score, with 99 example
groups. 2) The results from the education forms of Phayao studies students in which the students have
inserted into the registration forms of University of Phayao, with about 291 people. And 3) Layers and levels
of grades of Phayao studies from 446 students. There is also an inspection of the data using basic statistics,
including lowest quantities, highest quantities, frequency, percentage, averageness, and standard deviation,
to describe the qualities of the written numeral information. This research has discovered that the students
have agreed in high numbers to ways and forms of activities in Phayao studies, and also highly agreed to
the final result of Phayao studies activities, which results in the result of the students’ critique of their
education in Phayao studies also being in a high place. The establishment of Phayao studies activities in
this form, will make the students’ average grades in Phayao studies approximately 2.88.
Keywords: Social Media, Research, Instruction, Phayao Studies
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บทนา
การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีจานวนผู้เรียนจานวน
มากนั้น ยากยิ่งที่จะทาให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและชวนติดตามได้หากยังคงใช้รูปแบบและวิธีการสอนที่เน้นการบรรยายใน
ห้องเรียนและวัดผลการเรียนรู้ด้วยคะแนนสอบทั้งหมด แต่ในสังคมปัจจุบันที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคไร้พรมแดนและขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ในขณะที่นิสิตนักศึกษาก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
ติดต่อสื่อสาร เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจจนแทบจะเรียกได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จึงต้องมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียนที่ผ่านมาเป็นการพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ประกอบการเรียนรู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีการนากิจกรรมหรือเครื่ องมือต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่สอดแทรกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และให้ผู้เรียนรู้สึกเกิดความท้าทายและไม่น่าเบื่อ
ยกตัวอย่างงานวิจัย เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะ ทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย (เนตรชนก รักกาญจนั นท์และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย , 2559) การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเว็บเควสท์ (WebQuest) สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เผชิญ กิจระการ สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ มานิตย์ อาษานอก เหมราช ธนปัทม์, 2554) การวิจัยในชั้นเรียน: ความ
ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน และความเข้าใจเนื้อหาในชั้นเรียนโดย การใช้กรณีศึกษาในวิชาการตลาดระดับโลกสาหรับนิสิตสาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา (สมบัติ ธารงสินถาวร, 2558) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นปฏิบัติรายวิชา 375371 เทคนิคการเป็นวิทยากร (สุภาณี เส็งศรี , 2555) มีการศึกษาการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ต่อการมีจิตอาสาและความสุขในการเรียนของนักเรียน
พยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (สายสมร เฉลยกิตติ และคณะ, 2557) เจตคติของนักศึกษาต่อการใช้สื่อ
ภาพยนตร์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต (สุทธานันท์ กัลกะ สุทธานันท์ กัลกะ
และปนิดา พุ่มพุทธ, 2556) วิธีปฏิบัติที่ดี: การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิยะ
นุช ชูโต, 2558) ผลของการใช้สื่อการสอนออนไลน์และแผนที่ความคิด ต่อทัศนคติ ความสุข และระดับความรู้ในการเรียน
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของนิสิตพยาบาล (จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์และคณะ, 2557) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง
พอใจของผู้เรียน ด้วยการใช้เว็บ เครือข่ายทางสังคมเพื่อการเรียนและการสอน (ภิรมย์ พาบุ , 2558) การศึกษาผลการจัดการ
เรียนการสอนระเบียบวิธีการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (อัญชลี สุขในสิทธิ์ , 2559) และการจัดการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ปัทมาสน์ บุญ
ทรง, 2555) เป็นต้น
งานวิจัยดังข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการใช้กิจกรรมต่าง ๆ สาหรับการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ใน
หลายแง่มุม เช่น ใช้วรรณกรรม การฝึกปฏิบัติ การใช้เครือข่ายทางสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้แ ผนที่ทาง
ความคิด การใช้สื่อภาพยนตร์ การบูรณาการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และแต่ละเครื่องมือที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา
ที่ผู้เรียนศึกษาอยู่ หรือเป็นการประเมินผลการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปที่มีผู้เรียนจานวนมาก และผลสรุปงานวิจัยกลุ่ม
นี้ชี้ให้เห็นว่า การใช้กิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสัมฤทธิผลใน
การเรียนการสอน
วิชาพะเยาศึกษา (003136) เป็นวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2555) ทุก
หลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษาจึงมีผู้เรียนเป็นจานวนมากเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 1,000-1,200 คน ในขณะที่รายวิชานี้มี
ลักษณะเฉพาะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะโดยทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมือง
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดพะเยา ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวั ดพะเยาประกอบ
กับผู้เรียนศึกษาอยู่ในสาขาที่ไม่ได้อยู่ในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้น จึงทาให้ไม่คุ้นเคยกับองค์ความรู้เกี่ยวกับ
จังหวัดพะเยาด้วย ในขณะเดียวกัน ด้วยมีจานวนผู้เรียนมากและข้อจากัดเรื่องขนาดห้องเรียน ซึ่งหลายครั้งมหาวิทยาลัยมี
ความจาเป็นที่จะต้องจัดห้องเรียนหลายห้องและเชื่อมต่อการถ่ายทอดการเรียนการสอนแบบวีดีโอวงจรปิดไปยังห้องเรียนอื่น ๆ
ที่มีผู้เรียนวิชานี้ด้วย สภาพปัญหาเช่นนี้ หากใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้

134

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความสาคัญของการใช้กิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสัมฤทธิผล
การเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษา จึงเป็นที่มาของการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้กิจกรรม
หลากหลายประเภท ตั้งแต่การบรรยายในห้องเรียน การสร้างกลุ่มเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) เพื่อการติดต่อสื่อสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ในวิชา การมอบหมายให้จัดทารายงานที่มีความคาบเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ผู้เรียนกาลังศึกษาในขณะที่หัวข้อ
รายงานต้องสะท้อนองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับพะเยา การมีระบบที่ปรึกษาสองทางเพื่อช่วยกัน
กลั่นกรองรายงานให้กับผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการจัดทารายงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนาเสนอรายงานเพื่อสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความรู้ที่ได้จากการจัดทารายงานของผู้เรียน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายประเภทใน
การเรียนวิชาพะเยาศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาว่าการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นนี้ ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและผลต่อการเรียนการสอนในวิชานี้อย่างไร
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อออนไลน์และกระบวนการวิจัยเป็นกิจกรรมหลักใน
วิชาพะเยาศึกษา
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินผล โดยมีเป้าหมายเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพะเยาศึกษา (003136) เป็นวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (AEC)
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือนrพฤศจิกายน 2559 ทั้งหมด 446 คน โดยใช้วิธีการแจกแบบประเมินผลเป็นไฟล์
pdf ให้กับตัวแทนของกลุ่มรายงานให้ไปกระจายถึงสมาชิกในกลุ่ม และได้แบบประเมินผลที่ตอบกลับมาทั้งหมด 126 ชุด
เป็ น แบบสอบถามที่ ดี 99 ชุ ด และแบบสอบถามที่ ใ ช้ ไ ม่ ไ ด้ 27 ชุ ด ซึ่ งแบบสอบถามที่ ใ ช้ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด เป็ น 21% ซึ่ งมี
ค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมายไม่ครบทุกข้อคาถาม
2. กระบวนการพัฒนาเครื่องมือการศึกษาในรายวิชาพะเยาศึกษา
ผู้ศึกษาในฐานะผู้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพะเยาศึกษา ได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยมีสัดส่วนคะแนน
ทั้งหมด 100% ดังต่อไปนี้
1) เนื้อหาในคาอธิบายรายวิชา 25% โดยการจัดการสอบ
2) มอบหมายให้นิสิตแบ่งกลุ่มจัดทารายงานในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพะเยา 75% โดย
รายงานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นิสิตศึกษาอยู่ โดยแบ่งสัดส่วนในรายงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่
2.1) นิสิตสรรหาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเป็นที่ปรึกษาประจากลุ่ม ๆ ละ 1 คน
25%
2.2) ผู้ศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน เป็นที่ปรึกษาทุกกลุ่ม 25%
2.3) คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรับฟังการนาเสนอรายงานของนิสิตและให้ความเห็นต่อการจัดทา
รายงานของกลุ่มรายงานในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในรายวิชา 25%
รูปแบบการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลาย ประกอบด้วย การสร้างกลุ่มเฟสบุ๊ครายวิชานี้ โดยมีการบรรยายที่
สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาซึ่งจะนัดนิสิตผ่านเฟสบุ๊คกลุ่มวิชาพะเยาศึกษา การอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสอน
รูปแบบ แบบฟอร์ม แนวทางและวิธีการจัดทารายงานในรายวิชา และการแจ้งความคืบหน้าต่าง ๆ ในการเรียนการสอนและ
การจัดทารายงานผ่านกลุ่มเฟสบุ๊ควิชานี้ รวมจนถึงการให้กลุ่มรายงานกลุ่มต่าง ๆ ส่งไฟล์ความก้าวหน้าของการจัดทารายงาน
เพื่อมาปรึกษากับผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มรายงาน ตลอดจนการนัดพบกลุ่มนิสิต
ที่จัดทารายงานเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือและปรับปรุงการจัดทารายงาน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพะเยาศึกษามีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอนทั้งการบรรยายในห้องเรียน การใช้กลุ่มเฟสบุ๊ควิชาเพื่อติดต่อสื่อสารในทุก ๆ เรื่อง การปรึกษาหารือการจัดทา
รายงานทั้งในสื่อสังคมออนไลน์ การขอเข้าพบผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มเพื่อ
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ปรึกษาการจัดทาและปรับปรุงพัฒนารายงานให้มีความสมบูรณ์ และการนาเสนอรายงานต่อคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสาหรับให้
ความเห็นในการปรับปรุงรายงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3. เครื่องมือการศึกษา
แบบประเมินผลเป็นแบบเลือกตอบเป็นมาตร 5 ระดับ มีหัวข้อคาถาม 2 ตอน ได้แก่ 1) รูปแบบและวิธีการจัดการ
เรียนการสอน 2) ผลการเรียนการสอนในรายวิชาพะเยาศึกษา โดยผู้เรียนตอบแบบประเมินผลฉบับนี้หลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอน
4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
บรรยายลักษณะของข้อมูลเชิงพรรณนาตัวเลข โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows.
ผลและอภิปราย
1. ผลการวิจัย
ผู้วิจัย แจกแบบสอบถามเป็นไฟล์ pdf ให้กับตัวแทนกลุ่มรายงานนิสิตเพื่อให้นิสิตทุกคนจานวน 435 คนตอบ
แบบสอบถาม แต่ได้รับแบบสอบถามที่ตอบแล้วกลับคืนมา 126 ชุด เป็นแบบสอบถามที่ดี 99 ชุด และแบบสอบถามที่ใช้
ไม่ได้ 27 ชุด
ตารางที่ 1 แสดงคณะทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถามเลือกเรียนวิชาพะเยาศึกษา
คณะ
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะนิติศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
รวม

จานวน
48
21
12
9
3
3
1
1
1
99

ร้อยละ
48.5
21.2
12.2
9.1
3.0
3.0
1.0
1.0
1.0
100.0

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา สังกัด
คณะวิทยาลัยการศึกษาจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และ วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน
รายการ (n = 99)
จัดสัดส่วนคะแนนได้เหมาะสม
เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ส่งเสริมการทางานเป็นหมู่คณะ
สร้างระบบการให้คาปรึกษารายงาน 2 เส้า
ระบบการให้ความเห็นต่อการนาเสนอรายงาน
การบรรยายและสอบเหมาะสม
จานวนสมาชิกกลุม่ มีความเหมาะสม

Min
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
1.00
136

Max
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
4.22
4.18
4.35
4.21
4.16
4.00
4.09

Std. Deviation
.78
.69
.76
.64
.71
.82
.96
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รายการ (n = 99)
รูปแบบการนาเสนอ มีความเหมาะสม
การสรุปของผู้ทรงคุณวุฒติ ่อรายงาน
อาจารย์ผู้สอนเอาใจใส่ทั่วถึง
การตั้งกลุ่มเฟสบุ๊คทาให้สื่อสารทั่วถึง
อาจารย์ผู้สอนและนิสติ สามารถติดต่อกันได้ง่าย
รวม

Min
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00

Max
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
4.00
4.26
4.48
4.64
4.58
4.26

Std. Deviation
.73
.66
.73
.58
.66
.47

ในส่วนนี้จะเป็นการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนของนิสิตที่เรียน
รายวิชาพะเยาศึกษา โดยผลการศึกษาจากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมาก (4.26) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงลาดับรายการจากมากไปหาน้อย พบว่า การตั้ง กลุ่มเฟสบุ๊ค "พะเยาศึกษา 1/2559 AEC" ทาให้เกิดการเผยแพร่
ข่าวสาร กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและสื่อสารสองทางได้อย่างเหมาะสม (4.64) อาจารย์ผู้สอนและนิสิตสามารถติดต่อ
ให้คาปรึกษากันทางเฟสบุ๊คกลุ่มและในช่อง inbox ทาให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว (4.58) อาจารย์ผู้สอนให้ความใส่ใจ ให้
คาปรึกษา ควบคุมดูแลอย่างทั่วถึง (4.48) วิชาพะเยาศึกษาส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (4.35) การประมวลความเห็น
ภาพรวมบนเวทีของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิต่อรายงานของนิสิตมีความเหมาะสม (4.26) วิชาพะเยาศึกษาจัดสัดส่วนคะแนนได้
เหมาะสม (สอบ25% และรายงาน75%) (4.22) ระบบการให้คาปรึกษารายงาน 2 เส้า คือ อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มและ
อาจารย์ผู้สอน (4.21) วิชาพะเยาศึกษาเน้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดทารายงานเพื่อค้นคว้าด้วยตนเอง (4.18) ระบบการ
ให้ความเห็นต่อการนาเสนอการนาเสนอรายงานในวันสุดท้ายของการเรี ยนการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (4.16) จานวนสมาชิก
กลุ่มทารายงานมีความเหมาะสม (4.09) รูปแบบการนาเสนอที่ออกแบบไว้ มีความเหมาะสม กระชับ รวดเร็ว ไม่น่าเบื่อ และ
เนื้อหาในรายวิชาที่ใช้สอบมีความเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยเกินไป (4.00) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพะเยาศึกษา
รายการ
รูปแบบการเรียนการสอนเหมาะสมกับจานวนนิสติ
นิสิตเข้าใจพะเยาจากการทารายงาน
ระบบที่ปรึกษาพัฒนาการทารายงาน
รายงานมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาของนิสิต
เข้าใจความรู้ทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มากขึ้นจากรายงาน
ประยุกต์วิธีการจัดทารายงานในวิชาอื่นได้
มีความรู้ความเข้าใจพะเยามากขึ้น
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนารายงานได้อย่างตื่นตัว
รวม

Min
1.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3

Max
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
4.19
4.36
4.39
4.14
4.24
4.20
4.40
4.27
4.28

Std. Deviation
.74
.60
.67
.85
.66
.64
.64
.62
.49

ในส่วนนี้จะเป็นการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านผลการเรียนการสอนในรายวิชาพะเยาศึกษาของนิสิตที่
เรียนรายวิชาพะเยาศึกษา โดยผลการศึกษาจากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก (4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงลาดับรายการจากมากไปหาน้อย พบว่า การเรียนวิชาพะเยาศึกษาของนิสิตทาให้มีความรู้ความเข้าใจจังหวัดพะเยา
มากขึ้น (4.40) ระบบให้คาปรึกษาของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาทาให้ช่วยเติมเต็มและพัฒนาการจัดทา
รายงานได้มาก (4.39) นิสิตได้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดพะเยาในสิ่งที่ตัวเองสนใจจากการทารายงาน (4.36) การเรียนในวิชา
พะเยาศึกษาของนิสิตทาให้นิสิตต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหาต่างๆอย่างตื่นตัว (4.27) การพัฒนา
รายงานในวิชาพะเยาศึกษาทาให้เห็นมุมมองทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย (4.24) นิสิตสามารถประยุกต์รูปแบบและ
วิธีการจัดทารายงานในรายวิชาพะเยาศึกษาเพื่อใช้ในการจัดทารายงาน/โครงงานในรายวิชาอื่นๆต่อไป (4.20) รูปแบบและ
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วิธีการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษาเช่นนี้มีความเหมาะสมกับปริมาณนิสิตที่มีจานวนมาก (4.19) และรายงานที่จัดทามีความ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นิสิตกาลังศึกษา (4.14) ตามลาดับ
ส่วนผลการประเมินการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทาขึ้นและให้นิสติ กรอกแบบประเมินระบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยพะเยา (www.reg.up.ac.th) พบว่า นิสิตที่เรียนในวิชานี้
ทั้งหมด 446 คน ได้กรอกแบบประเมินทั้งหมด 291 คน คิดเป็นร้อยละ 62.99 โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยของผลการประเมินการ
เรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษาอยู่ในระดับมาก (4.14)
สาหรับผลการเรียนวิชาพะเยาศึกษาของผู้เรียนทั้งหมด โดยประเมินจากการสอบ คะแนนการปรึกษาการจัดทา
รายงาน คะแนนนาเสนอรายงาน คะแนนรูปเล่มเนื้อหารายงาน โดยกาหนดค่าระดับขั้น (เกรด) เป็นระดับขั้นที่ต่าสุดคือ F มี
ค่าคะแนนเท่ากับ 0.00 และระดับขั้นสูงสุดคือ A มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาพะเยาศึกษาของนิสิต
จากตารางผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาพะเยาศึกษาของนิสิต แสดงให้เห็นว่า นิสิตได้ระดับขั้น B+ มากที่สุด และระดับ
ขั้น A, B, C, C+, D+, F และ D ตามลาดับ ดังปรากฏดังตารางที่ 4
และเมื่อประเมินค่าเฉลี่ยของระดับขั้นใน 437 คน (ตัดนิสิตที่ถอนรายวิชาออกไปจานวน 9 คน) มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่
ที่ (ค่าระดับขั้นแต่ละขั้น x จานวนนิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นนั้น) เท่ากับ 1,257.5/437 คน ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ค่า
ระดับขั้น 2.88 เต็ม 4.00
ตารางที่ 4 แสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาพะเยาศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (AEC)
ระดับขั้น (เกรด)
ช่วงคะแนน
รวม (คน)
A
80.00 - 100.00
B+
75.00 - 79.00
B
70.00 - 74.00
C+
65.00 - 69.00
C
60.00 - 64.00
D+
55.00 - 59.00
D
50.00 - 54.00
F
<50
W
รวม

75
103
72
68
70
44
5
25
9
446

%
15.92
21.87
15.29
14.44
14.86
9.34
1.06
5.31
1.91
100.00

2. อภิปรายผล
ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับลักษณะวิชาสามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนอย่างเป็นที่น่าพอใจได้ เช่น วิชาพะเยาศึกษาซึ่งเป็นหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปที่มีผู้เรียนเป็นจานวนมาก ในขณะที่คาอธิบายรายวิชามีลักษณะความรู้ทั่วไปของจังหวัดพะเยา การใช้ช่องทาง
การติดต่อสื่อสารสาหรับเนื้อหาในวิชา การแจ้งข่าวสาร กาหนดกิจกรรมขั้นตอนในระหว่างการเรียนการสอน กระบวนการ
ปรึกษาหารือต่าง ๆ ที่กระทาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น เฟสบุ๊คเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึก ษาของ
อัญชลี สุขในสิทธิ์ (2559) ที่ชี้ให้เห็นว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในระดับที่สูงขี้นของผู้เรียนเป็นอย่าง
มาก และสอดคล้องกับภิรมย์ พาบุ (2558) ที่สรุปว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้เว็บเครือข่ายทางสังคมเพื่อการเรียน
และการสอนมีมากขึ้นและผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก
อีกกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสัมฤทธิ์ผลคือ การจัดทารายงานโดยใช้รูปแบบการ
จัดทาเป็นแบบบทความวิจัย/บทความวิชาการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาพะเยาศึกษา มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ทา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับสายสมร เฉลยกิตติและคณะ (2557)
ที่สรุปว่าการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ต่อความมีจิตอาสาของ
นักเรียนพยาบาลก่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่นเดียวกับวิชาพะเยาศึกษาที่บูรณาการเข้าร่วมกับการศึกษา
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เรียนรู้โดยการวิจัยประเด็นปัญหาในจังหวัดพะเยา ซึ่งสร้างสัมฤทธิผลในการเรียนที่มากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการศึกษาโดย
การวิจัยทาให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวจังหวัดพะเยาด้วยตนเองและมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่กาลังศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปได้สองประการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาพะเยาศึกษามีความเหมาะสมต่อผู้เรียน เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยรูปแบบและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.26) และในรายด้านก็มีระดับมากทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4
อันดับแรกที่ชี้ให้เห็นความสาคัญของการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง
มาก ได้แก่ การตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค "พะเยาศึกษา 1/2559 AEC" ที่ทาให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตสามารถติดต่อให้คาปรึกษากันได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสะท้อนให้เห็นความใส่ใจ ให้คาปรึกษา ควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงของอาจารย์ผู้สอน
นอกจากใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ วิชาพะเยาศึกษาใช้การวิจัยโดยการจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
พะเยาและสาขาวิชาที่ผู้เรียนศึกษาอยู่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จึงทาให้การที่นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการให้
คาปรึกษาแบบสองเส้าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาวิจัยโดยการจัดทารายงานระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้เรียนให้ความเห็นด้วยมากต่อจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เป็น
สื่อกลางด้วยเช่นเดียวกัน
นอกจากนั้น การออกแบบสัดส่วนคะแนนจากการที่วิชาพะเยาศึกษาเน้นกิจกรรมการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทารายงาน
ดังกล่าว จึงทาให้มีสัด ส่วนคะแนนจากรายงานจานวน 75% และคะแนนสอบ 25% นั้น มีความเหมาะสมที่ผู้เรีย นก็ ใ ห้
ความเห็นด้วยมาก เนื่องจากผู้เรียนต้องทุ่มเทให้กับการจัดทารายงานที่ผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ มากมายตาม
รูปแบบของการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการโดยผ่านการแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่ปรึกษาสองฝ่าย
2. ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษา ก็พบว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเห็นด้วยมาก (4.28) และ
รายด้านทุกด้านมีความเห็นด้วยมากทั้งหมดเช่นกัน โดยเมื่อพิจารณารายด้าน 3 ลาดับแรก สะท้อนให้เห็นว่า การจัดทา
รายงานโดยการศึกษาวิจัยเป็นกิจกรรมในวิชาพะเยาศึกษาเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในจังหวัด
พะเยามากขึ้น ซึ่งเกิดมาจากระบบการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
นอกจากนั้น ด้วยกิจกรรมการจัดทารายงานทาให้ผู้เรียนต้องพยายามแก้ปัญหาอย่างตื่นตัวและยังทาให้ผู้เรียนที่อยู่
ทางสายวิทยาศาสตร์เข้าใจมุมมองในการจัดทารายงานทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะจัดทารายงานใน
วิชาพะเยาศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนศึกษาอยู่ และผู้เรียนสามารถจะประยุกต์ใช้การจัด
รายงานในวิชาพะเยาศึกษากับวิชาอื่น ๆ ที่จะศึกษาได้ต่อไป
จากผลการจัดการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษาที่อยู่ในระดับมาก จึงสอดคล้องกับผลการประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตาม มคอ.ที่ตั้งไว้กล่าวคือ มีคะแนนรวมเฉลี่ยของผลการประเมินการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษาอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในวิชานี้ผ่านเกณฑ์ในค่าระดับขั้นที่ 2.88 เต็ม 4.00
โดยสรุป ผู้วิจัยเห็นว่า การผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มีความสาคัญต่อการกระตุ้นการ
เรียนรู้และเข้าใจของนักศึกษาในวิชาต่าง ๆ แต่การจะผสมผสานรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใดเข้าอยู่ในการ
เรียนการสอนวิชาใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ลักษณะและประเภทของวิชานั้น ๆ ด้วย ประกอบกับต้องคานึงถึงคุณลักษณะ
ของผู้เรียน จานวนผู้เรียน ลักษณะของห้องเรียนด้วยเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การออกแบบการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษาซึ่งเป็นกรณีศึกษาของการศึกษาครั้งนี้ อยู่บนฐานที่พิจารณาลักษณะ
ของวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีผู้เรียนจานวนมากและเนื้อหารายวิชาที่เฉพาะเจาะจงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จังหวัดพะเยา ในขณะเดียวกันผู้เรียนที่เป็นนิสิตทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีต่างมีภูมิลาเนาที่อยู่ จังหวัดอื่น ๆ และกาลัง
ศึกษาอยู่ในสายทางวิทยาศาสตร์
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การออกแบบการเรียนการสอน จึงเป็นการพยายามลดเนื้อหาการบรรยายให้มากที่สุด แต่เพิ่มการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการวิจัยในประเด็นปัญหาในจังหวัดพะเยาที่คาบเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ผู้เรียนศึกษาอยู่เพื่อสร้างแรงจูงใจ และความ
สนใจที่ต้องการจะศึกษาด้วยตนเองให้มากขึ้น ในขณะที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารหลักระหว่างกันที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่งสาหรับผู้เรียนที่มีจานวนมาก นอกเหนือจากใช้ระบบที่ปรึกษาการศึกษาผ่านการวิจัยเป็นเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และปรับปรุงพัฒนาการจัดทาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ ผู้สอนต้องทุ่มเทอย่างมาก หากมีผู้รับผิดชอบสอนคนเดียวก็มีข้อดี
ข้อเสียต่างกัน กล่าวคือ ข้อดีเป็นการง่ายในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการ ส่ วนข้อเสียคือใช้ความทุ่มเทจน
ผู้รับผิดชอบสอนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่นอกเหนือเวลาเรียนในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของการเรียนการสอน
ที่มากเกินไป ดังนั้น หากสามารถจัดคณะทางานที่เป็นคณะผู้รบั ผิดชอบการเรียนการสอนได้ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างกันไปอย่างมาก แต่ก็ต้องคานึงถึงการมีความเห็นร่วมไปในแนวทางการเรียนการสอนทิศทางเดียวกันที่
ชัดเจน จึงจะสามารถทาให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวของการดาเนินการจัดการเรียนการสอนในวิชานี้ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล
2. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาวิจัยเพื่อหากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับจานวนผู้เรียนที่แตกต่างกัน การมี
ผู้เรียนที่อยู่ต่างสาขาวิชามาเรียนด้วยกัน และลักษณะของวิชาที่แตกต่างกันเช่น เป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชา
แกน วิชาเอกบังคับ วิชาเลือกสาขา น่าจะเป็นหัวข้อการศึ กษาวิจัยครั้งต่อไปเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความ
แตกต่างและความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละประเภท
2.2 ศึกษาวิจัยการผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับธรรมชาติและลักษณะ
ของรายวิชาที่แตกต่างกัน
2.3 การวิจัยประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ Learning Management
System เช่น Moodles กับ Facebook
.
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บทคัดย่อ
กว่า 80 ปีจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่การปกครองแบบประชาธิปไตย อาจกล่าวได้ว่าประชาธิ ป ไตย
ของไทยนั้น ไม่ก้าวหน้าหรือมีพัฒ นาการต่าสุดเมื่อเทีย บกับหลัก การพื้น ฐานหรือ ประเทศอื่น ที่มีการปกครองในรูปแบบ
เดียวกัน สาเหตุหนึ่งคือระบบการศึกษาที่ไม่สามารถพัฒนาประชากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่
ของตนต่อ การเป็น พลเมือ งที่ดี บริบ ทเช่น นี้ทาให้เ กิด ปัญ หาและวิก ฤตการณ์ท างการเมือ งอย่า งต่อ เนื่อ ง มีปัญ หาทาง
เศรษฐกิจ และสังคมรวมถึงการพัฒนาประเทศให้สมดุลในทุก มิติ เพราะการศึก ษาทางการเมือ งคือกุญแจสาคัญในการ
แก้ไ ขปัญ หาข้า งต้น บทความวิช าการนี้จึงมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ วิเ คราะห์ห ลัก สูต รในวิชาการให้ก ารศึก ษาทางการเมือ ง
ศึก ษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา สรุป ประเด็น ที่ส อดคล้อ ง แตกต่า ง ค้น หาจุด ร่วมและเป้า หมายของหลักสูต ร ใช้วิธีก าร
ศึก ษาแบบวิเ คราะห์เ นื้อ หาและสุ่ม ตัว อย่า งหลัก สูต รแบบบัง เอิญ 8 มหาวิท ยาลัย ผลการศึก ษาพบว่า มหาวิท ยาลัย
ส่วนใหญ่จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยกาหนดเป็นรายวิชาพื้นฐาน
ทั้งวิชาบังคับในหมวดศึกษาทั่วไปและให้อิสระแก่นักศึกษาเลือ กลงทะเบียนเรียนได้เอง ในภาพรวมพบว่ามีจุดประสงค์
และเนื้อหาที่ตรงกันคื อเน้นการให้ความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรื อ การ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก สิทธิ หน้าที่ โครงสร้างสังคม คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง จัดการเรียนทั้งแบบบรรยาย ศึกษาด้วยตนเองและปฏิบัติ ในชุมชน ความสอดคล้องของหลักสูตร
นั้นมุ่งสร้างพฤติกรรมการเรียนและการใช้ชีวิตตามคุณลักษณะ “พลเมือง” ในสังคมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามเพื่อให้
สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม จาเป็นต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง สอดแทรกวิธีการหรือจัดกิจกรรมให้
เกิดทัศนคติที่ดี มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
คาสาคัญ: การให้การศึกษาทางการเมือง, พลเมือง, หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย, สถาบันอุดมศึกษาไทย
Abstract
More than 80 years of changing government from absolute monarchy into democracy, it can
be said that Thailand’s democratic has not be progressed or lowest development when compared
with the basis of democratic principles or other developed countries in the same pattern. One of the
reason is an educational system which cannot develop people to have knowledge and understanding,
realize the rights and duties of good citizens. These contexts cause the continuing of political
problems and political crisis, such as economic and social problems as well as national development
in every dimensions. Therefore, civic education is the key to solve previous problems. This article
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had objectives to analyze curriculum of civic education by analyzing content, concluding r elated or
different subjects, finding common aim and goal of curriculum. The study was conducted by content
analysis and accidental random 8 sampling. The result of study found that most of universities offer
civic education curriculum in the first year of Bachelor Degree as a basic course, it is a required subject
of general education which can be freely chosen by students. For overview, it has the same objectives
and contents on politics and government, democracy, related laws or Thai citizen and global c itizen
beings, rights, duties, social structure, morality and ethics, self-responsibility, also sufficient society
and economy. They provide course by lecture, self-study, and community practice. The concordance
of curriculum is aimed for building learning behavior and life spending as “citizen” in democratic
society. However, concrete results need to have actions on learning process with methods or activities
for building good attitude, public mind, self and social responsibility.
Keywords: Civic Education, Citizenship, Curriculum to Democracy Development, The Higher
Education Institutions of Thailand
บทนา
นับ ตั้ง แต่ป ระเทศไทยเปลี่ย นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูร ณาญาสิท ธิร าชย์เ มื่อ วัน ที่ 24 มิถุน ายน
2475 จนถึงปัจ จุบัน อาจกล่า วได้ว่า การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยของประเทศยังไม่ก้า วหน้า หรือ พัฒ นาให้มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยหรือประเทศที่มีการปกครองแบบ
เดียวกันในกลุ่มประเทศที่เจริญแล้ว เช่น กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกาหรือญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ประเทศไทย
ไม่ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการพื้น ฐานของประชาธิปไตยอย่างจริงจัง ทาให้เกิดปัญหาและวิก ฤตการณ์ท างการเมือ ง
อยู่เนืองๆ และก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาตลอดจนการพัฒนาประเทศในทุกมิติกว่า 80
ปีของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยประสบกับปัญหาด้านการเมืองการปกครองหลากหลายประการ
ทั้งวิกฤตจากการรัฐประหารการเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มการเมืองต่างๆ พรรคการเมืองไม่เข้มแข็งรัฐบาลอ่ อนแอ
ไม่ม ีป ระสิท ธิภ าพในการบริก ารราชการแผ่น ดิน ฯลฯ สิ ่ง เหล่า นี ้ค งปฏิเ สธ ไม่ไ ด้ว่า สาเหตุห นึ ่ง มาจากนโยบายและ
กระบวนการการให้การศึกษากับประชาชน (lack of education policy) สาเหตุประการสาคัญก็ คือ ความอ่อนแอของ
ประชาชนในประเทศที่เ กิด จากความไม่รู้ ไม่เ ข้า ใจ ไม่ส นใจหรือ ไม่มีส่ว นร่ว มเท่า ที่ค วรในเรื่อ งการเมือ งการปกครอง
ประกอบกับในอดีตที่ ผ่านมาภาครัฐไม่ได้ให้ความสาคัญและไม่มีความจริงจังต่อนโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาทางการเมือง (civic education) หรือการให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการสร้างพลเมืองอย่า งถูกต้อง หรือหลักสูตรที่กาหนดขึ้นจาก
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาการเมืองและส่งเสริมให้ คนไทยมีความ
รับผิดชอบต่อบ้านเมืองของตนเองได้เพียงพอ ดังนั้นการให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองจึงมีความสาคัญและมี
ความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในทางการเมืองและการพัฒนาประเทศร่วมกัน ซึ่งหากภาครัฐให้ความสาคัญและมีความจริงจัง จริงใจ ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว รวมถึงมีการดาเนินการอย่ างต่อเนื่องแล้ว ก็จะสามารถแปรเปลี่ยนประชาชน
จากปัจ เจกชนที่ไ ร้พ ลัง ให้เ ป็น พลเมือ งผู้เ ป็น พลัง ในการพัฒ นาประเทศ และพัฒ นาการเมือ งของประเทศให้มีค วาม
เข้มแข็งในที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาในรายวิชาการให้การศึกษาทางการเมืองของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การศึก ษาเพื่อ สร้า งความเป็น พลเมือ งในสังคมการเมือ งแบบประชาธิป ไตย นั้น มีห ลัก การคิดว่า คนต้อ ง ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณค่าและมีคุณภาพ มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะในฐานะความเป็น
เจ้าของอานาจอธิปไตย เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น (active citizen) และยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เยาวชนได้
เรีย นรู้ท างการเมือ ง และแสดงออกถึงความเป็น พลเมือ งในอนาคตอีก ด้ว ย ถือ ว่า เป็น การจัด การศึก ษาเพื่อ ความเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Citizenship Education: DCE) หลังจากการเปลี่นแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 จนถึง ปัจ จุบัน ตามที่ไ ด้ก ล่า วไว้ข้า งต้น สัง คมไทยยัง ไม่จ ริง จัง ในเรื่อ งนี้เ ท่า ใดนัก ฐานความคิด ในการจัด
การศึก ษาเพื่อ สร้า งพลเมือ งยังคงตั้ง อยู่บ นหลัก ความเชื่อ ทางศาสนา จารีต ประเพณีแ ละอนุรัก ษ์นิย ม ไม่ไ ด้ตั้งอยู่บ น
พื้นฐานหลักการประชาธิปไตย (สิริพรรณ นกสวน สวัสดี , 2553) ให้ความสาคัญกับวุฒิการศึกษามากกว่าความรู้ที่นามา
ปฏิบัติจ ริงในชีวิตประจาวัน เน้น ท่อ งจามากกว่า การเข้า ใจและนาไปใช้ และบางครั้งก็ไ ม่อ าจเชื่อ มโยงได้กับ วิถีชีวิตใน
สังคม การมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนาประเทศและการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยจึงทาได้ค่อนข้าง
ยาก (โกวิท ย์ พวงงาม, 2555) โดยเฉพาะเยาวชน นิสิต นัก ศึก ษาที่กาลังก้า วไปสู่ ก ารได้รับสิท ธิค วามเป็น “พลเมือง”
อย่างเต็มตัว นอกจากนี้แล้วประเด็นสาคัญ คือ สถาบันหลักทางการเมืองยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการเรียนรู้ขัด
เกลาความเป็นประชาธิปไตย ทั้งในเชิงรูปแบบและวัฒนธรรมทางการเมือ งที่ค วรจะเป็น (สถาบันพระปกเกล้า , 2555)
รวมทั้งการที่สังคมไทยมักจะฝากความหวังการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไว้ที่สถาบันการศึกษา ในขณะที่ระบบ
การศึก ษาของประเทศยังขาดการมีส่ว นร่ว มของประชาชน การเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้น ยังก้า วไปไม่ถึงการสร้าง
กระบวนการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการมีทักษะชีวิตประชาธิปไตย (สถาบันนโยบายศึกษา, 2553) ถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการ
จะกาหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนหรือเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการพัฒนาหรือระดับการศึกษาของคนในประเทศ
พลเมือง (citizens) หมายถึง หมู่คนที่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง คนทั้งหมดซึ่งเป็นกาลังของประเทศทั้ ง
ในทางเศรษฐกิจ การทหารและอานาจต่อ รองกับ ประเทศอื่น โดยนัย ของความหมายคาว่า “พลเมือ ง” หมายถึงคนที่
สนับสนุนเป็นกาลังอานาจของผู้ปกครอง เป็นคนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครอง (Sakulthai, 2556) ซึ่งในระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย (democracy) นั้น พลเมือง จึงมีความแตกต่างจากพลเมืองของการปกครองในระบอบ
อื่นที่พลเมืองจะมีคุณสมบัติอย่างไรนั้นเป็นไปตามที่ผู้มีอานาจประสงค์จะให้เป็น ในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยเจ้าของ
อานาจสูงสุด คือ ประชาชน ดังนั้นพลเมืองในระบอบการปกครองประชาธิปไตยจึ งมีความแตกต่างและหลาก หลายได้
เมื่อแตกต่างหลากหลายได้จึงต้องมีการเคารพซึ่งกันและกัน ดังนั้นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึงสมาชิก
ของสังคมที่มีอิสรภาพ (liberty) และสามารถพึ่งตนเองได้ (independent)ใช้สิทธิเสรีภาพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบ
เคารพสิท ธิเ สรีภ าพของผู้อื่น เคารพในความแตกต่า ง เคารพหลัก การแห่ง ความเสมอภาค เคารพกฎและกติก า ไม่
แก้ปัญ หาด้ว ยความรุน แรง ตระหนัก ว่า ตนเองเป็น ส่ว นหนึ่ง ของสัง คมร่ว มรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม มีจิต สาธารณะและ
กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบหรือร่วมขับเคลื่อนสังคมและแก้ปัญหาผิดชอบหรือร่วมขับเคลื่ อนสังคมและแก้ปัญหาสังคม
ในระดับ ต่า งๆ ตั ้ง แต่ใ นครอบครัว ชุม ชนจนถึง ระดับ ประเทศ ทั ้ง นี ้พ ลเมือ งในระบอบประชาธิป ไตยสามารถสรุป
คุณสมบัติได้ 6 ประการ ดังนี้
1) มีอิสรภาพ (liberty) พึ่งตนเองได้ (independent) และไม่ถูกครอบงาจากระบบอุปถัมภ์ของสังคม
2) เคารพสิทธิผู้อื่น ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น (มาตรา 4. แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กาหนดไว้ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ย่อยได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน)
3) เคารพความแตกต่าง มีทักษะในการฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตนเอง
4) เคารพหลักความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและเห็นด้วยกับความเสมอภาคระหว่างบุคคล
5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้กาลังและยอมรับผลของการละเมิดกฎหมาย
6) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมทั้งความกระตือรือร้น ที่ จ ะ
รับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง
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นอกจากนี้ ความเป็นพลเมือง (citizenship) หมายถึง การเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเองมีค วามสานึ ก ใน
สัน ติว ิธ ี มีก ารยอมรับ ความคิด เห็น ของผู ้อื ่น (วรากรณ์ สามโกเศศ , 2553) และความเป็น พลเมือ งของระบอบ
ประชาธิปไตย คือ การที่สมาชิกมีอิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบและมีอิสรเสรีภาพควบคู่กับหน้าที่ (ปริญญา เทวา
นฤมิต รกุล , 2553) รวมทั้งความเป็น พลเมือ งยังหมายถึง ความสัม พัน ธ์ท างกฎหมายระหว่า งปัจ เจกบุค คลกับ รัฐ โดยมี
สานึกของความเป็นเจ้าของประเทศใน 3 ลักษณะ (สภาพัฒนาการเมือง, 2556)
ดังนั้นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) จึงเป็นเรื่องสาคัญที่รัฐจาเป็นต้องดาเนินการ
เพื่อ ส่งเสริม ให้เ กิด การตระหนัก รู้ข องประชากรภายในรัฐ สร้า งกาลังคนของรัฐ เพื่อ ที่จ ะสืบ ทอดวัฒ นธรรม ความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ การสืบสานอุดมการณ์และความเป็นพลเมืองที่มีพลังความคิด พลังความรักและพลังสามัคคี การอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกติกาสังคม เคารพผู้อื่นและเคารพหลักการของการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ชินวรณ์ บุญยเกียรติ , 2554)
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) ถือเป็นเครื่องมือของรัฐในการสร้างพลเมืองให้มีคุณลัก ษณะ
ตามที ่ร ัฐ ต้อ งการ ส่ว นการศึก ษาเพื ่อ ความเป็น พลเมือ งตามระบอบประชาธิป ไตย ( Democratic Citizenship
Education: DCE) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในรัฐที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนในรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทั้ งในมิติของวิถีชีวิต อุดมการณ์และรูปแบบทาง
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตระหนักและมีทักษะเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ
ชุม ชนสังคมและรัฐ ด้ว ยความรับ ผิดชอบ ในลัก ษณะเข้า ไปมีส่ว นร่ว มบนพื้น ฐานของความมีเหตุผลและ มีวิจ ารณญาณ
รู้เท่าทัน มีความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติในฐานะสมาชิกของสังคมประชาธิปไตยที่เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทุกมิติในฐานะ
เจ้า ของสัง คมที่ส มัค รใจเข้า มาผูก พัน กัน เป็น สมาชิก ของสัง คมร่ว มกัน สอดรับ กับ แนวคิด ของทิพ ย์พ าพร ตัน ติสุน ทร
(2554) ที่มีค วามเห็น เช่น เดีย วกัน ว่า การศึก ษาเป็น เครื่อ งมือ สาคัญ ทางการเมือ งของรัฐ ที่จ ะต้อ งจัด ขึ้น เพื่อ ออกแบบ
ลัก ษณะพลเมือ งของตนให้เ ข้า กับ สัง คมของตนเอง อาทิ รัฐ ที่ป กครองแบบระบบเผด็จ การจะมีลัก ษณะของการวาง
กฎระเบียบไว้เข้มงวดเคร่งครัดเพื่อให้พลเมืองปฏิบัติตามและเชื่อฟังก็จะมีวิธีการจัดการศึกษาในแบบหนึ่ง ในขณะที่รัฐ
ซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยก็จะให้คุณค่าในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและการใช้เหตุผลกับพลเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมีจุดเริ่มต้นจากสังคมตะวันตก โดยมีโครงสร้าง
รูปแบบ หลักสูตร เนื้อหา กระบวนการและวิธีการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันไปตามภู มิหลังและบริบทของแต่ละรัฐ แต่มี
เป้าหมายหลักร่วมกันคือการพัฒนาให้คนในสังคมมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อุดมการณ์
และรูปแบบการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ชุมชนท้องถิ่น เน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญ ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชี้นาเป็นผู้ให้คาแนะนาและเรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ออกไปสัมผัสกับปัญหาชุมชน ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งหา ข้อยุติด้วย
เหตุด้วยผลและลงมือแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรี ยมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
และทัศนคติที่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย ทั้งวิถีชีวิต อุดมการณ์และรูปแบบทางการเมือง
ระเบียบวิธีการศึกษา
ศึก ษาโดยวิธ ีก ารวิเ คราะห์เ นื ้อ หา (Content analysis) จากหลัก สูต รการศึก ษาของสถาบัน อุด มศึก ษา
ภายในประเทศโดยสุ่มตัวอย่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จานวน 8 สถาบันที่เปิด
สอนในระดับปริญญาตรีรายวิชาที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาทางการเมือ ง ทาการสรุปประเด็นที่สอดคล้องกัน แยกแยะ
ความแตกต่า ง ค้น หาจุด ร่ว มและเป้า หมายในแต่ล ะมหาวิท ยาลัย สรุป ประเด็น การศึก ษา อภิป รายผลและนาเสนอ
ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา
สาหรับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศไทย แม้จะมีการกาหนดไว้ในแผนการศึก ษา
แห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึ กษาของประเทศแต่ยังคงไม่มีความชัดเจน
เกี่ย วกับ คุณ ลัก ษณะของพลเมือ งที่รัฐ ต้อ งการในมิติก ารเมือ งการปกครองแบบระบอบประชาธิป ไตยที่ค วรจะเป็น ซึ่ง

145

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

ระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมาเน้นพัฒนาคนให้เป็น “คนเก่ง” เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และเน้นพัฒนาคนให้เป็น
“คนดี” ในมิต ิข องศาสนาและวัฒ นธรรม แต่ย ัง ขาดคุณ ลัก ษณะส าคัญ หลายประการของพลเมือ งตามระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนยังคงมีบทบาทเป็นผู้ชมทางการเมือ งมากกว่าการมีบ ทบาทในฐานะพลเมือ ง และถึงแม้รัฐ จะ
กาหนดยุท ธศาสตร์พัฒ นาการศึก ษาเพื่อ สร้า งความเป็น พลเมือ ง พ.ศ. 2553 – 2561 แล้ว ก็ต าม แต่ก ระบวนการนา
ยุทธศาสตร์มาใช้ในทางปฏิบัติกลับไม่มีการกากับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ที่จริงจัง รวมทั้งขาดรูปแบบวิธีการที่เป็นรูปธรรมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้ปฏิบัติสามารถหยิบไปใช้หรือต่อยอดได้อย่ าง
มีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรการศึก ษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองยังคงเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทตนเองเพียงเฉพาะ
ตามที่ก ฎหมายกาหนด เน้น การเข้า ใจโครงสร้า งการปกครองตามกรอบรัฐ ธรรมนูญ มากกว่า ที่จ ะมุ่งสร้า งความรู้ความ
เข้า ใจ ทัศ นคติ ทัก ษะความสามารถที่เ หมาะสมกับ โครงสร้า ง ทฤษฎี ตัว ระบบการเมือ ง อุด มการณ์แ ละวิถีชีวิต แบบ
ประชาธิปไตย ส่งผลให้การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ยังไม่เกิดประสิทธิผลทั้งในแง่
ผลลัพธ์และกระบวนการที่แท้จริง แม้ในปัจจุบันการเรียนการสอนจะเน้น “ผู้เรียนเป็นสาคัญ ” โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น แต่ผู้สอนก็ยังคงมีบทบาทในชั้นเรียนทั้งในกระบวนการเรียนการสอน
และการกาหนดกฎเกณฑ์มากกว่าการบรรบายให้ผู้เรียนฟังหน้าชั้นเรียนและอธิบายตามหนังสือเรียนที่เน้นเนื้อหาให้เกิด
การท่องจาและประเมินผลด้วยการสอบยังคงเป็นวิธีการเดียวที่ผู้สอนใช้ในห้องเรียน การ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและลงไปสู่
ชุม ชนยังไม่ถูก นามาใช้ใ ห้เ กิด ประโยชน์ต่อ การเรีย นรู้ม ากเท่า ใดนัก ดังนั้น จึงสรุป ได้ว่า การศึก ษานั้น เป็น เพีย งการจัด
การศึก ษาเกี่ย วกับ พลเมือ ง (education about citizenship) มากกว่า เป็น การจัด การศึก ษาผ่า นความเป็น พลเมือ ง
(education through citizenship) หรือการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (education for citizenship)
เมื่อ กล่า วถึงสถานที่ห รือ แหล่งที่จ ะบ่ม เพาะประชากรของรัฐ ให้เ ป็น พลเมือ งที่ส มบูรณ์นั้น มหาวิท ยาลัย หรือ
สถาบัน อุด มศึก ษาคือ สถานที ่จ ะถูก กล่า วถึง เป็น อัน ดับ แรก เพราะปัญ ญาชนเหล่า นั ้น ถือ เป็น พลเมือ งที ่ม ีพ ลัง ของ
ประเทศชาติและเป็นฐานกาลังสาคัญเชิงเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการพัฒนาการเมืองของประเทศ และปฏิเสธไม่ได้ว่า
นิสิต นักศึกษาและเยาวชนที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษามีความสาคัญต่อการผลิตกาลังคนออกไปทดแทนประชากรของรัฐ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาทั้งในวิชาชีพสาขาตนเองและจาเป็นต้องได้รับความรู้ความเข้าใจ และการขัดเกลา
ทางสังคมอย่างเพีย งพอที่จะทาให้เ ป็น พลเมือ งรัฐ ที่สมบูรณ์ การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือ ง ( civic education)
จึงเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญเพื่อผลิตบัณฑิตของตนเองให้ได้รับความรู้และ
หล่อ หลอมนิสิต นัก ศึก ษาเหล่า นั้น เพื่อ สร้า งวัฒ นธรรมทางการเมือ งแบบประชาธิป ไตย การมีส่ว นร่ว มทางการเมื อ ง
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมประชาธิปไตยคู่สังคมไทยสืบไป
เพื่อ ให้เ กิด ความเชื่อ มโยงถึงหลัก สูต รหรือ กระบวนการจัด การเรีย นการสอนระดับ อุด มศึก ษาในประเทศไทย
เกี่ย วกับ การศึก ษาเพื่อ สร้า งความเป็น พลเมือ ง ซึ่งถือ เป็น การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาประชาธิป ไตย แต่ล ะมหาวิท ยาลัยจะมี
แนวทางหรือ กระบวนการจัด การศึก ษาในเรื่อ งนี้อ ย่า งไรบ้า ง ผู้เ ขีย นได้ย กตัว อย่า งสถาบัน อุด มศึก ษาในประเทศมา
นาเสนอ เพื่อ ค้น หาและสรุป ประเด็น ที่ส อดคล้อ ง ความแตกต่า งในแนวทางการศึก ษาที่จัด ให้นิสิต นัก ศึก ษา รวมทั้ง
เสนอแนะประเด็น ที่เ กี่ย วข้อ ง ข้อ เสนอเชิงนโยบายเพื่อ นาไปสู่ก ารปฏิบัติต่อ ไป ตลอดจนการผลัก ดัน ให้เ ป็น นโยบาย
สาธารณะ (Public policy) ด้า นการศึก ษาเพื่อ สร้า งความเป็น พลเมือ ง (civic education) ให้กับ นิสิต นัก ศึก ษาและ
ประชาชน ทั้ง การศึก ษาใน-นอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ทั้ง นี้ “พลเมือ ง” มีค วามสาคัญ ต่อ “รัฐ ” และ
“การศึก ษาเพื ่อ สร้า งความเป็น พลเมือ ง” มีค วามจ าเป็น อย่า งยิ่ง ที ่จ ะต้อ งจัด ให้ม ีขึ้น ในการเรีย นการสอนในระดับ
อุด มศึก ษา ซึ ่ง เป็น การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์อ ัน จะน าไปสู ่ก ารวางรากฐานใหม่ข องการสร้า งพลเมือ งให้ม ีค วาม
รับผิดชอบต่อประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้มีความต่อเนื่องและมีเสถียรภาพต่อไป ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาเพื่อสร้ างความเป็นพลเมืองโดยกาหนดเป็นรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยวิชา มมศท.101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต มี
จุด ประสงค์เ น้น ความรู้ค วามเข้า ใจของการพัฒ นามนุษ ย์ คุณ สมบัติบัณฑิต ของมหาวิท ยาลัยมหิด ล แนวทางการพัฒ นา
ศัก ยภาพตนเองในด้า นต่า งๆ การพัฒ นาจิต ใจให้มีจิต สานึก ต่อ ตนเองและสังคม การพัฒ นาเชาว์ปัญ ญาให้คิด วิเคราะห์
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สังเคราะห์เ หตุผ ลและปัจ จัย แนวทางการแก้ไ ขปัญ หาได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ถูก ต้อ งและเหมาะสม สาหรับ รายวิช า
มมศท.102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต และ มมศท.103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วย
กิต ทั้งสองวิชานี้เป็นการนาหลักการและแนวทางของวิชา มมศท.101 มาประยุกต์ใช้ต่อเนื่อง โดยการให้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ย วกับ สัง คมไทยและสัง คมโลกในบริบ ทต่า งๆ เพื่อ ให้นัก ศึก ษามีโ ลกทัศ น์ที่ก ว้า งไกล รู้เ ท่า ทัน กาละ นั่น คือ การเข้า
ใจความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่ละยุคสมัย และการรู้เท่าทันเทศะที่เป็นการเข้าใจความเป็นมา ความแตกต่าง และ
จุดเด่นจุดด้อยของชุมชน สังคมและโลก รวมทั้งการแยกแยะวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและแนวทางแก้ไขปัญ หา
ของสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มีก ารจัด การเรีย นการสอนเพื่อ สร้า งความเป็น พลเมือ งไว้ใ นกลุ่ม วิช าศึก ษาทั่ว ไป
คือ “TU100 Civic Education” วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม บรรจุเป็นรายวิชาบังคับในหมวดวิชาพื้น ฐาน
ให้กับ นัก ศึก ษาชั้น ปีที่ 1 ไว้ใ นหลัก สูต รตั้ง แต่ปี 2554 โดยมีจุด ปร ะสงค์ 2 ประการในการจัด การเรีย นการสอน คือ
ต้องการให้นักศึกษาเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย มีสิทธิเสรีภาพคู่กับความรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองของ
ประเทศ และเป็น ตัว อย่า งให้ก ับ มหาวิท ยาลัย หรือ สถาบัน อุด มศึก ษาอื ่น ๆ ทั ้ง ประเทศ วิช า TU 100 มี Course
Description ของรายวิช าว่า Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as
a good global citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various
case studies and field study outings. Students are required to organise a campaign to raise awareness
or bring about change in an area of their interest. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนวิช า TU 100 คือ นัก ศึก ษาเป็น ผู้รับ ผิด ชอบต่อ ตนเองและสัง คมด้ว ยตัว ของนัก ศึก ษาเอง ผู้ส อนเป็น เพีย งผู้จัด
กระบวนการเรีย นรู้ (Facilitator) ปรับ การเรีย นรู้จ ากแนวดิ่งมาเป็น แนวระนาบ คือ นัก ศึก ษามีเ สรีภ าพในการเลือ ก
ปัญ หาที่อ ยากแก้ไข เลือ กโครงการที่อ ยากทาด้วยตนเอง ซึ่งนัก ศึก ษาจะได้เรียนรู้แ บบ Problem – Based Learning
และ Project – Based Learning เพื ่อ เชื ่อ มโยงให้เ ห็น ว่า ตนเองเป็น ส่ว นหนึ ่ง ของปัญ หาที ่เ กิด ขึ ้น ในสัง คมอย่า งไร
สาหรับ วิชานี้มี จานวน 3 หน่ว ยกิต จัด การเรีย นการสอน 48 ชั่ว โมง/เทอม โดยคละนัก ศึก ษาจากทุก คณะ ทั้งภาค
ภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ มีเ นื้อ หาวิชาที่เ รีย นในห้อ งและลงชุม ชนที่อ ยู่ร อบมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูน ย์รังสิต
เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนได้สัมผัสปัญหาและแก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างแท้จริง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือ งเป็นวิชาพื้นฐานโดยกาหนดเป็นรายวิ ชา
หมวดการศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รับผิดชอบจัดการศึกษาโดยศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดศึกษาทั่ว ไป
สังกัดสานักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัด การเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของนิสิตในวิ ท ยา
เขตบางเขน โดยมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ได้พัฒ นารายวิชากลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมือ งโลก ( Thai Citizen
and Global Citizen) ขึ้น เพื่อ ระดมผู้ส อนจากหลายคณะเข้า ด้ว ยกัน มีจุด ประสงค์เ พื่อ ให้ผู้เ รีย นพัฒ นาไปสู่ก ารเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล ตระหนักในสิทธิหน้าที่
ของพลเมือง ความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองของประเทศ เห็นคุณค่าของความเหมือนและความต่าง เข้าใจถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตระหนักใน
คุณ ค่า และเอกลัก ษณ์ที่ดีงามของไทย การมีจิต อาสาและจิตสาธารณะในสังคม ซึ่งในกลุ่ม สาระวิชาพลเมือ งไทยแ ละ
พลเมืองโลกนั้นมีรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนได้ อาทิ มนุษย์กับสังคม การพัฒนาตนเอง (นิสิต) ทักษะชีวิตการ
เป็นนิสิตมหาวิทยาลัย สังคมและการเมือง จิตอาสาเพื่อพัฒ นาชุม ชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซีย น ไทยในพลวัต
โลก การเมืองในโลกปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย มรดกอารยธรรมโลก เป็นต้น
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จั ด การศึก ษาเพื่ อ สร้างความเป็น พลเมือ งไว้ ใ นหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Program) ซึ่งกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จานวน 38 หน่วยกิต ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาแกนศึกษา
ทั่วไป 12 หน่วยกิต จานวน 4 รายวิชา 2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต จานวน 5 รายวิชา 3) กลุ่มวิชาศึกษา
ทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต จานวน 3 รายวิชา และ 4) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 2 หน่วยกิต โดยกาหนด ให้เลือกเรียน 1 วิชาจาก 9 รายวิชา ซึ่งมีจุดประสงค์ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป คือ การจัดการองค์ความรู้โดยไม่แบ่งแยกรายวิชาตามกลุ่มศาสตร์ และบรรจุเนื้อหาเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ พอเพียง ฯลฯ ให้เป็นส่วนหนึ่ งของหลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลที่
สามารถ บูรณาการความรู้ให้เป็นองค์รวมในตัวผู้เรียนด้วยตนเอง เพื่อแสดงถึงความใฝ่รู้ความมีคุณธรรมและความเป็นบัณฑิต
ในอุดมคติ ทั้งนี้ได้จัดการศึกษาด้านการเมืองหรือการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองอยู่ในกลุ่มวิ ชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ กาหนดให้นักศึกษาเรียน 2 หน่วยกิต รายวิชานี้ คือ 202324 ไทยศึกษาเชิงพหุ
วัฒนธรรม (Pluri-Cultural Thai Studies) ในชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 วิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ซึ่งวิชานี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ว่ า The learning objective is knowledge management and understanding of the system of Thai
society and culture, plurality in Thai economic and political development, significance of plural folk wisdom,
concept of sufficiency economy in worldwide.
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไว้เป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตร
ปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Program) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ) จานวน 3 หน่วยกิต ซึ่ง
กาหนดให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยใช้ชื่อรายวิชานี้ว่า การเป็นพลเมือง (Citizenship) มี
ขอบเขตรายละเอียดวิชาที่สอนนั้นได้เน้นการให้ความหมายและความสาคัญการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น ประมุข ความหมายของสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ
ความสาคัญของกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งรายวิชานี้ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี จัด การศึก ษาเพื่อ สร้า งความเป็น พลเมือ งในชื่อ วิช าว่า “พลเมือ งศึก ษา” (Civic
Education) จานวน 3 หน่ว ยกิต (3-0-6) เป็น รายวิช าในหมวดศึก ษาทั่ว ไป กลุ่ม วิช าสัง คมศาสตร์ เนื้อ หารายวิช า
ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย Freedom and self-reliance; equality; recognition of diversity and differences; human
rights; social responsibility; understanding and participating in democracy จัด การเรีย นการสอนโดยสาขา
รัฐศาสตร์ จัดบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 ชั่ว โมง ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องการให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) เป็นผู้ใฝ่รู้ในองค์ความรู้ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และมีความสามารถในการเรียนรู้
ประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันด้วยตนเอง
2) สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจทางการเมือง บนพื้นฐานของเหตุผลได้ มีวิสัยทัศน์ และความคิด
สร้างสรรค์ในการเลือกรูปแบบทางการเมืองที่เหมาะสม
3) มีคุณธรรม จริยธรรม
4) สามารถนาความรู้ทางการเมืองไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไว้ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่ว ไป มีจุด ประสงค์เ พื่อ สร้างนัก ศึก ษาให้มีค วามสุข กายสุข ใจตามหลัก การของศาสนา และเมื่อ เรียนแล้ว ต้อ งเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงกับตนเองให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และสร้างนักศึกษาให้มีความรอบรู้ สามารถอยู่ได้ในสังคมที่
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ยังได้กาหนด Learning Outcome ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 5
ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัม พันธ์ร ะหว่า งบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรายวิชานี้จะเชื่อ ม
โยงกับอัตลักษณ์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย สร้างนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ยันหมั่นเพียร มุ่ง สู่
ความสาเร็จ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียนและการใช้ชีวิต มีความสามารถในการนาความรู้ไปใช้
ประกอบอาชีพ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษย์สัมพันธ์ ทางาน
เป็นทีม มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ มีก ารจัด การเรีย นการสอนใน 5 วิท ยาเขต ดังนั้น รายวิชาการศึก ษาเพื่อ สร้า ง
ความเป็น พลเมือ งจึง มีค วามหลากหลายของหน่ว ยงานที่จัด การเรีย นการสอนในรายวิช านี้ อาทิ วิท ยาเขตหาดใหญ่
จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นรายวิชาศึก ษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์แ ละ
มนุษย์ศาสตร์ อาทิ วิชาเศรษฐศาสตร์และการปกครอง (Economics and Government) มนุษย์กับสังคม (Man and
Society) สังคมและวัฒ นธรรมไทย (Society and Thai Culture) ประชากรและสังคม (Population and Society)
ซึ่งกาหนดไว้เป็นแนวทางกว้างๆ เกี่ยวกับการศึกษาด้านการเมืองการปกครองหรือวัฒ นธรรมไทย ประชากรและสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สาหรับวิทยาเขตปัตตานี ถือเป็นวิทยาเขตที่จัดการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ “พลเมือง” ซึ่งการเรียนการสอนวิชานี้กาหนดไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา
196-101 ชีวิตการเมืองและความเป็น พลเมือง (Political Life and Citizenship) ดาเนินการโดยคณะรัฐศาสตร์ เป็น
รายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและความเป็นพลเมือ งของรัฐ ในส่วนของวิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี จัดการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เช่น วิชา 942-142 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทย รายวิชา 942-241 ระบบการเมืองการปกครองไทย เป็นต้น วิทยาเขต
ภูเก็ต จัดการศึกษาโดยคณะวิเทศศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ รายวิชาจะเกี่ยวกั บไทยศึก ษา อาทิ รายวิชา 814111 Thai ways of life รายวิช า 814-212 Thai Politics and Governance รายวิช า 814-216 Thai Law and
Societ และวิทยาเขตตรังถือเป็นวิทยาเขตหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการให้การศึกษาทางการเมืองได้
อย่า งชัด เจน ด าเนิน การโดยคณะพาณิช ยศาสตร์แ ละการจัด การ ซึ ่ง มีร ายวิช า 942 -208 ความเป็น พลเมือ ง
(Citizenship) มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่พลเมือง การมีส่วน
ร่วม การปฏิบัติตามหลักกฏหมายและหลักศีลธรรม การมีจิตสานึกสาธารณะ การอยู่ในสังคมประชา ธิปไตยท่ามกลาง
ความเห็นต่างและพหุวัฒนธรรม
สรุปผลการวิจัย
จากตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่าทุกมหาวิทยาลัยได้จัดให้
รายวิชาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองนั้นถูกกาหนดเป็นรายวิชาพื้นฐานในระดับปริญญาตรี มีทั้งเป็นวิชาบังคับ
ในหมวดศึกษาทั่วไปและให้อิสระแก่นิสิต นักศึกษาในการเลือกลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ในภาพรวม
พบว่ามีจุดประสงค์และเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน คือ เน้นการให้ความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
การเป็น พลเมือ งไทยและพลเมือ งโลก โครงสร้า งสังคม สิท ธิ หน้า ที่ คุณ ธรรมจริย ธรรม ระบอบประชาธิป ไตย ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายในห้องเรียน การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและการลงมือในภาคปฏิบัติตามพื้นที่ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย ในลักษณะการเ รียนรู้แบบProblem
– Based Learning และ Project – Based Learning รวมทั้งมีการกาหนดสมถรรนะผู้เรียนเอา ไว้ด้วย นอกจากนี้ ยัง
พบว่า คุณ ลัก ษณะของหลัก สูตรการศึก ษาทั่ว ไปมีค วามสอดคล้อ งกับ การพัฒ นาประชาธิปไตย เนื่อ งจากหลัก สูตรได้มุ่ง
สร้างทั้งพฤติกรรมการเรีย นและพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนให้นิสิต นักศึกษามีทัศ นคติ
ทางบวก มีจ ิต สาธารณะ มีค วามสามารถในการท างานเป็น ทีม ซึ ่ง เป็น คุณ สมบัต ิห นึ ่ง ที ่ส อดคล้อ งกับ คุณ ลัก ษณะ
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“พลเมือง” ในสังคมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามในการศึกษาเชิงลึกเพื่อให้การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมื อ ง
ประสบความสาเร็จ อย่างเป็น รูป ธรรม อาจจาเป็น ต้อ งอาศัยแนวทางการปฏิบัติเ พื่อ จัด กระบวนการเรีย นในลัก ษณะที่
นิสิต นัก ศึก ษาได้ล งมือ ปฏิบัติจ ริง เพื่อ สอดแทรกวิธีก ารหรือ การจัด กิจ กรรมอย่า งไรให้นาไปสู่ก ารปรับ ทัศ นคติ มีจิต
สาธาณะ และสร้างพลเมืองให้มีความรับผิด ชอบเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยให้สมบูรณ์ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) เป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาให้
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ดี มีความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีคุณลักษณะ และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒ นาสัง คมและประเทศชาติใ นฐานะที่เ ป็น พลเมือ งในระบอบประชาธิป ไตย ซึ่ง ตามหลัก การของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนั้นประชาชนเป็นเจ้าของอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้พลเมืองของ
ประเทศได้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ดังนั้นเพื่อให้ประชากรของรัฐ
มีความสมบูรณ์ตามแนวคิดพลเมืองและการให้การศึกษาทางการเมือง ผู้เขียนจึงมีเสนอแนะว่ากระทรวงศึกษาธิการใน
ฐานะที่เ ป็น ผู้กากับ ดูแ ลสถาบัน อุด มศึก ษาควรกาหนดให้ก ารศึก ษาเพื่อ สร้า งความเป็น พลเมื องเป็น นโยบายหลัก ทาง
การศึก ษา (education policy) ที่ทุก สถาบัน อุด มศึก ษาต้อ งจัด การเรีย นการสอนให้มีขึ้น ในหลัก สูต ร พร้อ มทั้ง วาง
ระบบ กากับ และดูแ ลนโยบาย ที่ส ถานศึก ษาในสังกัดทุก ระดับ ต้อ งบรรจุไว้เ ป็น หลักสูตรการเรีย นการสอนทั้งในระบบ
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีกลไกสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านการสร้างความเป็นพลเมืองตามบริบทของแต่ละสถาบัน ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่
ละสถาบัน รวมทั้งมีก ระบวนการตรวจสอบ การประเมิน ผลการดาเนิน งานทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระย ะยาว
เพื่อ พัฒ นาและส่งเสริม ผู้เ รีย นตั้งแต่เ ยาว์วัย ปลูก ฝังให้เ กิด ทัก ษะและความเป็น พลเมือ งอย่า งสมบูร ณ์ มีค วามรู้ค วาม
เข้าใจในหน้าที่ของตนเองและความรับผิดชอบ อันจะนาไปสู่การวางรากฐานใหม่ของการสร้างพลเมือง รวมทั้งการสร้าง
เสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือ ง ฯลฯ เพื่อ การขับ เคลื่อ นประเทศด้ว ยพลังของพลเมือ ง ในแง่นี้พ ลเมือ ง
(citizen) จึงเป็นกุญแจอันสาคัญยิ่งของกระบวนการประชาธิปไตยเพราะว่าพลเมืองเป็นศูนย์กลางของการแสดงบทบาท
โดยเฉพาะการปรึกษาหารือถกเถียงประเด็นสาธารณะที่สาคัญๆ กับทุกภาคส่วนของสังคมกระทั่งนาไปสู่การตัดสิ นใจที่
เห็น พ้อ งร่ว มกัน โดยมีเ ป้า หมายที่เ ป็น ประโยชน์ต่อ สังคมและพลเมือ งมีส่ว นร่วมอย่า งแข็งขัน ดังนั้น ปัจ จัย ที่สาคัญที่สุด
ของความสาเร็จของประชาธิปไตยคือ การจัด การศึกษาเพื่อสร้างความเป็น พลเมือ ง เพราะไม่มีใครรู้เรื่องประชาธิป ไตย
มาตั้ง แต่เ กิด และประชาธิป ไตยจะสาเร็จ ได้ด้ว ยดีก็ต้อ งฝึก คนโดยเฉพาะนิสิต นัก ศึก ษาในมหาวิท ยาลัย และสถาบัน
อุดมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ จนกระทั่งเกิดสานึกเห็นคุณค่ามีเจตคติที่ถูกต้องสอดคล้องต่อแนวทางประชาธิปไตย
เพื่อสร้าง “สังคมที่พลเมือง มีความรู้เท่าทันใช้สิทธิเสรีภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสัง คมมีส่วนร่วมทางการเมือง และมี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย”
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้
เชิงรุก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบั ติการในชั้นเรียนแบบหนึ่งกลุ่มสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
ทดลองการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงมา
จานวน 1 หมู่เรียน ได้แก่ Section.03 จานวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
2) แบบสั งเกตพฤติ ก รรม 3) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ 4) แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ เ รี ย น
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการศึกษาพฤติกรรมการเรียน โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมค่อนข้างมากในด้าน
ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การตอบคาถาม และ
ด้านความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นจากการสังเกตและประเมินผลของผู้สอน ด้านการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่า คะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แตกต่างกัน แสดงว่ากลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการสอนแบบการเรียนรูเ้ ชิงรุก พฤติกรรมการเรียน
Abstract
The development of learning behavior and academic achievement using active learning instructions
aims to (1) study learning behavior of students, (2) study academic achievement of students, and (3)
evaluate students' satisfaction towards active learning method. Pretest-posttest was integrated in this study
to measure the achievement of participants. The samples were 53 students, studied Application of
Information Technology (9042104) in section03, Ubonrachatani Rajabhat University during the 2/2016
academic year with use of purposive sampling. The instruments used for data collection were (1) active
learning lesson plan, (2) behavioral observation, (3) academic achievement test, and (4) student satisfaction
survey. The results indicated that learning behavior of participants was at high level in terms of attention,
participation, willingness to listen to others, responsiveness, and responsibility based on the instructor
observation and evaluation. The study also revealed curriculum improvement in higher level among the
participants. Regarding the academic achievement in terms of theory and practice was statistically significant
different at the .05 level. Moreover, the aspect of students' satisfaction towards active learning instructions
overall was in high level.
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บทนา
ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือวาผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตราที่ 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนและแก้ไขปัญหาและ (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 2552 ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็นความสามารถของผู้เรียนที่ทาให้สามารถเรียนรู้แบบนาตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กล่าวถึงพันธกิจที่สาคัญที่สุดของ
สถาบันการศึกษา คือการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนดการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือใช้คาย่อว่า AL เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
กระทา โดยมีการนาเอาเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมทั้งส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน ดังนั้น AL จึงถือเป็นการจัดการ
เรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ยังเป็นนวัตกรรม
การศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาให้ความสนใจ และให้ความสาคัญพร้อมๆ กับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยหลักการแล้วทั้ง Active Learning และ Child Center
ต่างก็มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Constructivism ที่เน้นความสาคัญของการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน โดยการรับรู้ความรู้
ใหม่จาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น จากครู เพื่อนและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ ด้วยตัวผู้เรียน
เองแล้วผสมผสานกับความรู้เดิมที่มีอยู่ เกิดการสร้างมโนทัศน์ในองค์ความรู้นั้นๆ ขึ้น ผู้เรียนได้มีโอกาสนาความรู้ไปทดลองใช้
ฝึกทักษะ แล้วนาเสนอต่อกลุ่มเพื่อยืนยัน ความรู้ที่ถูกต้องกิจกรรมเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์เกิดความรู้ความเข้าใจ
เห็ น คุ ณ ค่ า และน ามาใช้ ใ นการจัดกิ จ กรรมการเรียนรู้ ในสถานศึ ก ษา ด้ ว ยเหตุ ผลดังกล่า วสถาบั นการศึ กษา จึ งควรให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์จึงได้สนับสนุนให้เกิดการสอนแบบ Active Learning ให้กับนักศึกษา
ของสถาบัน
ทั้งนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมี
ส่วนร่วม (Active Learning) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
MKT 1101 หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อนและหลังการทดลองใช้การ
สอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยนี้เป็นวิธีการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนหลัง
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนวิชา MKT 1101 หลักการตลาดในภาคเรียนที่ 1/2553 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง โดยสุ่มห้องเรียนมาหนึ่งห้องเรียนเพื่อ
คัดเลือกเป็นกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 2.แบบสังเกตพฤติกรรม 3.แผนภูมิการ
มีส่วนร่วม 4.ระเบียนพฤติการณ์ และ 5.แบบทดสอบวัดความรู้ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น รวมถึงงานวิจัย ที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรสิตา รักสกุล (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ โดยใช้ Active Learning ของนักศึกษา ในรายวิชาการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสัม ฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ Active
Learning 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ Active Learning กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงทะเบี ยนเรียนรายวิชา
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GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 407 คน โดยใช้การคานวณ
จากสูตรของทาโร ยามาเน่ และการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จานวน 24 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2) แบบทดสอบหาสัมฤทธิผลของการเรียน (รูบริคส์) 3) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา และงานวิจัยของณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active
Learning) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาภูมิปัญญาเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (0021311) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี โดยเป็นการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 ปี การศึกษา 1/2553 โดยมีเครื่องมือในการศึกษา 4 ฉบับ คือ แผนการสอน เรื่อง ภูมิปัญญาไทยมรดกของคนไทย
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
ทาการศึกษาในห้องเรียนจานวน 6 สัปดาห์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการความพึงพอใจของอัฐพงศ์ แสงงาม (2557) ได้ทา
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ รายวิชา การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิค
การคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิดและเทคนิคการสร้างแบบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาการประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ
เพือ่ อุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิดและเทคนิคการสร้างแบบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่
4 ที่กาลังศึกษารายวิชาการประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม รหัสวิชา 4653201 อยู่ในปีการศึกษา 2556
จานวน 14 คน และงานวิจัยของวริศรา เหล่าบารุง (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคแบบ
กลุ่มร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ความรู้ทักษะวิชาชีพทางบัญชีของนักศึกษา บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมื อ 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษา บช.บ 4 ปี (เทียบโอน) ชั้น
ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีแผนการจัดการเรียนรู้การ
พัฒนาความรู้ทักษะวิชาชี พทางบัญชีของนักศึกษา บช.บ 4 ปี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักศึกษาสาขาการบัญชี บช.บ 4 ปี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏนครสวรรค์ ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 จ านวน 32 คน ซึ่ งได้ ม าโดยการเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
วิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งความสาคัญของวิชานี้
มุ่ งหวั งให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความส าคั ญ ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเอกสาร
ตารางคานวณ การนาเสนอผลงาน การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และการสื่อสารข้อมูล การจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียน
วิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก และเป็นวิธีการจัดการการเรียนการสอน
ที่ควรนามาใช้ได้ดีกับการเรียนการสอนปัจจุบันเพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความสาคัญ
ดังกล่าวข้างต้น และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นยุทธศาสตร์สาคัญของการปฏิรูปการศึ กษา เพราะการศึกษา
มีความสาคัญที่สุดและมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
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2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ของนักศึกษาในรายวิชา
9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก จะมีพฤติกรรมการเรียนสูงขึ้น
2. นักศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. นักศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก จะมีความพึงพอใจมากขึ้น
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาค
เรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 หมู่เรียน จานวน 440 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาในหมู่เรียนที่ 03 จานวน 53 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากนักศึกษาใน
หมู่เรียนนี้มีนักศึกษาจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1. แผนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก วิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 แผนผังความคิด
 กรณีศึกษา
 เกม
 คาถามและคาตอบ
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม ด้านความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การตอบคาถาม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ในรายวิชา
9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.1 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 50 ข้อ
3.2 ผู้วิจัยดาเนินการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุก
3.3 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุก ให้กลุ่มตัวอย่างทาการทดสอบหลังเรียนโดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม
3.4 ตรวจและให้คะแนนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งมีการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเป็นการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนละหลังเรียน ทั้งนี้ ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น แผนผังความคิด กรณีศึกษา
เกม และคาถามและคาตอบ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
xˉ
ก่อนเรียน
29.79
หลังเรียน
38.39

S.D.
0.28
0.26

t-test
24.75

Sig.
0.00

จากตารางที่ 1 พบว่าค่า t จากการคานวณได้มีค่าเท่ากับ 24.75 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 29.79
และค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 38.39 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ สรุปได้ว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนน
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก หลังการจัดการเรียนการ
สอนมีคะแนนการทดสอบสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2. การจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ในรายวิชานี้มีค่าหน่วยกิต คือ 3(2-2-5) โดยในจานวน 3 หน่วยกิตนี้ แบ่งเป็นบรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/
สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกจากนี้ในการทากิจกรรมกลุ่ มในแต่ละครั้งใช้วิธีการจับสลากเพื่อให้มี
จานวนนักศึกษา 5 คน 7 กลุ่ม และนักศึกษา 6 คน 3 กลุ่ม
ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1
- แนะนารายวิชา วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล
และการเตรียมตัวของผู้เรียน
- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวประเด็นทาง
กฎหมาย ระเบียบ และกรอบ
ความคิดเรื่องจริยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

หน่วยระบบ

กิจกรรม/สื่อของการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม
เพื่ออภิปราย ประเด็นทางกฎหมาย
ระเบียบ และกรอบความคิดเรื่อง
จริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิเคราะห์กรณีศึกษา
5. ตั้งประเด็นคาถามและคาตอบ
6. นาเสนอผลงาน
- ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม
เพื่ออภิปรายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
3. แผนผังความคิด
4. นาเสนอผลงาน

การวัด/ประเมินผล
สังเกตการณ์การทางานเป็นกลุม่
ของผู้เรียน/การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย/
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พบว่าผู้เรียนให้ความร่วมมือใน
การตอบคาถามและแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น รวมถึงผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย

สังเกตการณ์การทางานเป็นกลุม่
ของผู้เรียน/การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย/
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พบว่าผู้เรียนให้ความร่วมมือใน
การคิด วิเคราะห์ในการสร้าง
แผนผังความคิดได้ดีมากขึ้น
และผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย
1. บรรยาย
สังเกตการณ์การตอบคาถาม/
2. ทดสอบหลังการเรียน โดยการเล่น การมีส่วนร่วมแสดงความ
เกมบัตรคาศัพท์ของอุปกรณ์การ
คิดเห็น/การวิเคราะห์ พบว่า
ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการ
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ครั้งที่

หัวข้อ/รายละเอียด

4

ซอร์ฟแวร์

5

การสื่อสารและระบบเครือข่าย

6

อินเทอร์เน็ต และเว็บ

7

สอบกลางภาค

8

ฐานข้อมูล

กิจกรรม/สื่อของการเรียนการสอน
รับเข้าและส่งออกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์
3. ตั้งประเด็นคาถามและคาตอบ
1. บรรยาย
2. ทาแบบฝึกหัดหลังการเรียนรู้
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษา
ค้นคว้าด้วยต้นเองเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตัวอย่างของประเภทซอร์ฟแวร์ระบบ
และซอร์ฟแวร์ประยุกต์
4. ตั้งประเด็นคาถามและคาตอบ
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม
เพื่ออภิปรายถึงชนิดของเครือข่าย
พร้อมยกตัวอย่าง รวมถึงอภิปราย
โครงร่างเครือข่าย (Network
Topology)
3. แผนผังความคิด
4. นาเสนอผลงาน
5. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระบบเครือข่าย
1. บรรยาย
2. ทดสอบหลังเรียนโดยการเล่นเกม
บัตรคาศัพท์ของอินเทอร์เน็ต
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการใช้งาน Google ขั้นสูงใน
การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
4. ตั้งประเด็นคาถามและคาตอบ
5. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบ
1. บรรยาย
2. ตั้งประเด็นคาถามและคาตอบ
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การวัด/ประเมินผล
ตอบคาถามและแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น
สังเกตการณ์การตอบคาถาม/
การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น พบว่าผู้เรียนให้ความ
ร่วมมือในการตอบคาถามและ
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น
รวมถึงผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการณ์การทางานเป็นกลุม่
ของผู้เรียน/การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย/
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พบว่าผู้เรียนให้ความร่วมมือใน
การคิด วิเคราะห์ในการสร้าง
แผนผังความคิดได้ดีมากขึ้น
และผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการณ์การตอบคาถาม/
การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น/การวิเคราะห์ พบว่า
ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการ
ตอบคาถามและแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น

สังเกตพฤติกรรมการทา
แบบทดสอบเป็นรายบุคคลของ
ผู้เรียน
สังเกตการณ์การตอบคาถาม/
การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น พบว่าผูเ้ รียนให้ความ
ร่วมมือในการตอบคาถามและ
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น
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ครั้งที่
9

หัวข้อ/รายละเอียด
ธุรกิจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

10

ภาวะส่วนตัวและความปลอดภัย

11

จริยธรรมสาหรับผู้เชี่ยวชาญไอที
และผู้ใช้ไอที

12

สอบปลายภาค

กิจกรรม/สื่อของการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. ดูวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม
เพื่ออภิปรายและยกตัวอย่าง
Website ที่ทาธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแยก
ประเภทของ Website ที่นามา
อภิปรายนั้นเป็นรูปแบบของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ใด
4. วิเคราะห์กรณีศึกษา
5. ตั้งประเด็นคาถามและคาตอบ
6. นาเสนอผลงาน
7. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม
อภิปรายประเด็นทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา
4. ตั้งประเด็นคาถามและคาตอบ
5. นาเสนอผลงาน
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม
อภิปรายกรอบความคิดเรื่อง
จริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา
4. ตั้งประเด็นคาถามและคาตอบ
5. นาเสนอผลงาน
แบบทดสอบ

การวัด/ประเมินผล
สังเกตการณ์การทางานเป็นกลุม่
ของผู้เรียน/การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย/
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พบว่า ผู้เรียนให้ความร่วมมือใน
การระดมความคิดเห็นและการ
แสดงออกมากขึ้น รวมถึงผูเ้ รียน
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย

สังเกตการณ์การทางานเป็นกลุม่
ของผู้เรียน/การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย/
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พบว่าผู้เรียนให้ความร่วมมือใน
การตอบคาถามและแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น รวมถึงผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
สังเกตการณ์การทางานเป็นกลุม่
ของผู้เรียน/การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย/
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พบว่าผู้เรียนให้ความร่วมมือใน
การตอบคาถามและแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น รวมถึงผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
สังเกตพฤติกรรมการทา
แบบทดสอบเป็นรายบุคคลของ
ผู้เรียน

3. ความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ในรายวิชา 9042104 การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผลการวิจัยดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของนักศึกษา จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
จานวน
เพศ
ชาย
18
หญิง
35
ชั้นปี
1
18
2
20
3
1
4
14
คณะที่กาลังศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
3
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
4
คณะครุศาสตร์
12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
คณะวิทยาศาสตร์
4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
คณะนิติศาสตร์
3
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์
4
ทางเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์
3
คณะสาธารณสุขศาสตร์
3
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
2
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
1.51-2.00
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

5
19
22
7
53

ร้อยละ
33.96
66.04
33.96
37.74
1.89
26.41
5.66
7.55
22.64
18.87
7.55
9.43
5.66
7.55
5.66
5.66
3.77
9.43
35.85
41.51
13.21
100

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียน
ที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็น เพศชาย ร้อยละ 33.96 เพศหญิง ร้อยละ 66.04 อยู่ชั้นปีที่ 2 มากที่สุด ร้อย
ละ 37.74 รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 33.96 ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ที่คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 22.64 รองลงมา คือ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 18.87 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) อยู่ระหว่าง 2.51-3.00 มากที่สุด ร้อยละ
41.51 รองลงมา คือ 2.01-2.50 ร้อยละ 35.85
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ในรายวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
ในรายวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อคาถาม/รายการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
4.44
0.51
มาก
มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
4.47
0.43
มาก
มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
4.53
0.69
มากที่สุด
ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ครบถ้วน
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
4.39
0.54
มาก
ส่งเสริมกระบวนการคิด การปฏิบตั ิ และแก้ปญ
ั หาได้
ด้วยตนเอง
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
4.63
0.49
มากที่สุด
ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
4.37
0.51
มาก
ฝึกให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น
การจัดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนลักษณะเช่นนี้ ช่วยให้
4.40
0.44
มาก
นักศึกษาฝึกความคิดเชิงสร้างสรรค์
นักศึกษาสามารถนาความรู้จากการจัดกิจกรรมการ
4.65
0.48
มากที่สุด
เรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ได้จริง
อยากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ การ
4.78
0.42
มากที่สุด
เรียนรูเ้ ชิงรุก ในเนื้อหาอื่นๆ และรายวิชาอื่นๆ อีก
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอน
4.49
0.72
มาก
แบบการเรียนรู้เชิงรุก ในรายวิชา 9042104 การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
4.51
0.52
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ในรายวิชา
9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (xˉ = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดมี 3 ข้อ โดยเรีย งตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ อยากให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ในเนื้อหาอื่นๆ และรายวิชาอื่นๆ อีก (xˉ = 4.78) นักศึกษาสามารถนาความรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ได้จริง (xˉ = 4.65) และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (xˉ = 4.63) ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจในระดับมากมี 3 ข้อ โดยเรียงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ในรายวิชา 9042104
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (xˉ = 4.49) วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก มีความน่าสนใจ และน่า
ติดตาม (xˉ = 4.47) และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุ ประสงค์ (xˉ =
4.44)
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สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาพฤติกรรมการเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ในรายวิชา 9042104 การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาค
เรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมค่อนข้างมากในด้าน
ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การตอบคาถาม และ
ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นจากการสังเกตและประเมินผลของผู้สอน
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ในรายวิชา 9042104 การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาค
เรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้เชิงรุก เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการ
จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้เชิงรุก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ของนักศึกษาในรายวิชา
9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจโดยรวมต่ อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ในรายวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
เป็นการจัดทาแผนการสอนแบบการเรียนรูเ้ ชิงรุก วิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในภาค
เรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยแผนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกนี้เป็นแผนจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Child Center) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้หลักการ Active Learning และ Child Center ต่างก็มีพื้นฐานมา
จากทฤษฎี Constructivism ที่เน้นความสาคัญของการเรียนรู้ว่าเกิ ดขึ้นภายในตัวผู้เรียน โดยการรับรู้ความรู้ใหม่จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active
Learning) ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพความสาคัญต่อ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการ
ตลาด โดยการสอนแบบมี ส่ว นร่ว ม (Active Learning) พั ฒ นาการด้ า นความรู้ค วามเข้ า ใจของนั กศึ ก ษาแตกต่า งอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถทาข้อสอบได้คะแนนสูงมากกว่าเดิม
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
การเปรีย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นของนัก ศึก ษาที่ ได้รับ การจั ดการเรีย นการสอนแบบการเรีย นรู้เชิงรุก
นักศึกษามีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ก่อนเรียนเท่ากับ 29.79 หลังเรียนเท่ากับ 38.39 สอดคล้องกับรสิตา รักสกุล (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง สัมฤทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ Active Learning ของนักศึกษา ในรายวิชาการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้
นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ Active Learning หลังการจัดการเรียนการสอนมีคะแนนจาก
การทดสอบสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และยังสอดคล้องกับณัฏฐวุฒิ ทรัพย์
อุปถัมภ์. (2553) ทาการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (0021311) ของนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนแบบใฝ่รู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก
นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.49 สอดคล้องกับอัฐพงศ์ แสงงาม (2557) ทาการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ รายวิชา การประดิษฐ์
ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิดและเทคนิคการสร้างแบบ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิดและเทคนิคการสร้างแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และยังสอดคล้องกับวริศรา เหล่าบารุง (2557) ทาการศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคแบบกลุ่ม
ร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรีย นรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ใฝ่รู้ด้วยเทคนิคแบบกลุ่มร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีเทคนิค
ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จะทาให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย ผู้สอนจึงต้องศึกษาขั้นตอนและเป้าหมายของการจัดกิจกรรมให้
ชัดเจน และเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนเนื้อหาวิชา และบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
1.2 การนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถ
ประเมินผู้เรียนจากการสะท้อนความคิดของผู้เรียน ซึ่งผูส้ อนต้องรีบเร่งแก้ไขผู้เรียนที่เรียนไม่ทัน และควรจะกระตุ้นให้ผเู้ รียนที่
เรียนรูไ้ ด้เร็วได้ศึกษาเพิม่ เติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรทาการวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูเ้ ชิงรุก กับตัวแปรอื่น เช่น ความคงทนใน
การเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
2.2 ควรทาการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 9042104 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กับ Section อื่นๆ เป็นต้น.
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) ใน
รายวิชา GEN 441 : Culture and Excursion ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษา 2/2559 ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ผ่านกิจกรรม “Backpack Trip” โดย
กาหนดให้นักศึกษาเดินทางเป็นกลุ่มขนาด 5-7 คน เป็นจานวน 8 กลุ่ม ทั้งหมด 46 คน โดยการจัดกลุ่มแบบสมัครใจ เพื่อไปท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้แบบจัดอันดับ มีนักศึกษาร่วมประเมิน 32
คน จากทั้งหมด 46 คน พบว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากกิจกรรมนี้ อันดับที่ 1 คือ ทักษะการบริหารจัดการ คิดเป็น
31.3% อันดับที่ 2 คือ ทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็น 37.5 % อันดับที่ 3 คื อ ทักษะการนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ คิดเป็น 15.6 % และที่พัฒนาน้อยที่สุดคือ ทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ ได้เก็บผล
ข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบนี้ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มละ
2 คน สัมภาษณ์ทั้งหมด 7 กลุ่ม จานวน 14 คน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เ ห็นด้ วยกั บการจัดกิ จกรรมการเรีย นรู้แบบนี้ เพราะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และช่วยกันทาในสิ่งที่ยาก หรือไม่เคยทามาก่อนด้วยความมั่นใจ
คาสาคัญ : การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็ค
Abstract
Participatory Learning ( PL) is a learning management, The objective of this study is to assess
participatory learning process in the GEN 441 course: Culture and Excursion, which is a selected course in
General Education program taught in the second semester of academic year 2 0 1 6 . This course invited
learners to share their opinion, and be responsible for their own learning by linking their own experience
with new knowledge and reflected on learning outcomes through the activity “Backpack Trip”. Students
were required to travel in groups of 5-7 people divided by 8 groups a total of 46 students for cultural trips
in abroad. After the trip, The researcher gathered data by applying a rating model to assess learning
outcomes from students, 32 out of 46 students were evaluated. The results show the percentage of learning
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outcomes, which students achieved from the learning activity. The first learning outcome students is
management skills, accounted for 31. 3% . The second outcome is teamwork skills, accounted for 37. 5% .
The third outcome is apply knowledge to real situations, accounted for 15.6%. The least achieved outcome
by students is academic language skill. In addition, qualitative data were collected and interview data were
analyzed for students’s attitudes toward this learning management. A total of 14 students were interviewed.
Most of the students agreed with the learning activities because they could exchanged knowledge and
learned from others. Moreover, students shared that this learning activity helped them working together in
difficult situations with confidence.
Keywords: Participatory Learning (PL), Cultural and Excursion, Backpack Trip
บทนา
สืบเนื่องจากเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(KMUTT-Student QF) ผนวกกับ สมรรถนะของคนในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ปรับเปลี่ยนไป สานักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้มีการเปิดสอนกลุ่มวิชาเลือก GEN 441 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ที่มีวัตถุประสงค์มุ งใหผู
เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมทั้งภายในและตางประเทศ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ และได้มีการ
สอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน (Activity-based learning) ที่ไม่ได้ทาแค่ในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
สัมผัสวิถีชีวิตที่หลากหลาย สามารถเข้าใจในวิถีการดาเนินชีวิต ทั้งในบริบทของท องถิ่น ของประเทศ และของโลก ตลอดจน
สามารถอธิบายถึงประโยชน์ของการนาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ในภาคการศึกษา 2/2559 ทางคณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ประสานงานและ
ได้รับการสนับสนุนทุนจากสานักงานกิจกรรมต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาหรับนักศึกษาที่
ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ในโซนเอเชีย จานวน 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า
ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ภายใต้โครงการ “Enhancing Student Mobility
2017” ทางคณะอาจารย์ผู้สอนได้จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ออกเดินทางเพื่อเรียนรูป้ ระสบการณ์ในชื่อว่า “Backpack Trip”
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางเป็นกลุ่มขนาด 5-7 คน เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เปิด
ประสบการณ์ใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการเดินทาง ทั้งในเรื่องสถานที่ กฎระเบียบของประเทศที่จะ
ไป ฝึกการวางแผนเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาและงบประมาณได้ดว้ ยตนเอง รวมถึงการมีอิสระในการเลือกเรียนรูด้ ้วยตนเองใน
การทากิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึงการ
ที่นักเรียนแต่ละคน เอาจิตใจเข้าร่ วมทาให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาศัยหลักการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่
สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู้ การบันทึกความรู้ ทักษะการคิด และการทางานเป็นทีม ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนเป็นทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) จาก
กิจกรรม Backpack Trip ในรายวิชา GEN 441 : Culture and Excursion
กรอบแนวคิด
การศึกษานี้ได้อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่
สามารถพัฒนาทั้งองคความรู ทักษะ และพฤติกรรมของผู เรียนไดสูงสุด เนื่องจากเปนการเรียนรูที่ดึงประสบการณ ศักยภาพ
ของผู เรียนออกมาใชอยางเต็มที่ โดยนามาใช้สาหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้มีการนามา
ประยุกต์ใช้ โดยมีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาดังกล่าว (ภาพประกอบที่ 1)

165

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

Backpack Trip

ภาพประกอบที่ 1 แบบแผนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
หลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบมีสวนรวม
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ + การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 8 - 21) เป็นการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วย วงจรการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ผสมผสานกับกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เพราะในแต่ละองค์ประกอบ
ของวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นั้น ผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีประสบการณ์ติดตัวมาจะสามารถใช้ประสบการณ์ ของตนเองให้
เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด หรื อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ตลอดจนทดลองใช้ ค วามรู้ ที่ เ รี ย นมาไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ ดี นั้ น ต้ อ งผ่ าน
กระบวนการกลุ่ม ฉะนั้นการให้ผู้เรียนได้ทางานเป็นกลุ่มจะทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูซ้ ึ่งกันและกัน และช่วยกันทางานให้
บรรลุผลสาเร็จได้ด้วยดี
1. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์เดิม มีลักษณะสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน ที่ทาให้เกิดการเรียนรู้
ใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องและเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ ผู้เรียนต้องทากิจกรรมตลอดเวลา
ไม่ได้นั่งฟังการบรรยายอย่างเดียว และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผ่านการ
สื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูดหรือการเขียน การวาดรูป การแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งเอื้ ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการ
แลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพิ่มขึ้น
2. การสะท้อนและอภิปราย (Reflection and Discussion) เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ผู้เรียนจะได้แสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กาหนดประเด็นการ วิเคราะห์ วิจารณ์
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของคนอื่นที่ต่างไปจากตนเองจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น และ
ผลของการสะท้ อ นความคิ ด เห็ น หรื อ การอภิ ป รายจะท าให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ที่ ห ลากหลายหรื อ มี น้ าหนั ก มากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ขณะทากลุ่มผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการทางานเป็นทีม บทบาทของสมาชิกที่ดีที่จะทาให้งานสาเร็จ การ
ควบคุมตนเอง และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
3. ความคิดรวบยอด (Concept) เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือเป็นการพัฒนาด้าน
พุทธิพิสัย (Knowledge) เกิดได้หลายทาง เช่น จากการบรรยายของผู้สอน การมอบหมายงานให้อ่านจากเอกสาร
ตาราหรือได้จากการสะท้อนความคิดเห็น โดยผู้สอนอาจจะสรุป ความคิดรวบยอดให้จากการอภิปรายและการ
นาเสนอของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนจะเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด ที่ช่วยทาให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
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4. การทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (Experimentation / Application) เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนได้ทดลองใช้
ความคิดรวบยอดหรือผลิต ขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนทนา สร้างคาขวัญ ทาแผนภูมิ เล่น
บทบาทสมมุติ ฯลฯ ซึ่งผู้สอนสามารถใช้กิจกรรมในองค์ประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนการสอนได้ เช่น ถ้า
วัตถุประสงค์ของการอบรมตั้งไว้ว่าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนประเมินโครงการได้ กิจกรรมในการเรียนรู้
ขององค์ประกอบนี้
องค์ประกอบทั้ง 4 มีความสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีพลวัตร (Dynamic) เกี่ยวข้องมีผลถึงกัน ผู้สอนจะเริ่มจากจุดใดก่อนก็ได้ ส่วน
ใหญ่จะเริ่มจากประสบการณ์ (Experience) หรือความคิดรวบยอด (Concept) ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบจะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้
เข้าอบรมได้ดึงข้อมูลเก่าหรือรับข้อมูลใหม่บางส่วนก่อน เพื่อนาไปสู่การอภิปรายและการประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ผู้สอนสามารถจัดได้
ตามความเหมาะสมของกิจกรรม
ระเบียบวิธีการวิจัย
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา GEN441: Culture and Excursion ภาคการศึกษา
2/2559 และได้รับสนับสนุนทุนจากโครงการ “Enhancing Student Mobility 2017 ” ของสานักงานกิจกรรมต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาทั้งสิ้น 160 คน และมีนักศึกษาเลือก
เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทากิจกรรม “Backpack trip” จานวน 8 กลุ่ม รวมเป็นนักศึกษาจานวน 46 คน
2 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 การศึ ก ษาจากทฤษฎี แ ละเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวบรวมแนวคิ ด การจั ด การ เรี ย นรู้ แ บบผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม
( Participatory Learning: PL)
2.2 การออกแบบวั ต ถุ ป ระสงค์ ร ายกิ จ กรรม ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องกิ จ กรรมที่ ก าหนดไว้ ขั้ น ตอนและผลการจั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดทาเป็นแผนการสอนในรายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม
Backpack Trip
2.3 การสร้างเครื่องมือแบบประเมินทักษะผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับจากกิจกรรม Backpack Trip และ
แบบสัมภาษณ์ทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม Backpack Trip
3 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.1 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลเชิ งปริ ม าณจากแบบสารวจความคิ ดเห็น ของนั ก ศึ กษาเกี่ ยวกั บ ทั ก ษะที่ ได้ รับ จากกิ จกรรม
Backpack Trip โดยให้นักศึกษาตอบแบบสารวจความคิดเห็นออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสารวจด้วยสถิติ
พรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบมี
ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยทาการเลือกสุ่มสมาชิกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในกลุ่มๆละ 2 คน ซึ่งได้
สัมภาษณ์ทั้งหมด 7 กลุ่ม จากจานวนทั้งหมด 8 กลุ่ม จานวนทั้งสิ้น 14 คน
ผลการศึกษา
1 ผลการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม ในรายวิ ช า GEN 441 วั ฒ นธรรมกั บ การท่ อ งเที่ ย ว ผ่ า นกิ จ กรรม
“Backpack Trip” การออกแบบหัวข้อการเรียนรู้และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาจะมุ่งเน้นในเรื่องการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจเลือกเส้นทางท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม หรือ
ต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง ผู้เรียนทุกคนสามารถวางแผนการทากิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกัน และทารายงานผลการเรียนรู้
เพื่อต้องการให้ผู้เรียนค้นพบ เข้าใจความต้องการ และทราบความสามารถของตนเองมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
กระบวนการจัดการ
(Learning Outcome)
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ด้านความรู้
1. ขั้นประสบการณ์
-ความรู้รอบในศาสตร์/
(Experience)
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
หลั ก ฐานการเรี ย นรู้ (ใบงาน)
เรียงความหนังสือ อ่านนอกเวลา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- การบริหารจัดการ
- การทางานเป็นทีม

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
-การรับรู้และให้คุณค่า
ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
ด้านทักษะทางปัญญา
-การใช้ความคิดสร้างสรรค์
ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านความรู้
-การใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏ
การณ์ที่เกิดขึ้น
-การนาความรู้มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
/ งานที่รับผิดชอบ
ด้านทักษะการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
-การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

กิจกรรมและรายละเอียด
(Activity Process)
1.จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ในการเดินทาง 1 ครั้ง
2.จัดการแชร์ประสบการณ์เดินทางของทีมผู้สอน
เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องรูก้ ่อนออกเดินทาง 1 ครั้ง
3.มอบหมายให้นักศึกษาอ่านหนังสือนอกเวลา
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจและสรุปเป็นเรียงความ
1 ฉบับ
2. ความคิดรวบยอด
1.อาจารย์ผู้สอนต้องสอบถามถึงวัตถุประสงค์
(Concept)
และแผนการเดินทาง โดยให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
หลักฐานการเรียนรู้
2. นักศึกษาต้องนาแผนการเดินทาง ที่พัก สถานที่
(ใบงาน)
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
แผนการเดินทาง
มานาเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง
(Itenerary)
3.เมื่อผ่านการให้คาปรึกษาจากอาจารย์แล้ว
จึงดาเนินการจองที่พัก ตั๋ว รวมถึงการทา
ประกันการเดินทาง
3.การทดลอง/การประยุกต์
นักศึกษาจะต้องทาวิดีโอ ไดอารี่ เป็นคลิปความ
แนวคิด (experimentation /
ยาว 15 นาที เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการ
application)
เดินทางในโจทย์ “ Low price High
หลักฐานการเรียนรู้
Experience นาเสนออย่างสร้างสรรค์” ซึ่งใน
1.คลิปวิดิโอไดอารี จากการ
ระหว่างการเดินทางต้องมีสถานที่ ที่แสดงให้เห็น
เดินทางท่องเที่ยว
ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถี ความเป็นอยู่ของคน มี
2. ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว
การปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ โดยต้อง
ประกอบกับการเขียนถึงประสบการณ์ ลาดับภาพ ตัดต่อ ใส่เสียงประกอบ
การเรียนรู้ลงในสมุด สเก็ตบุ๊ค
3. การสะท้อนและอภิปราย
การนาเสนองานด้วยคลิปวิดิโอกลุ่มละ 20 นาที
(Reflection and Discussion)
โดยแบ่งออกเป็นการนาเสนอผ่านคลิปวิดิโอ
หลักฐานการเรียนรู้ (กิจกรรม)
15 นาทีและการตอบข้อซักถาม 5 นาที
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5.ความคิดรวบยอด
(Concept)
หลักฐานการเรียนรู้
(บันทึกการเดินทาง)
การเขียนกระทู้รีวิวการเดินทาง
ในเวปไซต์
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นักศึกษาต้องนารูปภาพ ข้อมูลการเดินทาง
สรุปรายละเอียดของค่าใช้จ่าย และแบ่งปันประสบการณ์
ที่ตนเองได้รับ บันทึกในเวปไซต์
www.pantip.com
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ที่สนใจ
จะเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้น ได้อย่างถูกต้อง
และน่าสนใจ
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องค์ประกอบที่สาคัญที่ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ไม่ใช่เรียนแค่รู้ แต่ควรนาไปใช้ได้จริง ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม จาเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ มีการบูรณาการ การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ ดังนี้
1.1 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) ในขั้นตอนนี้ในรายวิชาได้จัดการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการเดินทางแบบ Backpack 1 ครั้ง และ
การแชร์ประสบการณ์เดินทางของอาจารย์ผู้สอนอีก 1 ครั้ง โดยเนื้อหาจะมีการแนะนาข้อควรปฏิบัติ หรือสิ่งที่ ต้องเตรียมตัว
เมื่ อ ต้ อ งออกเดิ น ทางมี นั ก ศึ ก ษาหลายคนยั ง ไม่ เ คยเดิ น ทางไปต่ า งประเทศมาก่ อ น ผู้ ส อนจึ ง ต้ อ ง ค านึ ง ถึ ง ความรู้ เ ดิ ม
ประสบการณ์เดิมและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยใช้การพูดคุยกับนักศึกษา ลองตั้งคาถามเพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น สิ่งที่ต้องรู้เมื่อต้องจองตั๋วเครื่องบินหรือที่พักด้วยตัวเองต้องทาอย่างไร หรือ ในขณะที่เดินทาง
เกิดการเจ็บป่วยหรือพาสปอร์ตหาย ต้องทาอย่างไร เป็นต้น จากนั้นผู้สอนจึงต่อยอดความรู้ใหม่เกี่ยวกับคาถามเหล่านี้ เพื่อให้
นักศึกษาลดความกังวลและมีแรงจูงใจในการออกท่องเที่ยวอย่างอิสระ
1.2 ความคิดรวบยอด (Concept) เกิดขึ้นจากการบรรยายของผู้สอนประกอบกับการมอบหมายงานให้อ่านจากเอกสาร
ตาราและได้จากการสะท้อนความคิดเห็น ซึ่งความคิดรวบยอดนี้จะส่งผลไปถึงความเข้าใจในเนื้อหาขั้นตอนของการฝึกทักษะ
ต่างๆ ที่ช่วยทาให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ง่ายขึ้ น โดยมีการกาหนดให้นักศึกษาอ่านหนังสือนอกเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพิ่มเติม จากนั้นให้นักศึกษาเขียนสรุปในรูปแบบเรียงความ ว่าสิ่งที่ได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนั้น สร้างความ
ประทับใจจนเกิดแรงจูงใจให้ออกเดินทางได้อย่างไร โดยในขั้นตอนนี้ก่อนที่ นักศึกษาจะออกเดินทางไปยังสถานที่ใดก็ตาม
ผู้สอนจะมีการแนะนา อธิบายความสาคัญของการท่องเที่ยวแบบ Backpack ซึ่งกาหนดโจทย์ในการเดินทางไว้ให้คือ “Low
price high experience ” ที่แต่ละกลุ่มต้องไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ เพื่อมานาเสนอแผนการเดินทาง
ต่างประเทศ รวมถึงการจัดการเรื่องต่างๆ (การเดินทาง/แหล่งเรียนรู้/ที่พัก/งบประมาณ) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม
จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คาแนะนาและต้องมีการสนทนาแลกเปลี่ยนไม่ต่ากว่า 2 ครั้ง ซึ่งในแผนการเดินทางต้องเป็นใน
ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในขั้นตอนนี้ จะผู้สอนปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักศึกษานอกเหนือจากการทาตัว
เป็นผู้ให้ความรู้และผู้ประเมินดังภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบที่ 2 บทบาทของผู้สอนที่เน้นการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง
1.3 การทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (Experimentation / Application) ผู้สอนได้แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 5-7
คน โดยมีนักศึกษาเลือกทริปการเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด 8 กลุ่ม จานวนรวม 46 คน เมื่อนักศึกษาได้นาเสนอแผนการ
เดินทางแก่อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จากนั้นนักศึกษาก็ออกเดินทางตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งในระหว่างการเดินทางนักศึกษาจะต้อง
ทาวิดีโอไดอารี่ เป็นคลิปความยาว 15 นาที เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเดินทาง การสัมภาษณ์คนในพื้นที่ซึ่งในวิดีโอต้องมี
เนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆต่อไปนี้ อาทิเช่น วิถี (แสดงภาพบรรยากาศ ความเป็นอยู่ การกิน การดาเนินชี วิตของผู้คน
ฯลฯ ให้เห็นพอสังเขป) ชุมชน (แสดงภาพบรรยากาศและบรรยายให้เห็นถึง สิ่งแวดล้อม ถนนหนทาง อาคาร บ้านเรือน)
วัฒนธรรม (บรรยายสิ่งที่เหมือนหรือแตกต่างจากบ้านเราที่สังเกตได้) และในปีการศึกษา 2/2559 นี้ มีนักศึกษาเลือกเดินทาง
ไปทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้น
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การเดินทางแล้ว นักศึกษาต้องนาคลิปวิดิโอทั้งหมด มาลาดับภาพ ตัดต่อ ใส่เสียงประกอบ พร้อมเตรียมการนาเสนออย่าง
สร้างสรรค์ในชั้นเรียนต่อไป
1.4 การสะท้อนและอภิปราย (Reflection and discussion) เมื่อการเดินทางเสร็จสิ้นลง นักศึกษาต้องมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ได้รับ ผ่านการนาเสนองานด้วยคลิปวิดิโอกลุ่มละ 20 นาที โดยแบ่งออกเป็นการนาเสนอผ่านคลิปวิดิโอ 15
นาที และการตอบข้อซักถาม 5 นาที เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ผู้เรียนจะได้แสดงความคิดเห็นและความรู้ สึกของตนเอง
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้ตั้งคาถามให้เกิดการวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ การรับรู้การให้
คุณค่าของศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น
2 ผลจากแบบสารวจความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับทักษะที่ได้รับจากกิจกรรม Backpack Trip ของนักศึกษา
ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น โดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท าการประเมิ น ตนเอง ในประเด็ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ 10 ด้ า น
ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการ 2. การทางานเป็นทีม 3. การรับรู้และให้คุณค่า 4. ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 5.การ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 6.การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 7.ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่
เกี่ยวข้อง/การใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 8. การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานก ารณ์/งานที่
รับผิดชอบ 9. การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ 10. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร จากจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 8 กลุ่ม มีจานวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 46 คน โดยให้นักศึกษาประเมินตนเองผ่านการจัดลาดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษา
คิดว่าได้รับจากกิจกรรม โดยเรียงลาดับ (Ranking) ทักษะที่คิดว่าได้รับการพัฒนามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด จากลาดับที่ 1 ถึง
ลาดับที่ 10 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 32 คน คิดเป็นร้อยละ 70 % ของจานวนทั้งหมด
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเป็นลาดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 31.3 ส่วนลาดับที่
2 คือทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 37.5 และลาดับที่ 3 คือการพัฒนาในด้านการนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 15.6
ทั้งนี้ในการลาดับทักษะที่นักศึกษาคิดว่าได้พัฒนาน้อยที่สุด คือ อันดับที่ 10 ในเรื่องการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 37.5
3 จากการนาแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม มาใช้ในกิจกรรม Backpack Trip ทางผู้สอนได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทัศนคติที่มีต่ อการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ โดยการเลือก
สุ่มสมาชิกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตัวแทนสมาชิกในกลุ่มๆละ 2 คน ซึ่งได้สัมภาษณ์ทั้งหมด 7
กลุ่ม จากจานวนทั้งหมด 8 กลุ่ม จานวนทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ และ
มีการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นหลายด้าน
การอภิปรายผล
1 จากผลการสารวจความคิดเห็นจากแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่าทักษะที่พัฒนามากที่สุดใน
กิจกรรม Backpack Trip ได้แก่ ลาดับที่ 1 ทักษะการบริหารจัดการ เป็นจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 โดยนักศึกษา
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการที่ได้รั บจากกิจกรรมนี้เป็นอันดับ 1 เพราะ “กิจกรรมนี้ทาให้เกิดการบริหาร
จัดการการใช้เงิน คานวณทุกอย่างที่ต้องใช้ และต้องวางแผนว่าจะต้องไปไหน อย่างไร มีการวางแผนทุกวัน ถึงแม้ว่าจะมีแผนที่
วางมาแล้วก็ตาม”“กิจกรรมนี้ต้องใช้การบริหารจัดการ คือการเรียงลาดับความสาคัญ เพราะเวลาโตขึ้นเราต้องทางานแน่นอน
เราต้องรู้จักแบ่งลาดับสิ่งที่ต้องทา สิ่งที่ควรทา สิ่งที่อยากจะทา” “กิจกรรมนี้ทาให้เกิดการวางแผนความคิดให้เป็นระบบมาก
ขึ้น” เป็นต้น
ในขณะที่ทักษะที่นักศึกษาตอบว่าได้รับจากกิจกรรมรองลงมาเป็นลาดับที่ 2 คือ ทักษะการทางานเป็นทีม เป็นจานวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 โดยประเด็นที่นักศึกษาได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการทางานเป็นทีม ได้ แก่ “กิจกรรมนี้ต้อง
มีการประสานงานกับเพื่อน ต้องอาศัยการทางานเป็นทีมในการทาชิ้นงานในกิจกรรมนี้ ”และนักศึกษาอีกคนได้กล่าวว่า “เมื่อ
ได้รับโจทย์มีการลิสต์ว่าอาจารย์ให้โจทย์อะไรไว้บ้าง มีการแบ่งหน้าที่กัน ว่าใครเก็บภาพนิ่ง ใครถ่ายวิดิโอ วางแผนแบ่งหน้าที่
กันตั้งแต่ต้นแล้ว” ผลที่นักศึกษาได้สะท้อนออกมานั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของยุพิน อินทะยะ (2553:89) กล่าวว่า
การจัดกลุ่มให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันใน ลักษณะกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือล้วนเป็นวิธีการที่ช่วยให้นักเรียนได้มี
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ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้พูดคุยปรึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นและเป็นมิตรใน
ขณะที่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันจะช่วยให้นักเรียน ได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้อื่น เกิดความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
และทักษะที่นักศึกษาตอบในลาดับที่ 3 คือ ทักษะการนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ / งานที่รับผิดชอบ
เป็นจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 โดยประเด็นที่นักศึกษาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะนี้ ได้แก่ “ตัดต่อวิดิโอ น่าจะเป็น
งานที่หนักสุด ก่อนหน้านี้ก็ตัดต่อวิดิโอไม่ค่อยเก่ง แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้จากกิจกรรมนี้ ” ในด้านทักษะที่นักศึกษาตอบว่าได้
น้อยที่สุดอันดับสุดท้าย ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งผลที่ได้อาจเป็นเพราะในกิจกรรมนี้ไม่ได้
มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารอย่างเป็นทางการ แบบฝึกหรืองานที่มอบหมายที่พัฒนาทักษะนี้จึงมีจานวนไม่มาก
2 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทัศนคติที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้แบบ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Backpack Trip เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
นักเรียน และมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง โดยนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในแต่ละขั้น ดังต่อไปนี้
2.1 ขั้นประสบการณ์ (Experience) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจะพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงประสบการณ์ของตัวเองออกมา
ใช้ ใ นการเรี ย นรู้ ขึ้ น อยู่ กั บ การใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ของผู้ ส อน ผู้ ส อนจึ งต้ อ งค านึ งถึ งความรู้ เ ดิ ม ประสบการณ์ เ ดิ มและ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยใช้การพูดคุยหรือจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา โดยมีตัวอย่างสิ่งที่นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นออกมา ดังนี้“รู้อยู่แล้วว่าสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอยู่แล้ว ประทับใจในเมือง เพราะผู้คนมีระเบียบ ถนน
หนทางสะอาด การออกแบบตึกรามบ้านช่อง มีความสวยงาม สถาปนิกออกแบบได้สวยงาม เห็นถึงการวางผังเมืองที่ดี เมื่ อ
ได้รับโจทย์ไปแบ๊คแพ็ค แล้วเลือกไปต่างประเทศ เพราะรู้สึกว่าท้าทายได้ใช้ภาษา ไม่เหมือนกับที่ใช้ชีวิตปกติ ทุกคนในกลุ่มลง
ความเห็ น กั น ว่ า อยากไป ประเทศสิ ง คโปร์ ” และ“ชอบกิ จ กรรมนี้ เพราะเป็ น วิ ชาที่ ส มั ค รใจลงเรี ย น เป็ น วิ ช าที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประสบการณ์ใหม่ นอกจากการไปเที่ยว ก็ยังได้เรื่องการวางแผนแน่ๆ จากกิจกรรมปั่นจักรยานด้วย และยังได้ทางานร่วมกันกับ
เพื่อน” ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาสะท้อนออกมานั้นสอดคล้องกับ Kolb (1984 อ้างถึงในกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , 2544:
14 -16) ได้กล่าวถึง วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทาให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องและเป็นการเรียนรู้เชิง
รุก (Active learning) คือ ผู้เรียนต้องทากิจกรรมตลอดเวลา ไม่ได้นั่งฟังการบรรยายอย่างเดียว และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผ่านการสื่อสารทุกรูปแบบ ซึ่งเอื้ออานวยให้ผู้ เรียนเกิดการแลกเปลี่ยน การ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมแบบนี้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ลงมือ
ปฏิบัติมากขึ้น
2.2 ความคิดรวบยอด (Concept) เกิดขึ้นจากการบรรยายของผู้สอนประกอบกับการมอบหมายงานให้อ่านจากเอกสาร
ตาราและเวปไซต์ต่างๆ โดยในขั้นตอนนี้ก่อนที่นักศึกษาจะออกเดินทางไปยังสถานที่ใดก็ตาม ผู้สอนจะมีการแนะนา ขัดเกลา
ให้การวางแผนการเดินทางชัดเจนมากขึ้น ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนผลที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ว่า “เป็นสิ่งที่ดีมาก มันเหมือนเรามี
master plan ตรึงเวลาเราไว้ เรามี timeline แล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นตามแผน เราก็ต้องหา solution เหมือนกับว่าพอให้เด็ก
เป็นคนกาหนดเองมันช่วยในการให้เค้าตัดสินใจทาอะไรด้วยตนเอง เพราะถ้ากาหนดไว้ทั้งหมดมันเหมือนไปเข้าค่ายลูกเสือทัศน
ศึกษา มันไม่ตอบโจทย์ชีวิต ให้เค้าไปเจอ ให้เค้า ไปผิดพลาดด้วยตัวเอง เจอคนประเทศนี้เราควรเข้าหายังไง เหตุการณ์ต่างๆ”
และ“รู้สึกโอเค เพราะเป็นการเปิดจินตนาการของเรา ค่อนข้างเหมือนการจัดกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งลูกทัวร์เป็นเพื่อนของเราเอง ช่วยฝึก
ให้เราคิดหลายๆด้าน เช่น การวางแผน การประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นว่าจะไปทางไหนถึงจะถูกที่สุด นอนที่ไหนถูกที่สุด ฝึกให้เรามี
ความสามารถในการจัดการ ซึ่งเอาไปใช้ในการทางานได้”
“การที่อาจารย์แนะนาช่วยให้เราปรับแผนที่วางไว้ได้ดีมากขึ้น ทาให้เรารู้สึกอยากออกไปท่องเที่ยวอีกหลายๆที่ที่ไม่เคยไป
เพราะแต่ก่อนไม่ใช่คนชอบเที่ยวอยู่แต่ที่บ้าน พอได้ ออกไปก็รู้สึกสนุกและกล้าออกไปท่องเที่ยวมากขึ้น ” ซึ่งสิ่งที่นักศึกษา
สะท้อนผลที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับทฤษฏีของ สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา (2549, หน้า 34-35) กล่าวว่า การ
เรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองได้ลงมือปฏิบัติ ทากิจกรรมกลุ่ม
ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ทักษะการบริหารการจัดการ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น
2.3 การทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (Experimentation / Application) ในขั้นตอนนี้ นักศึกษาเตรียมตัวออกเดินทาง
ตามแผนที่ได้วางแผนกันไว้ ซึ่งในระหว่างการเดินทางนักศึกษาจะต้องทาวิดีโอไดอารี่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเดินทาง
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านการสื่อสารและการเข้าสังคมซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็น ดังนี้ “การ
โอเพ่นที่ให้ไปประเทศในเอเชีย ก็โอเคในระดับนึงแล้ว ส่วนเรื่องความรู้ที่ได้จากการเดินทางก็ขึ้นอยู่กับบุคคล การกาหนดให้ไป
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มิวเซียมอย่างกลุ่มผมก็รู้สึกว่าพอไปถึงที่แล้วก็อยากได้อะไรให้มากที่สุด แล้วรู้สึกว่าอยากเรียนรู้มากเพราะเป็นที่ที่เราอยากไป
เอง”และ “กล้าคิดกล้าทา ต้องวางแผนอย่างรายละเอียด กลุ่มผมบางคนเป็นพวกเกมเมอร์ไม่ค่อยได้ไปไหน แต่พอได้ไปก็ชอบ
และคิดว่าถ้าในอนาคตมีเงินมากขึ้นก็อยากจะออกเดินทาง สามารถคิดนอกกรอบ คิดได้เองว่าอยากไปที่ไหน ได้เรียนรู้ได้หา
ความรู้เองในสิ่งที่เราอยากรู้ แบบไม่โดนกาหนด”
3 การสะท้ อ นและอภิป ราย (Reflection and Discussion) เมื่ อ การเดินทางเสร็จสิ้น ลง นั ก ศึ ก ษาต้อ งมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ได้รับ ผ่านการนาเสนองาน เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ผู้เรียนจะได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม โดยนักศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็นดังนี้“รู้สึกได้เปิดโลกทัศน์ พบเห็นความเชื่อของผู้คนท้องถิ่น
เปรียบเทียบว่าเรารู้สึกมีความคิดทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น รู้สึกว่าคนลาวมีน้าใจ ใจดีกว่าที่คิดไว้ เค้าเต็มใจช่วยเพราะรู้ว่าเป็น
นักศึกษา” และ“ลังกาวี เป็นเมืองมุสลิม คิดว่ามีความแตกต่างทางศาสนา ค่อนข้างเกรงกับการใช้ชีวิตกับชาวมุสลิม กลัวเค้าดุ
แต่พอไปจริงๆแล้ว คนเค้าใจดีมาก จิตสานึกเค้าดี บ้านเมืองสะอาด พอดีใช้ภาษาอังกฤษได้ ก็เลยกล้าที่จะพูดกับคนท้องถิ่น ”
และ “การเที่ยวต่างประเทศก็ได้เจออะไรมากกว่าในไทย วัฒนธรรมก็คนละแบบ เป็นความรู้สึกที่ได้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จริงๆ ทาให้เรากล้าคุยกล้าสื่อสารกับคนต่างชาติมากขึ้น” สิ่งที่นักศึกษาได้สะท้อนข้อคิดเห็นนี้สอดคล้องกับ อรจรีย์ ณ ตะกั่ว
ทุ่ง (2545, หน้า 41) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น
ตัดสินใจเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนรู้ ในลักษณะกลุ่มหรือศึกษาด้วยตนเองผู้เรียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน
ฝึกปฏิบัติการ วางแผนการทากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ทารายงาน ผลการเรียนรู้ซึ่งกระบวนการทางานของผู้เรียนในการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เป็นองค์ประกอบที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติดังที่กล่าวมา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าแนวทางในการพัฒนาการจัดเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
นอกเหนือจากสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากกระบวนการนี้แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้พัฒนาหรือปรับปรุง ทักษะการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และหากเป็นไปได้ควรให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ มุ่งเน้นการให้ความรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในชีวิตประจาวัน
สรุปผลการวิจัย
กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น ประสบการณ์ (Experience) ขั้นความคิดรวบยอด (Concept) และขั้นการ
ทดลอง/การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด (Experimentation/ Application) และขั้ น การสะท้ อ นและอภิ ป ราย (Reflection and
Discussion) ซึ่งผลจากการนาแนวคิดนี้มาออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ผลที่ได้จากแบบสารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่ได้รับจากกิจกรรม Backpack Trip นั้นช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลที่ได้
จากการตอบแบบประเมินตนเองเรื่องทักษะการเรียนรู้ ว่าสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้มากที่สุด คือ 1.การบริหารจัดการ 2. การ
ทางานเป็นทีม และ 3. การนาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนทักษะที่นักศึกษาคิดว่าได้พัฒนาน้อย มีสอง
อันดับ คือ 1.การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เหมาะสมกับเรียนสถานการณ์ และ 2.การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และในส่วนของการประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
สรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะผ่านกิจกรรม Backpack Trip ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วยวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ผสมผสาน กับ กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เพราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน และช่วยกันทาในสิ่งที่ยาก
หรือไม่เคยทามาก่อนด้วยความมั่นใจ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมหรือรายวิชาอื่นๆเพิ่มเติม
2. ควรมีการเปรียบเทียบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ไปสอนเปรียบเทียบกับเทคนิควิ ธีสอนอื่นๆ ใน
เนื้อหาเดียวกันและชั้นเดียวกัน เพื่อจะได้เป็นการส่งเสริมและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
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บทคัดย่อ
วิวัฒนาการเป็นหัวใจสาคัญของชีววิทยา ทาให้เข้าใจกาเนิดและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
และเป็นความรู้สาคัญสาหรับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร การแพทย์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามมีรายงาน
ปัญหาการไม่ยอมรับและมีความเข้าใจวิวัฒนาการคลาดเคลื่อนในหลายประเทศ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากรอบ
ความคิดเรื่องวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยาในประเทศไทยซึ่งยังไม่มีรายงานมาก่อน ผลการศึกษาโดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิ ชาชี ว วิ ท ยา ตอบแบบสอบถาม รวม 47 คน พบว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค ะแนนจั ดอยู่ ใ นกลุ่ม ยอมรับ และเข้ าใจ
วิวัฒนาการถูกต้อง ระดับการยอมรับไม่ได้แปรผันตามระดับความเข้าใจ สะท้อนว่ามีปัจจัยที่แตกต่างกันส่งผลต่อกรอบ
ความคิดทั้งสองด้าน จากปัจจัยที่ทดสอบ 5 ด้าน คือ เพศ ศาสนา เกรดวิชาหลักชีววิทยา 1 เกรดเฉลี่ยสะสม และ แผนการ
หลังเรียนจบ พบว่า นักศึกษาที่นั บถือศาสนาที่มีพระเจ้ามีคะแนนด้านการยอมรับน้อยกว่ากลุ่มที่นับถือศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า
อย่างมีนัยสาคัญแต่ไม่มีผลต่อระดับความเข้าใจ ในขณะที่ เกรดวิชาหลักชีววิทยา I และ GPA มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับ
ความเข้าใจวิวัฒนาการแต่ไม่มีผลต่อระดับการยอมรับ งานวิจัยนี้ ทาให้ทราบปัจจั ยต่างๆที่ส่งผลต่ อกรอบความคิด เรื่ อ ง
วิวัฒนาการของนักศึกษาซึ่งมีประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางพหุ
วัฒนธรรม
คาสาคัญ: วิวัฒนาการ การสอนชีววิทยา ศาสนา กรอบความคิด พหุวัฒนธรรม
Abstract
Evolution is a significant aspect in biology as it helps to understand how lives have originated and
changed through time. Both acceptance and understanding of evolution serve as an important knowledge
base for agricultural application, medical application and environmental management. However, research
in many parts of the world has revealed resistance to and skewed understandings of evolution. Given a
dearth of research into how students conceive of evolution in relation to the context of biology education
in Thailand, this study investigates what conceptions Thai biology students have of evolution. Forty-seven
senior students majoring in biology were recruited in this study. The results showed that the majority of
students generally accepted and correctly understood the concept of evolution. The acceptance score
does not correlate with the understanding score, implying that there are different factors contributing to
acceptance and understanding. Five factors tested--gender, religious belief, Biology I grade, overall GPA and
individual plan after graduation—were tested. The results showed that the students with god-based
religious beliefs showed significantly lower acceptance of evolution than those with godless beliefs, whereas
religious belief does not significantly correlate with the students’ levels of understanding of evolution.
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Furthermore, Biology I grade and overall GPA were found to correlate significantly positively with
understanding of evolution but not with acceptance. This study unveils factors affecting students’
conceptions of evolution which may be useful for the teaching of students with diverse cultural
backgrounds.
Keywords: Evolution, Teaching biology, Religion, Conception, Multicultural
บทนา
วิวัฒนาการเป็นหัวใจสาคัญของชีววิทยา เพราะอธิบายสาเหตุที่ทาให้สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาถึง
ปัจจุบันจนมีลักษณะอย่างที่เป็นอยู่ (Dobzhansky, 1973) นอกจากนี้ยังมีความสาคัญในการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ เช่น
อธิบายสาเหตุการดื้อยาของแบคทีเรียและการเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยผสมข้าม
พันธุ์กับพันธุ์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพทนเค็มหรือทดแล้งได้ และด้านสังคม เช่น การสืบเชื้อสายของคนเผ่าพันธุ์ต่างๆที่สัมพันธ์กับ
ความหลากหลายของวัฒนธรรม การยอมรับว่าวิวัฒนาการเกิดขึ้นจริงและเข้าใจวิวัฒนาการอย่างถูกต้องจึงมีความสาคัญ ต่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางชีววิทยาและความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (Miller et
al., 2006; Heddy & Nadelson, 2012)
อย่างไรก็ตามมีรายงานถึงการไม่ยอมรับวิวัฒนาการในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ในสหรัฐอเมริกามีเพียง 2/3 ของ
ประชากร ที่ยอมรับวิวัฒนาการ (Pew Research Center, 2015) และในวงการการศึกษาของสหรัฐอเมริกามีรายงานการไม่
ยอมรับวิวัฒนาการของนักเรียนและครูในระดับประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย (Romine et al., 2017) ส่งผลต่อการกาหนด
นโยบายด้านการศึกษา เช่น การกาหนดให้ครูสอนว่าวิวัฒนาการเป็ นเพียงทฤษฎีที่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน (Berkman et al.,
2008) เมื่อเร็วๆนี้ประเทศตุรกียกเลิกการเรียนการสอนเรื่องวิวัฒนาการในระดับมัธยมศึกษาโดยให้เหตุผลว่าเนื้อหามีความ
ซับซ้อนเกินระดับความรู้ของผู้เรียน (The Guardian, 2017) รายงานการวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ว่าระดับความเชื่อทางศาสนาที่นับ
ถือพระเจ้า (religiosity) เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลเชิงลบต่อการยอมรับวิวัฒนาการ (Alters & Alters, 2001; Nadelson &
Sinatra, 2009) นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ เช่น การเข้าถึงการศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และการเมือง ก็ส่งผลต่อการยอมรับวิวัฒนาการด้วยเช่นกัน (Lawson & Warsnop, 1992; Heddy & Nadelson,
2013)
วิวัฒนาการเป็นสาขาหนึ่งทางชีววิทยาที่ยังมีความเข้าใจผิดอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
(natural selection) ที่อาจกล่าวได้ว่า มีคนเข้าใจถ่องแท้น้อยกว่าคนที่เข้าใจผิด (Gregory, 2009) สมมติฐานที่อธิบายความ
เข้าใจผิดในคนส่วนใหญ่ คือ (1) การไม่ยอมรับวิวัฒนาการของผู้เรียนอาจมีผลต่อการเรียนให้เข้าใจวิวัฒนาการอย่างถ่องแท้
และ (2) ผู้เรียนอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการอย่างผิดๆมาก่อน จากสื่อที่ ขาดความถูกต้องทางวิชาการ เช่น โทรทัศน์ พ่อ
แม่ หรือแม้แต่จากครูที่มีความเข้าใจผิด (Moore et al., 2002) อย่างไรก็ตามมีหลักฐานว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติโดยตรง ช่วยเพิ่มความเข้าใจของนักเรียนเพียงเล็กน้อย และระดับความเข้าใจเรื่องการคัด เลือกโดย
ธรรมชาติระหว่างนักศึกษาวิชาเอกทางวิทยาศาสตร์และที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย (Sundberg & Dini,
1993; Nehm & Reilly, 2007; Spindler & Doherty, 2009) การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ปั จ จั ย ใดท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
วิวัฒนาการอย่างถูกต้องจึงมีความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสาเร็จ
ในประเทศไทย วิชาที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ถูกกาหนดให้อยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศีกษา แต่การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกรอบความคิดด้านวิวัฒนาการ
เช่น ประเด็นการยอมรับ และ ระดับความเข้าใจที่ถูกต้อง ของนักศึกษายังมีน้อย อาจเป็นเพราะ ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาที่ไม่มีความเชื่อเรื่องพระเจ้า (godless religion) อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนักศึกษาที่มีค วาม
หลากหลายทางพหุวัฒนธรรมสูงและมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้ มากขึ้น จึงนามาสู่การทาวิจัยนี้เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสาหรับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการยอมรับวิวัฒนาการกับความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา
2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับวิวัฒนาการและความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา
ระเบียบวิธีการวิจัย
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา ชั้ น ปี ที่ 4 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการ (330-382
Introduction to Evolution) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวม 60 คน โดยวันที่ตอบแบบสอบถาม นักศึกษากลุ่ม
นี้ได้เรียนวิชาดังกล่าวแล้ว 15 ชั่วโมง (1/3 ของรายวิชา) และมีพื้นฐานความรู้เรื่องวิวัฒนาการ จากการเรียนวิชา หลักชีววิทยา
1 (Principals of Biology I) (ชั้นปีที่ 1) และวิชาอื่นของหลักสูตรที่มีเนื้อหาเรื่องวิวัฒนาการสอดแทรกอยู่ เช่น อนุกรมวิธาน
ของพืชและสัตว์ (Plant Taxonomy และ Animal Taxonomy) (ชั้นปีที่ 2) และวิชาพันธุศาสตร์ (ชั้นปีที่ 3) นักศึกษาที่เข้า
ร่วมการวิจัยทราบสิทธิของตน คาตอบของนักศึกษาในงานวิจัยนี้ ไม่มีผลต่อคะแนนและเกรดของนักศึกษา และนักศึกษาได้ลง
นามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว
2 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถาม 10 ข้อ (ตารางที่ 1) โดยวัด 2 ด้าน ได้แก่ การวัดการยอมรับ
วิวัฒนาการ (ข้อ 1-5) และ การวัดความเข้าใจวิวัฒนาการ (ข้อ 6-10) โดยได้แนวทางการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยของ
Bishop และ Anderson (1990) นักศึกษาที่เข้าร่วมวิจัยอ่านข้อความที่กาหนดแล้วตอบคาถามว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
ข้อความดังกล่าว คาตอบแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วย  เห็นด้วย และ  เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง แต่ละข้อมีคะแนน -2, -1, 1, หรือ 2 ตามลาดับ (ตารางที่ 1) คาตอบของแบบสอบถามชุดนี้มีคะแนนเป็นลบในกรณีที่
คาตอบนั้นสะท้อนความเข้าใจผิดหรือการไม่ยอมรับวิวัฒนาการ และคะแนนเป็นบวก ในกรณีที่คาตอบนั้นสะท้อนความเข้าใจ
ที่ถูกต้องหรือการยอมรับวิวัฒนาการ โดยแต่ละข้อนักศึกษาต้องเขียนระบุเหตุผลสั้นๆ ในแบบสอบถามว่าเหตุใดจึงเลือก
ตัวเลือกดังกล่าว เพื่อใช้ยืนยันคาตอบของนักศึกษาและใช้เหตุผลนี้ประกอบการวิเคราะห์ผล แบบสอบถามชุดนี้ผ่านการ
ประเมินความเที่ยงตรง (validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้ปรับปรุงตามคาแนะนาแล้ว
3 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ศาสนา เกรดวิชาหลักชีววิทยา 1 และ เกรดเฉลี่ยรวม(GPA) จาก
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศนักศึกษา (https://sis-hatyai4.psu.ac.th/WebRegist2005/) สาหรับแผนหลังสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา (ศึกษาต่อ หรือ ทางาน) ได้จากการสารวจในแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและใบยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัย ให้นักศึกษา คนละ 1 ชุด โดยให้เวลาตอบแบบสอบถามและส่งคืนภายใน 1 วัน มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนรวม 47
คน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 60 คน
4 การวิเคราะห์ข้อมูล
คาตอบของนักศึกษาถูกแปลงเป็นคะแนน และคานวณคะแนนรวมแต่ละด้าน ได้แก่การยอมรับวิวัฒนาการ และ
ความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษาแต่ละคน (คะแนนจะอยู่ในช่วง -10 ถึง 10) คะแนนที่เป็นค่าบวก หมายถึง นักศึกษา
ยอมรับวิวัฒนาการ หรือ มีเข้าใจวิวัฒนาการถูกต้อง คะแนนที่เป็นค่าลบ หมายถึง นักศึกษาไม่ยอมรับ หรือ เข้าใจวิวัฒนาการ
ไม่ถูกต้อง โดยคะแนนที่ได้สะท้อนระดับการยอมรับและความเข้าใจ (มาก-น้อย) เพื่อทดสอบว่า เพศ ศาสนา แผนการหลัง
สาเร็จการศึกษา มีผลต่อกรอบความคิดทั้ง 2 ด้านหรือไม่ ผู้วิจัยใช้การทดสอบทางสถิติ Unpaired t test เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยแต่ละประเด็นระหว่าง 2 ตัวแปร (ผู้ชาย vs. ผู้หญิง, ศาสนาพุทธ vs. ศาสนาคริสต์และอิสลาม, ทางาน vs. ศึกษา
ต่อ) ว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ และใช้ Linear regression test เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับ
คะแนนกรอบความคิดเรื่องวิวัฒนาการ (การยอมรับ และ ความเข้าใจ) และ เกรดวิชาหลักชีววิทยา 1 กับคะแนนคะแนนกรอบ
ความคิดวิวัฒนาการ การคานวณทางสถิติใช้โปรแกรมออนไลน์ GraphPad (https://www.graphpad.com/quickcalcs/)
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ตารางที่ 1 คาถามในแบบสอบถามและคะแนนของแต่ละคาตอบ
คาถาม: ท่านเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อความต่อไปนี้
สิ่งที่วัด
1. วิวัฒนาการเกิดขึ้นจริงไม่สามารถปฏิเสธได้
การยอมรับ
วิวัฒนาการ
2. ชีวิตเกิดขึ้นเองบนโลกนี้โดยกระบวนการทางธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของสิ่งใด
3. มนุษย์ไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ได้
4. นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาควรมีสิทธิ์ในการยกเว้นการเรียนที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการ
5. วิวัฒนาการขัดกับความเชื่อส่วนตัวของตัวท่าน
6. คนวิวัฒนาการมาจากลิง
ความเข้าใจ
วิวัฒนาการ
7. มิวเตชั่นเป็นกระบวนการที่เกิดอย่างมีทิศทาง ช่วยให้สัตว์ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
8. ในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมา มีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่จานวนมากเกิดขึ้น แต่มีหลายชนิดสูญพันธุ์ไป
9. การเกิดอวัยวะที่มีความซับซ้อน เช่น ตาของคน ไม่สามารถอธิบายโดยกระบวนการคั ดเลือกโดย
ธรรมชาติ
10. ถ้าประชากรไก่ ถูกจากัดให้อาศัยในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยน้า ประชากรไก่จะค่อยๆปรับตัวจนมีเท้า
แบบพังผืด (แบบตีนเป็ด) ในที่สุด
หมายเหตุ: คาตอบข้อที่ 1, 2, 8 มีคะแนนดังนี้ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (-2), ไม่เห็นด้วย (-1), เห็นด้วย (1), เห็นด้วยอย่างยิ่ง (2)
คาตอบข้อที่ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 มีคะแนนดังนี้ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (2), ไม่เห็นด้วย (1), เห็นด้วย (-1), เห็นด้วยอย่างยิ่ง (2)
ผลและอภิปราย
1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
มีผู้ตอบแบบสอบถามรวม 47 คน เป็นหญิง 37 คน (79%) และชาย 10 คน (21%) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ
36 คน (77%) นับถือศาสนาอิสลาม 10 คน และคริสต์ 1 คน (รวม 2 ศาสนา 23%) แผนการหลังสาเร็จการศึกษาคือ ทางาน
ทันที 26 คน (55%) ศึกษาต่อ 17 คน (36%) และยังไม่ตัดสินใจ 4 คน (9%) เกรดวิชา Principals of Biology I ที่นักศึกษา
เรียนในปีที่ 1 มีความแปรผันตั้งแต่เกรด D ถึง A นักศึกษากลุ่มที่ได้เกรด D และ D+ คิดเป็น 40% ของนักศึกษาทั้งหมด
สะท้อนว่านักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาชีววิทยาจานวนมากมีพื้นฐานทางชีววิทยาไม่ดี เมื่อพิจารณาเกรดเฉลี่ยรวม (GPA) พบว่า
เกรดเฉลี่ยแปรผันในช่วง 2.04 - 3.97 โดยช่วงที่มีจานวนนักศึกษามากที่สุดคือ 2.00-2.49 คิดเป็น 40% (ภาพประกอบที่ 1)

ภาพประกอบที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาชีววิทยาที่เข้าร่วมการวิจัย รวม 47 คน
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2 การยอมรับวิวัฒนาการ
การยอมรับวิวัฒนาการว่าเกิดขึ้นจริง มีประเด็นสาคัญ 3 อย่าง คือ (1) กาเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตใหม่มีกาเนิดจากบรรพบุรุษ (2) สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะจากอดีตถึงปัจจุบัน (3) วิวัฒนาการ
เป็นหัวใจของชีววิทยาที่อธิบายความหลากหลายของชนิดและลักษณะสิ่งมีชีวิต แบบสอบถามในตารางที่ 1 ข้อ 1-5 วัดการ
ยอมรับในประเด็นดังกล่าว โดยภาพรวมพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับวิวัฒนาการ ดังพิจารณาจากคะแนนที่อยู่ใ นด้าน
ยอมรับ (คะแนนเป็นค่าบวก) (ภาพประกอบที่ 2) และค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการยอมรับ คือ 4.49 ± 0.44 (Mean ± SE)
เหตุผลประกอบคาถามแต่ละข้อที่นักศึกษาเขียนตอบช่วยยืนยันความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุดคือคาถามข้อ 5 ที่ถามว่า "วิวัฒนาการขัดกับความเชื่อส่วนตัวของตัวท่าน" นักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความ
ดังกล่าว (ยอมรับวิวัฒนาการ) ให้เหตุผลว่า
(S2) "เพราะเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง"
(S11) "วิวัฒนาการมีหลักฐานและพิสูจน์ได้"
(S14) "ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดขึ้นตามกลไกธรรมชาติ"
(S34) "วิวัฒนาการต่างๆมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนน่าเชื่อถือได้ ซึ่งเห็นด้วยและเชื่อหลักฐาน"
(S41) "ถ้าไม่มีวิวัฒนาการเลยสิ่งมีชีวิตก็จะมีน้อย"
(หมายเหตุ ตัวอักษร S และหมายเลข ที่แสดงในเครื่องหมายวงเล็บ คือ รหัสอ้างอิงของผู้ตอบแบบสอบถาม)
จากการวิเคราะห์เหตุผลสนับสนุนของนักศึกษาทั้งหมดที่ยอมรับวิวัฒนาการ พบว่า คาสาคัญที่พบบ่อยคือ หลักฐาน การพิสูจน์
การปรับตัว และ การเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมรับวิวัฒนาการ ดังเห็นได้จากการเห็นด้วยกับ
ข้อความว่า "วิวัฒนาการขัดกับความเชื่อส่วนตัวของตัวท่าน" จานวน 10 คน (21%) ตัวอย่างเหตุผลที่นักศึกษาให้คือ
(S22) "สิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นและกาหนดไว้แล้ว"
(S30) "ไม่เชื่อในวิวัฒนาการ"
(S35) "ทางศาสนาเราเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดหรือทุกอย่างบนโลกไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวเอง"
(S44) "เนื่องจากศาสนาบอกว่า 'พระเจ้าสร้าง'"
(S47) "วิวัฒนาการบางอย่างขัดแย้งกับความเชื่อส่วนตัวของตัวดิฉันเองเพราะยังเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้สร้างโลก"
จากผลการตอบแบบสอบถามข้างต้น ทาให้เห็นได้ว่าเหตุผลหลักที่นักศึกษาใช้อธิบายการไม่ยอมรับวิวัฒนาการ คือความเชื่ อ
ทางศาสนา โดยเฉพาะ เรื่องอานาจของพระเจ้า และการเชื่อในคาสอน
3 ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิวัฒนาการ มีประเด็นที่สาคัญคือ (1) สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีบรรพบุรุษร่วมกัน (2) มิว
เตชั่นเกิดแบบสุ่มทาให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมนาไปสู่การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (3) การคัดเลือกโดยธรรมชาติที่
เกิดมาแล้วนับล้านปีทาให้เกิดลักษณะที่ซับซ้อนได้ และ (4) การปรับตัวในทางวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
พันธุกรรมชองประชากรไม่ใช่การปรับตัวที่เกิดเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง แบบสอบถามในตารางที่ 1 ข้อ 6-10 วัดความเข้าใจใน
ประเด็นดังกล่าว โดยภาพรวมพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการถูกต้อง คือมีคะแนนด้านความเข้าใจ
ในช่วงบวก (ภาพประกอบที่ 2) และค่าเฉลี่ยคะแนน คือ 2.38 ± 0.41
การเขียนเหตุผลสนับสนุนของนักศึกษา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ายัง มีประเด็นที่นักศึกษาเข้าใจผิดเกี่ ย วกั บ
วิวัฒนาการ เช่น คาถามข้อที่ 6 "คนมีวิวัฒนาการมาจากลิง" มีนักศึกษาจานวนหนึ่งเห็นด้วยกับข้อความนี้ แต่ที่ถูกต้องคือ คน
กับลิงเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อหลายล้านปีมาแล้วและคนไม่ได้วิวัฒนาการต่อมาจากลิง ตัวอย่างเหตุผลประกอบข อง
นักศึกษาคือ
(S24) "เพราะมีโครโมโซมคล้ายมนุษย์"
(S26) "ที่เรียนมาเขาว่ามาอย่างนั้นพร้อมด้วยหลักฐานอ้างอิง"
(S42) "มีอวัยวะที่มีความคล้ายคลึงกัน เป็น Homologous กัน"
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คาถามข้อที่ 7 ที่วัดความเข้าใจเรื่องสาเหตุทางพันธุกรรมที่ทาให้เกิดวิวัฒนาการ มีนักศึกษาเห็นด้วยกับข้อความ "มิว
เตชั่นเป็นกระบวนการที่เกิดอย่างมีทิศทาง ช่วยให้สัตว์ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ " แต่ที่ถูกต้องคือ มิวเตชั่นเกิดขึ้นแบบสุ่ม
หากทาให้เกิดลักษณะที่มีประโยชน์ก็มีโอกาสอยู่รอดและสืบพันธุ์มากขึ้น ตัวอย่างเหตุผลประกอบของนักศึกษาคือ
(S4) "สัตว์จะ mutation มาให้ช่วยในการอยู่รอดในสภาวะต่างๆ เพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้น เช่น บางสิ่ง
mutant มาเพื่อทาหน้าที่นั้นโดยเฉพาะแสดงถึงการเกิดอย่างมีทิศทาง"
(S29) "เพราะการกลายพันธุ์ ทาให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวเพื่อการอยู่รอด เพื่อคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองที่เกิดขึ้น
อย่างมีทิศทาง"
การที่นักศึกษาบางคนยังมีความเข้าใจที่ผิดอยู่สะท้อนว่าต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มระดับ
ความเข้าใจของนักศึกษาให้ถูกต้องมากขึ้น ค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านความเข้าใจแม้อยู่ในเกณฑ์เข้าใจวิวัฒนาการถูกต้อง แต่
ระดับคะแนนไม่สูง อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เลือกตอบในระดับ "เห็นด้วยอย่างยิ่ง" หรือ "ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง" (รวม
คิดเป็นเพียง 13% ของคาตอบทั้งหมด) อาจสะท้อนว่านักศึกษาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจถูกต้องหรือไม่
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกรอบความคิดเรื่องวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา
ไม่ พ บความสั ม พั น ธ์ แ บบเชิ งเส้ น ระหว่ า งคะแนนการยอมรั บ วิ วั ฒ นาการและคะแนนความเข้ า ใจวิ วั ฒ นาการ
(ภาพประกอบที่ 2) (p = 0.1478) คล้ายกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบว่าปัจจัยทั้ งสองไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสาคัญ หรือมี
ความสอดคล้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (Sinatra et al., 2003; Shtulman, 2006; Ingram & Nelson, 2006) ดังมีคากล่าวว่า
"คนส่วนใหญ่ทั้งสองด้านของการโต้แย้งเรื่อง "Evolution vs. Creationism" ต่างก็ไม่เข้าใจกระบวนการวิวัฒนาการโดยการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติอย่างถ่องแท้" (Bishop & Anderson, 1990) ผลการศึกษานี้สะท้อนว่าความเข้าใจของนักศึกษาชีววิทยา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการที่มีมากขึ้นอาจไม่ส่งผลให้เกิดการยอมรับมากขึ้นตามไปด้วย (หรือกลับกัน) ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อกรอบ
ความคิดทั้งสองอาจแตกต่างกัน และการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มการยอมรับ และความเข้าใจวิวัฒนาการ อาจต้องใช้
วิธีการแตกต่างกัน

ภาพประกอบที่ 2 Scatter plot แสดงคะแนนความเข้าใจและคะแนนการยอมรับวิวัฒนาการ
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมการวิจัย 47 คน
คะแนนการยอมรับและความเข้าใจ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญระหว่างนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง
(คะแนนการยอมรับ เพศชาย = 5.10 ± 0.85 vs. เพศหญิง = 4.32 ± 0.51, p = 0.4741; คะแนนความเข้าใจ เพศชาย =
3.80 ± 1.24 vs. เพศหญิง = 2.00 ± 0.38, p = 0.0702) (ภาพประกอบที่ 3A)
คะแนนการยอมรับมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างนักศึกษาศาสนาพุทธและศาสนาอื่น (คริสต์และอิสลาม)
(ศาสนาพุทธ = 5.31 ± 0.43 vs. ศาสนาคริสต์และอิสลาม = 1.82 ± 0.87, p = 0.0004) (ภาพประกอบที่ 3B) สะท้อนให้
เห็นว่าความเชื่อทางศาสนาส่งผลต่อการยอมรับวิวัฒนาการ สอดคล้องกับการให้เหตุผลของนักศึกษา ที่อ้างถึง ความเชื่อทาง
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ศาสนาของตนที่ขัดแย้งกับวิวัฒนาการ อย่างไรก็ตามคะแนนความเข้าใจ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญระหว่างทั้งสอง
กลุ่มนี้ (ศาสนาพุทธ = 2.50 ± 0.51 vs. ศาสนาคริสต์และอิสลาม = 2.00 ± 0.49, p = 0.6089) สะท้อนให้เห็นว่าความเข้าใจ
ทางวิชาการเรื่องวิวัฒนาการของทั้งสองกลุ่มมีความใกล้เคียงกันโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา
ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อทางศาสนาส่งผลต่อการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Heddy และ Nadelson (2012, 2013) ที่พบว่า ระดับความเชื่อทางศาสนามีความสัมพันธ์เชิงลบกับการ
ยอมรับวิวัฒนาการของคนในหลายประเทศ ทั้งในยุโรป เช่น สวีเดน ฝรั่งเศส อังกฤษ เอเชีย เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และอเมริกา อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ส่ งผลเชิงบวกต่อการยอมรับวิวัฒนาการ จึงควรทาวิจัย
เพิ่มเติมว่า นักศึกษาชีววิทยาที่นับถือศาสนาอิสลามและคริสต์มีระดับการยอมรับวิวัฒนาการสูงกว่านักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ หรือ ทางสายสังคม ที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือไม่
คะแนนความเข้าใจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างนักศึกษาที่มีแผนทางานทันทีเมื่อเรียนจบและนักศึกษาที่
มีแผนเรียนต่อ (ทางาน = 1.73 ± 0.45 vs. ศึกษาต่อ = 3.47 ± 0.73, p = 0.0373) (ภาพประกอบที่ 3C) นักศึกษากลุ่มที่
วางแผนศึกษาต่อหลังเรียนจบเป็นกลุ่มที่มีผลการเรียนดีกว่า (ค่าเฉลี่ยของ GPA กลุ่มทางาน = 2.47 ± 0.07 vs. กลุ่มศึกษาต่อ
= 3.38 ± 0.10, p < 0.0001) และมีความสนใจในสาขาเฉพาะทางที่มีความลึกซึ้งมากขึ้น จึงเป็นไปได้ว่าคะแนนความเข้าใจ
วิ วั ฒ นาการที่ สู งกว่ า อาจสั ม พั น ธ์ กั บ ความสามารถทางวิ ชาการของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม นี้ อย่ า งไรก็ ต ามคะแนนการยอมรั บ
วิวัฒนาการ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างทั้งสองกลุ่ม (ทางาน = 4.46 ± 0.52 vs. ศึกษาต่อ = 4.82 ± 0.90, p
= 0.7118)

ภาพประกอบที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการยอมรับและความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษา (A) เพศ
(B) ศาสนนา (C) แผนหลังสาเร็จการศึกษา (D) เกรดวิชา Principals of Biology I และ (E) เกรดเฉลีย่ รวม (GPA) (N.S. = ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ; * = แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
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ความสามารถด้านวิชาการ (เกรดวิชาหลักชีววิทยา I และ เกรดเฉลี่ยสะสม) มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นกับคะแนน
ความเข้าใจวิวัฒนาการ (p = 0.0007 และ 0.0008 ตามลาดับ) (ภาพประกอบที่ 3D, E) กล่าวคือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมี
แนวโน้มจะมีความเข้าใจวิวัฒนาการมากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเข้าใจวิวัฒนาการอย่างถูกต้อง ต้องอาศัยความรู้ทาง
ชีววิทยาหลายสาขาประกอบกัน เช่น พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา นักศึกษากลุ่มที่มีพื้น ฐานความรู้ดีจึ งมีระดับความเข้ า ใจ
วิวัฒนาการสูงกว่า อย่างไรก็ตามพบว่า ความสามารถด้านวิชาการไม่มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นกับคะแนนการยอมรับ
วิวัฒนาการ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Mead และคณะ (2017) ที่พบว่าการเรียนวิชาพันธุศาสตร์ก่อนเรียน
วิชาวิวัฒนาการช่วยเพิ่มความเข้าใจแต่ไม่ส่งผลเพิ่มการยอมรับวิวัฒนาการ
สรุปผลการวิจัย
จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทยพบว่า การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกๆ ที่แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อกรอบ
ความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา ผลการศึ กษาพบว่าระดับการยอมรับวิวัฒนาการไม่ได้แปรผันตรงกับระดับ
ความเข้าใจวิวัฒนาการที่ถูกต้อง สะท้อนว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อกรอบความคิดทั้ง 2 ด้านแตกต่างกัน โดยความเชื่อทางศาสนาของ
นักศึกษาชีววิทยาเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการยอมรับวิวัฒนาการ กล่าวคือนักศึกษาที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้า (อิสลามและ
คริสต์) มีแนวโน้มที่จะยอมรับวิวัฒนาการน้อยกว่านักศึกษาที่นับถือศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า (พุทธ) อาจเป็นเพราะมีคาสอนสาคัญ
ว่ า พระเจ้า เป็ น ผู้สร้างชี วิ ต ซึ่ งต่ า งจากหลั กวิ วั ฒนาการที่ อ ธิบ ายว่ าสิ่งมี ชีวิต เกิ ดใหม่ไ ด้เองตามธรรมชาติ ( Scott, 2009)
การศึกษานี้ยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเข้าใจที่ถูกต้อง คือ ระดับความสามารถทางวิชาการ เช่น ความรู้พื้นฐานทาง
ชีววิทยาแขนงต่างๆ ผลการศึกษานี้ถือเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิวัฒนาการระดับมหาวิทยาลัยให้
ประสบความสาเร็จ กล่าวคือ ในด้านความเข้าใจวิวัฒนาการ ควรจัดหลักสูตรให้วิชาวิวัฒนาการอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 หลัง
นักศึกษาได้เรียนวิชาพื้นฐานอื่นๆแล้วเพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้อง สาหรับด้านการยอมรับวิวัฒนาการเป็นประเด็นที่ท้าทาย
อย่างยิ่ง เพราะความเชื่อทางศาสนาเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล จะทาอย่างไรให้ผู้เรียนยอมรับวิวัฒนาการในบริบทที่เป็น
ข้อเท็จจริง (factual knowledge) ตามปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักฐานที่พิสูจน์ได้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้น ประเด็นดังกล่าวนี้จะยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นในอนาคตที่กลุ่มผู้เรียนมีความหลากหลายทางพหุวั ฒนธรรมมากขึ้น
การจัดชั่วโมงเรียนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของตนว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับกระบวนการ
วิวัฒนาการอย่างไร และผู้สอนได้มีโอกาสอธิบายในจุดที่ผู้เรียนแต่ละคนมีความข้องใจ อาจช่วยเพิ่มการยอมรับวิวัฒนาการของ
ผู้เรียนได้
ข้อเสนอแนะ
1 ควรทาการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาว่าการเรียนวิชาวิวัฒนาการเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ช่วยเพิ่มระดับการยอมรับและ
ความเข้าใจของนักศึกษาชีววิทยาหรือไม่ และความเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาแต่ละศาสนาอย่างไร
2 ควรมีการทาวิจัยเพิ่มเติมว่าวิวัฒนาการประเด็นใดบ้างที่ขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนา เพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอน โดยการเพิ่มหลักฐานสนับสนุนให้ตรงจุด และจัดกิจกรรมสะท้อนความคิดหลังการเรียน อาจเพิ่มการยอมรับวิวัฒนาการ
ได้
3 ควรทาวิจัยเพิ่มเติมในกลุ่มนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เอกชีววิทยา ที่จะมีอาชีพครูสอนชีววิทยาและทาหน้าที่สอน
นักเรียนหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อทางศาสนาที่อาจมีผลต่อการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษากลุ่มนี้
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บทคัดย่อ
การพัฒนาทักษะทางสังคมให้แก่นักศึกษา มจธ. เป็นความมุ่งมั่นที่มหาวิทยาลัยฯ จะผลิตบัณฑิตให้จบออกไปเป็น
คนเก่งและดี มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้บัณฑิต มจธ. เป็นผู้นาของพลเมืองโลก (Leader Global
Citizen) ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนา
ทักษะทางสังคม ประกอบด้วย การทางานร่วมกัน การสื่อสารระหว่างบุคคล และ การคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการ
เขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทางสังคมในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์
เพื่อการดาเนินชีวิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GEN 111 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
จานวน 843 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่มเรียนใหญ่ ในแต่ละกลุ่มแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย เฉลี่ยกลุ่มละ 17 คน มีจานวน
กลุ่มทั้งหมด 50 กลุ่ม วิธีการศึกษาเริ่มจากให้นักศึกษาลงพื้น ที่เป้าหมายเพื่อสารวจสภาพปัญหา หลังจากนั้นนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มย่อยเขียนร่างข้อเสนอโครงการจิตอาสาร่วมกันโดยใช้การระดมสมองการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสา ผลการศึกษา
พบว่า การใช้กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสานอกจากจะทาให้นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาตนเองทั้งการแสวงหาความรู้
และทักษะการเขียนแล้ว นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางสังคม 3 ด้าน คือ (1) ทักษะการทางานร่วมกัน โดยนักศึกษาร้อยละ 54
รู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพิ่มขึ้น (2) ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยนักศึกษาร้อยละ 68 มีการพูดคุยระหว่าง
การทางานร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้ และ (3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยนักศึกษาร้อยละ
60 สามารถจาแนกปัญหาจากการลงสารวจพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด และปัญหา
สวัสดิการภายในชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษาได้เสนอโครงการจิตอาสาเพื่ อแก้ไขปัญหาสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาสร้าง
สีสรรค์พัฒนาโรงเรียนน้อง โครงการจิตอาสาฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโครงการ
จิตอาสาพัฒนาสอนพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างสื่อเพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าชุมชนเขตทุ่งครุฯ ซึ่งผลการเรียนรู้ ที่ได้จาก
กิจกรรมจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ต่อไป
คาสาคัญ: การพัฒนา ทักษะทางสังคม กิจกรรม ข้อเสนอโครงการ

184

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

Abstract
One of the goals of King Mongkut University of Technology Thonburi is to craft graduates to be
leaders of global citizen, which is a part of KMUTT Quantification Framework. The objective of this paper
is to study how project proposals on volunteered help to develop students’ soft and social skills,
such as teamworking, interpersonal communicating and analytical thinking. Writing project proposals on
volunteered was used as one of the learning activities in GEN 111 class: Man and Ethics for Living.
The population of the study were 843 students who enrolled in GEN 111, semester 2/ 2015. The students
were divided into 3 sections; in each section the students were divided into a group of 17. Totally there
were 50 groups. Each group was assigned to collect data from target areas to explore problems, then the
group wrote a proposal by brainstorming. Results found that activity not only allowed students to practice
self- development; the pursuit of knowledge and writing skills. But the activity also proved that it helped
students to develop three social skills. The first one was to which 54% of students were able to accept
other people's opinions. The second one was interpersonal communication to which 68% of students were
able to communicate and build good relationships among each other. The last one was analytical thinking
to which 60% of students were able to characterize different social problems from setting areas, such as
environmental problems, drug problems and community welfare issues. Then, the students proposed their
projects on volunteer concerning those issues, for examples, the project on school kids’ development by
coloring learning, the project on psychological rehabilitation of child patients in Rama VI Hospital, and the
project on how to develop packaging and to create media for distributing community products. Learning
outcomes from this activity could help to develop students to be the desired graduates according to the
University’s goal.
Keywords: Development, Soft Skill, Activity, Proposal
บทนา
1 ความเป็นมาและความสาคัญของการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็น
ผู้อานวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรูผ้ ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยี (Technology)
ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โดยนาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สพฐ., 2558) เห็นได้ว่าการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ การเรียนรู้เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและการฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความชานาญ
ผู้เรียนสามารถนาความรู้ในวิชาประยุกต์ไปสู่ทักษะในการดารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 23, 24 และ
26 เน้นความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและ
การดารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดี มีความเป็นมนุษย์
ที่ ส มบู ร ณ์ โ ดยมี เ ป้ า ประสงค์ ที่ จ ะให้ บั ณ ฑิ ต มจธ. เป็ น ผู้ น าของพลเมื อ งโลก (Leader Global Citizen) และได้ ก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) ไว้ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้ (Knowledge)
2) ทั ก ษะเชิ ง วิ ช าชี พ (Professional Skill) 3) ทั ก ษะการคิ ด (Thinking Skill) 4) ทั ก ษะการเรี ย นรู้ (Learning Skill)
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5) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 6) ทักษะการจัดการ (Management Skills) 7) ความเป็นผู้นา (Leadership)
และ 8) ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) ด้วยเหตุนี้ สานักงานวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยจัดการเรียนการ
สอน “วิ ชาศึ ก ษาทั่ ว ไป” ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดับปริญญาตรีข อง มจธ. เล็ งเห็ น ความสาคั ญการพั ฒนาคุ ณลัก ษณะข้างต้น
โดยเฉพาะในด้านความเป็นพลเมืองของ มจธ. โดยผ่าน การเรียนการสอนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อ
การดาเนินชีวิต ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะด้านความเป็นพลเมือง มจธ. ซึ่ง
จะต้ อ งเป็ น คนดี และมี ค วามรับผิด ชอบต่อ สังคมในรายวิ ชาโดยก าหนดเนื้ อ หาสาระให้ สอดคล้อ งกั บผลลัพ ธ์ก ารเรียนรู้
(Outcomes Based Education) และนาการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสามาใช้เป็นเครื่องมือสาหรับ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งกาหนดให้นักศึกษาลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อสารวจสภาพปัญหา หลังจากนั้นนักศึกษาต้องระดมสมองการ
เขียนร่างข้อเสนอโครงการจิตอาสาเพื่อแก้ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ร่วมกัน การใช้ กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิต
อาสานักศึกษาได้ฝึกพัฒนาตนเองทั้งการแสวงหาความรู้ ทักษะการเขียน และได้พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) 3 ด้าน
คือ ทักษะการทางานร่วมกัน ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงให้ความสนใจศึกษา
ผลของการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสาในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริย
ศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสาในรายวิชา GEN 111
มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
1 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
สาหรับรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integration Concept) รายวิชานี้เป็นวิชาพัฒนาทักษะทาง
สังคม (Soft Skills) โดยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาได้จัดกลุ่มนักศึกษาแบบคละภาควิชา เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ทางานร่วมกับเพื่อนต่างภาควิชา ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาจะเน้นการสร้างการ
เรี ย นรู้ เ ชิ งรุ ก (Active Learning) ผ่ า นกระบวนการเรี ย นการสอนแบบใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานการเรี ย นรู้ (Activity-based
Learning) ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเป็นรูปแบบการบรรยายรวมและแยกห้องสาหรับทากิจกรรม (Lecture
Class & Activity Group) ซึ่งจะบรรยายในห้องเรียนรวม 2 ชั่วโมง มีจานวนนักศึกษาประมาณ 400 คนต่อห้องเรียน และทา
กิจกรรมในห้องเรียนย่อย 1 ชั่วโมง โดยจะมีอาจารย์ผู้สอนทาหน้าที่รับผิดชอบการบรรยายในห้องเรียนรวม และอาจารย์ที่
ปรึกษากลุ่มกิจกรรมทาหน้าที่รับผิดชอบประจาในแต่ละห้องย่อย โดยมีจานวนนักศึกษาประมาณ 40 คนต่อกลุ่ม ในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้ศึกษาเน้นกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสาของนักศึกษาของนักศึกษาในกลุ่มย่อย ซึ่งในกลุ่มย่อยนักศึกษา
จะต้องจัดกลุ่มเพื่อทากิจกรรมเขียนข้อ เสนอโครงการประมาณ 20 คนต่อกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางานร่วมกันอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) 3 ด้าน คือ การทางานร่วมกัน การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการคิดวิเคราะห์
2 การพัฒนาทักษะทางสังคม
ทักษะทางสังคม (Soft Skills) ในความหมายของพจนานุกรมภาษาอังกฤษของคอลลินส์ (2560) ได้ให้ความหมาย
ทักษะทางสังคม คือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เช่น “ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและการทางานในทีม” จะเรียกอีกชื่อ
ก็คือ “มนุษยสัมพันธ์” ซึ่งทักษะด้านอารมณ์ของบุคคลหรื อตัวเรา จะส่งผลกับความสัมพันธ์ที่มีต่อคนอื่นๆ ทักษะทางสังคม
(Soft Skills) ในปี 2017 ที่นายจ้างต้องการก็ คือ การสื่อสาร การจัดการองค์กร การทางานเป็นทีม ตรงต่อเวลา และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อย่างก็ตาม การพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นในหนังสือ “การโค้ช
เพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching)” (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2557) กล่าวถึงทักษะทางสังคม (Soft Skills) หรือ
จรณ (อ่านว่า จะ ระ นะ) เป็นทักษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านทาง EQ ซึ่งอยู่ทางสมองซีกขวา
เป็นความสามารถทางสังคม การจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การติดต่อสื่อสาร และความเป็นมิตร ทั้งนี้
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ทักษะเหล่านี้แสดงออกในลักษณะของ การมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น การแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย การยิ้มแย้มแจ่มใส การพูด
ด้วยคาสุภาพและให้เกียรติ การมีมารยาททางสังคม เคารพสิทธิของบุคคล เช่น การกล่าวคาขอบคุณ คาขอโทษ กับผู้เรียน
การสนทนาพูดคุยด้วยภาษาสุภาพ เป็นต้น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีจะต้องมีความชัดเจน กระชับ
ถูกต้อง สุภาพ สร้างสรรค์ เชื่อถือได้ และมีความสมบูรณ์ การสื่อสารแบบดูกาลเทศะ การใช้ภาษา ในเชิงบวกที่ทาให้ผู้เรียน
เกิดกาลังใจ เกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นปัจจัยทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างผู้โค้ชและผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งไม่สามารถใช้อานาจในการบังคับได้ การบริหารเวลา การวางแผนการทางานในเวลาทีม่ ี
อยู่นั้นอย่างมีประสิทธิภาพที่มีอยู่อย่างจากัด ด้วยการทาสิ่งต่างๆ ทีละอย่าง การทางานหลายๆ อย่างพร้อมกัน มีผลเสียต่อ
คุณภาพของงาน การมีสติอยู่กับงานที่ปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน จะทาให้งานออกมามีประสิทธิภาพ การตั้งคาถามและการฟัง เป็น
ทักษะพื้นฐานสาคัญที่ผู้โค้ชจะต้องมีการตั้งคาถามที่มีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุ้นการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การคิด
การรู้คิดมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้โค้ชจะต้องมีทักษะด้านการคิด เพราะถ้าผู้โค้ชมีทักษะการคิดแล้วจะสามารถกระตุ้นให้ผู้รับ
การโค้ช มีทักษะการคิดตามไปด้วย ทักษะการคิดที่สาคัญ ได้แก่ การคิด วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้การตั้งคาถาม การสังเกต การสะท้อนคิด (Reflection) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะสาคัญ
สาหรับการโค้ชเพื่อการรู้คิด ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับการโค้ชจะต้องได้รับการกระตุน้ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะ
ท าให้ ส ามารถแก้ ปั ญหาต่า งๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น ได้แ ล้ว ยั งก่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมอี ก ด้ วยหากผู้ โค้ ชเองมีทั ก ษะการแก้ ปัญ หาอย่าง
สร้างสรรค์แล้ว ย่อมทาการโค้ชให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้สอนนอกจากการ
จัดการเรียนรู้ ยังต้องมีบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียนเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทักษะทางสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงศักยภาพ
ของผู้เรียนออกมาปรับใช้กับตนเองให้ได้มากที่สุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นผลการพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) 3 ด้าน ได้แก่ การทางานร่วมกัน การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสาเป็นเครื่องมือสาหรับการพัฒนา
นักศึกษาในรายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา มจธ. (KMUTT-Student QF) ใน 3 ด้านตาม
รายละเอียดดังนี้ 1) การทางานร่วมกัน ถูกสอดแทรกในเรื่องภาวะผู้นา (Leadership) คือ มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการทางานเป็นทีม สร้างแรงบันดาล
ใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และ/สร้างสรรค์วิธีการในการ
บรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่ วมมือใน
การคิดและลงมือทาของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี 2) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) คือ มีทักษะ
ในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มี
ความสามารถในการถ่ายทอด การนาเสนอ มีวิจารณญาณที่ดีในการรับฟัง และ 3) ทักษะการคิด (Thinking Skill) คือ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จักประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่าง
สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลายนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล
3 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
การใช้ข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม โดยมีสาระสาคัญดังนี้
การลงพื้นที่หาข้อมูล
ในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต กาหนดให้นักศึกษาลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อสารวจ
สภาพปัญหา โดยใช้ใบงานการสารวจพื้นที่ ทั้งนี้ได้ระบุ คือ 1. ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ เช่น สถานที่ที่นักศึกษาสารวจ
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ วิธีการที่ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ต้องการ บุคคลที่สามารถติดต่อประสานงาน และกิจกรรม
ที่เป็นไปได้ที่จะทา ณ สถานที่เป้าหมาย 2. ข้อมูลที่ได้หลังจากลงพื้นที่ เช่น ลักษณะปัญหาและความต้องการของสถานที่
เป้าหมาย ระบุกิจกรรมใดที่นักศึกษาสามารถทาได้ วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทากิจกรรม สภาพความปลอดภัยของพื้นที่
สิ่งที่ต้องระวังเมื่อนักศึกษาเข้าไปในพื้นที่ แผนที่การเดินทาง และภาพประกอบของพื้นที่ที่จะไปทากิจกรรม
การสืบค้นข้อมูล
การเข้าไปศึกษาเรียนรู้และการสืบค้นหาข้อมูลในพื้นที่ นักศึกษาต้องทาความเข้าใจเรื่องราวของชุมชนนั้นๆ ก่อนลง
พื้นที่และทาการศึกษาหาข้อมูลคราวๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ข้อมูลชุมชน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้
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ความเข้าใจในพื้นที่ทั้งในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยแวดล้อมในชุมชน ในการได้มาซึ่งข้อมูลนักศึกษาต้องการสร้าง
สัมพันธภาพการแสดงออกเบื้องต้ น คือ การยิ้ม การกล่าวสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ เป็นต้น พฤติกรรมในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพ การแสดงออกด้วยท่าทีที่เป็นปกติและมีมารยาท ท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นมิตร การยอมรับความคิดเห็น
ของอีกฝ่าย และแจ้งจุดประสงค์ของการเข้าไปในชุมชน จะทาให้กลุ่มนักศึกษาได้ข้ อมูลจากการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคคล
ในชุมชนได้อย่างครบถ้วน และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนั้นทาให้กาหนดเป้าหมายและทิศทางการทากิจกรรมได้อย่างตรง
ความต้องการและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน
หลังจากลงสารวจพื้นที่เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาแต่ละกลุ่มย่อยต้องนาข้อมูลกลับมาแลกเปลี่ยนและพูดคุย
เพื่อหาข้อสรุปและฉันทามติของกลุ่ม โดยใช้การระดมสมองร่วมกันในการเขียนร่างข้อเสนอโครงการจิตอาสา กระบวนการ
ดังกล่าวนอกจากจะทาให้นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาตนเองทั้งการแสวงหาความรู้และทักษะการเขียนแล้ว ยังทาให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะทางสังคม 3 ด้าน คือ การทางานร่วมกัน การสื่อสารระหว่างบุคคล และการคิดวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาของ
การลงสารวจพื้นที่ดังกล่าวได้
4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระวิรัฐ รุ่งโรจน (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างการทางานร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม การกล้าแสดงความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
วสันต์ พรพุทธิพงศ์ และคณะ (2558) ได้ศึกษาการรับรู้หน้าที่พลเมืองดีของเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่า เยาวชนมีการรับรู้การปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีในด้านสังคมว่าจะต้องเป็นผู้ที่แสดงความคิดอย่างมี
เหตุผลรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ร่วมถึงมารยาทในการทางาน
ร่วมกัน เช่น การใช้คาพูด การทักทาย การสนทนา เป็นต้น
น้าทิพย์ วิภาวิน (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมดาต้าเวิร์สบนเครือข่ายใน
ระบบการศึกษาทางไกล : กรณีศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลกาศึกษาพบว่า การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือการแบ่งปันความรู้เป็นการการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนในองค์การแห่งการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดและเผยแพร่
ความรู้ไปยังบุคคลอื่น และรับเอาความรู้จากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นความรู้ฝังลึกและความรู้ชัดแจ้ง ด้วยกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม การเสวนา การจัดทาเอกสารวิธีปฏิบัติที่ดี เป็นต้น มาเพิ่มพูนความรู้ของ
ตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนและพัฒนางาน ในส่วนของ การซักถาม/สัมภาษณ์กับบุคคลในการนามาซึ่งข้อมูลในการสารวจ
พื้นที่
รัชนีย์พร หมื่นเรือคา (2552) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การใช้
กิจกรรมกลุ่มสร้างสัมพันธ์นักเรียนได้ สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองในลักษณะของการตั้งใจเล่าเรียน การ
ตรงต่อเวลา การรู้ประมาณในการใช้จ่าย และการใส่ใจสุขภาพตนหลังเรียนนั้นสูงขึ้น
สุกัญญา มุกดามนต์ (2551) ได้ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านวัฒนธรรมนามาสู่การเข้าใจสังคม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า การสัมภาษณ์คนในชุมชน ซึ่งต้องอาศัยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากสาหรับการลงศึกษาบริบทพื้นที่ เพราะจะทาให้ชาวบ้านรู้สึกถึงการพูดจากันแบบธรรมชาติ ไม่ได้เป็นการสอบถามข้อมูล
หรือสัมภาษณ์เพื่อให้ได้รับคาตอบที่เป็นทางการ
กูดแมนและเลิฟ (Goodman & Love 1980) ได้ศึกษาการบริหารและการวางแผนโครงการ ผลการศึกษาพบว่า การ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการเกิดโครงการใดๆ ก็ตามจาเป็นต้องมีข้อมูลในการแสดงถึงเหตุผลที่จะสนับสนุน (Justification)
และความเหมาะสม (Soundness) ของโครงการจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าโครงการนั้นจะสาเร็จและให้ผลประโยชน์ตอบแทน
คุ้มค่าต่อการลงทุน ในส่วนของการประเมินว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความสามารถในการดาเนินงานได้
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การพัฒนาทักษะทางสังคม
1) การทางานร่วมกัน
2) การสื่อสารระหว่างบุคคล
3) การคิดวิเคราะห์

การเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)
วิธีการศึกษา
1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GEN 111 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 จานวน
843 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่มเรียนใหญ่ (กลุ่ม A B และ C) ในแต่ละกลุ่ม (กลุ่ม A1-A9, กลุ่ม B10-B18 และ กลุ่ม C19-C25)
แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย เฉลี่ยกลุ่มละ 17 คน มีจานวนกลุ่มทั้งหมด 50 กลุ่ม (ดังแสดงในแผนภาพที่ 2)
A (310)

ห้องเรียนใหญ่ นศ 843 คน

B (301)

C (232)

A1 (34)

A2 (35)

A3 (34)

A4 (35)

A5 (34)

A6 (35)

A7 (34)

A8 (35)

A9 (34)

17

18

17

18

17

18

17

18

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

B10 (34)

B11 (34)

B12 (33)

B13 (34)

B14 (33)

B15 (33)

B16 (34)

B17 (33)

B18 (33)

17

17

16

17

16

16

17

16

16

17

17

17

17

17

17

17

C19 (33)

C20 (33)

C21 (33)

C22 (33)

C23 (34)

C24 (33)

C25 (33)

16

16

16

16

17

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

แผนภาพที่ 2 กลุ่มเรียนใหญ่ จานวน 3 กลุ่ม A B และ C
2 ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคมพ.ศ. 2559)
3 วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาสังเคราะห์ข้อมูล และจัดทาสรุปผลจากรายงานสะท้อนผลการเรียนรู้จากการเขียนข้อเสนอ
โครงการจิตอาสา โดยวิเคราะห์จากรายงานสะท้อนผลการเรียนรู้ จานวน 50 ชุด
4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ผู้ศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการข้อเสนอโครงการจิตอาสา
ในประเด็นคาถามเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การทางานร่วมกัน การสื่อสารระหว่าง
บุคคล และ การคิดวิเคราะห์ โดยใช้การระดมสมองของนักศึกษาในชั้นเรียน นาเสนอโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
ผลและการอภิปราย
1 ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาผลการพั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คม 3 ด้ า น คื อ การท างานร่ ว มกั น การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล และ
การคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้นักศึกษาเห็นว่าประเด็นสาคัญของการพัฒนาทักษะทางสังคมที่นักศึกษา มจธ. ควรพัฒนานั้นในแต่ละ
ด้าน จานวน 3 ข้อ ดังนี้
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แผนภาพที่ 3 การทางานร่วมกัน
จากแผนภาพที่ 3 ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมในด้านการทางานร่วมกัน พบว่า นักศึกษา มจธ. ส่วนใหญ่
มีความเห็นในด้านนี้ที่สาคัญ 3 อันดับแรก คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพิ่มขึ้น (คิดเป็นร้อยละ 54) รองลงมา คือ การ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี รวมถึงมารยาทในการทางานร่วมกัน เช่น การใช้คาพูด การทักทาย การสนทนา เป็นต้น (คิดเป็นร้อยละ
50) และลาดับสุดท้าย คือ มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน (คิดเป็นร้อยละ 46)
ส่วนประเด็นที่นักศึกษาเห็นว่าสาคัญน้อยสุดด้านการทางานร่วมกัน คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (คิดเป็นร้อย
ละ 12)

แผนภาพที่ 4 การสื่อสารระหว่างบุคคล
จากแผนภาพที่ 4 ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมในด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล พบว่า นักศึกษา มจธ.
ส่วนใหญ่มีความเห็นในด้านนี้ที่สาคัญ 3 อันดับแรก คือ มีการพูดคุยระหว่างการทางานร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มเป็นการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีได้ (คิดเป็นร้อยละ 68) รองลงมา คือ กล้าแสดงความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
(คิดเป็นร้อยละ 54) และลาดับสุดท้าย คือ การซักถาม/สัมภาษณ์กับบุคคลในการนามาซึ่งข้อมูลในการสารวจพื้นที่ (คิดเป็น
ร้อยละ 28)
ส่วนประเด็นที่นักศึกษาเห็นว่าสาคัญน้อยสุดด้านการสือ่ สารระหว่างบุคคล คือ ร่วมอภิปรายกับสมาชิกภายในกลุม่ ได้
(คิดเป็นร้อยละ 8)
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แผนภาพที่ 5 การคิดวิเคราะห์
จากแผนภาพที่ 5 ผลการศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมในด้านการคิดวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษา มจธ. ส่วนใหญ่มี
ความเห็นในด้านนี้ที่สาคัญ 3 อันดับแรก คือ สามารถจาแนกปัญหาจากการลงสารวจพื้นที่ในด้านต่ าง ๆ ได้ เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด และ ปัญหาสวัสดิการภายในชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษาได้เสนอโครงการจิตอาสาเพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาสร้างสีสันพัฒนาโรงเรียนน้อง โครงการจิตอาสาฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจของผู้ป่วยเด็กใน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโครงการจิตอาสาพัฒนาสอนพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างสื่อเพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้า
ชุมชนเขตทุ่งครุฯ (คิดเป็นร้อยละ 60) รองลงมา คือ การพิจารณาความเป็นไปได้จากข้อมูลสารวจพื้นที่ในการทาโครงการจิต
อาสา (คิดเป็นร้อยละ 42) และลาดับสุดท้าย คือ การประเมินว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความสามารถในการดาเนินงานได้ (คิด
เป็นร้อยละ 40)
ส่วนประเด็นที่นักศึกษาเห็นว่าสาคัญน้อยสุดด้านการคิดวิเคราะห์ คือ การสังเกต ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการลง
สารวจพื้นที่ (คิดเป็นร้อยละ 20)
2 อภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทักษะทางสังคมในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต ในแต่ละด้านนั้น นักศึกษาให้
ความสาคัญทักษะทางสังคมในด้านการทางานร่วมกัน สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา มจธ. (KMUTTStudent QF) ในเรื่องของการทางานร่วมกันที่สอดแทรกเรื่องของภาวะเป็นผู้นา (สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มจธ.,
2560) คือ มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถส ร้าง
บรรยากาศการทางานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส
และความท้าทาย และ/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง สามารถ
สื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือทาของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้พบ
3 ประเด็นสาคัญของด้านนี้ ได้แก่ การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ
การศึกษาของวสันต์ พรพุทธิพงศ์ และคณะ (2558) ได้ศึกษาการรับรู้หน้าที่พลเมืองดีของเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนมีการรับรู้การปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีในด้านสังคมว่าจะต้องเป็นผู้ที่แสดงความคิดอย่าง
มีเหตุผลรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ อื่นตัดสิน ใจโดยใช้เหตุผลมากกว่า อารมณ์ การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ร่วมถึงมารยาทใน
การทางานร่วมกัน เช่น การใช้คาพูด การทักทาย การสนทนา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มจธ. (KMUTT-Student QF) ในเรื่องของภาวะเป็นผู้นา (สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มจธ., 2560) คือ การเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี ต้องมีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เข้าใจในการทางานร่วมกันเป็นทีม สามารถสร้าง
บรรยากาศการทางานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และคอยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์
โอกาส และความท้าทาย สามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง สื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือทา
ของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี ในส่วนของมีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน
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ยังสอดคล้องกับการศึกษาของรัชนีย์พร หมื่นเรือคา (2552) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า การใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างสัมพันธ์นักเรียนได้สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองในลักษณะของการตั้งใจ
เล่าเรียน การตรงต่อเวลา การรู้ประมาณในการใช้จ่าย และการใส่ใจสุขภาพตนเพิ่มขึ้น
สาหรับประเด็นด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาของวิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2557)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสาร
ที่ดีจะต้องมีความชัดเจน กระชับ ถูกต้อง สุภาพ สร้างสรรค์ เชื่อถือได้ และมีความสมบูรณ์ การสื่อสารแบบดูกาลเทศะ ทั้งนี้
พบ 3 ประเด็นสาคัญของด้านนี้ ได้แก่ การพูดคุยระหว่างการทางานร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีได้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับการศึกษาของระวิรัฐ รุ่งโรจน (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลโดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างการ
ทางานร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเชิงจิต วิทยาสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม การ
กล้าแสดงความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของน้าทิพย์ วิภาวิน (2555) ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมดาต้าเวิร์สบนเครือข่ายในระบบการศึกษาทางไกล : กรณีศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลกาศึกษาพบว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการแบ่งปันความรู้เป็น
การการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนในองค์การแห่งการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลอื่น และรับเอา
ความรู้จากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นความรู้ฝังลึกและความรู้ชัดแจ้ง ด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง
ๆ เช่น การประชุม การเสวนา การจัดทาเอกสารวิธีปฏิบัติที่ดี เป็นต้น มาเพิ่มพูนความรู้ของตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาตน
และพัฒนางาน ในส่วนของ การซักถาม/สัมภาษณ์กับบุคคลในการนามาซึ่งข้อมูลในการสารวจพื้นที่ ยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของสุกัญญา มุกดามนต์ (2551) ได้ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านวัฒนธรรมนามาสู่การเข้าใจสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลการศึกษาพบว่า การสัมภาษณ์คนในชุมชน ต้องอาศัยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะเป็นประโยชน์ อย่างมากสาหรับ
การลงศึกษาบริบทพื้นที่ เพราะจะทาให้ชาวบ้านรู้สึกถึงการพูดจากันแบบธรรมชาติ ไม่ได้เป็นการสอบถามข้อมูลหรือสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้รับคาตอบที่เป็นทางการ
สาหรับประเด็นด้านการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับการศึกษาของวิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2557) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการกระตุ้น
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การตั้งคาถาม การสังเกต การสะท้อนคิด (Reflection) ทั้งนี้พบ 3 ประเด็นสาคัญของด้านนี้
ได้แก่ สามารถจาแนกปัญหาจากการลงสารวจพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด และปัญหา
สวัสดิการภายในชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษาได้เสนอโครงการจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาสร้าง
สีสรรค์พัฒนาโรงเรียนน้อง โครงการจิตอาสาฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโครงการ
จิตอาสาพัฒนาสอนพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างสื่อเพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าชุมชนเขตทุ่งครุฯ ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องกับการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) ในทักษะการคิด คือ
สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบอย่างมีเหตุผล การรู้จักประมวลสารสนเทศ การระดมความคิดรอบด้านจากมุมมอง
ที่แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลาย นามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่า งมีเหตุ มี ผ ล
การพิจารณาความเป็นไปได้จากข้อมูลสารวจพื้นที่ในการทาโครงการจิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกูดแมนและเลิฟ
(Goodman & Love 1980) ได้ศึกษาการบริหารและการวางแผนโครงการ ผลการศึกษาพบว่า การพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การเกิดโครงการใด ๆ ก็ตามจาเป็นต้องมีข้อมูลในการแสดงถึงเหตุผลที่จะสนับสนุน (Justification) และความเหมาะสม
(Soundness) ของโครงการจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าโครงการนั้นจะสาเร็จและให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน
ในส่วนของการประเมินว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความสามารถในการดาเนินงานได้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) ในทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ คือ ความสามารถในการนาความรู้มาสู่
การปฏิบัติ มีความชานาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทางาน
มีความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสา
ในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต พบว่า ผลการพัฒนาทักษะทางสังคมส่วนใหญ่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (KMUTT-Student QF) และตรงตามเป้าหมายตามผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcomes Based Education) ของรายวิชากาหนดไว้ทุกประการ
ประโยชน์และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสา ทาให้นักศึกษาสามารถ
ฝึ ก พั ฒ นาตนเองในด้ า นการแสวงหาความรู้ แ ละทั ก ษะการเขี ย นเพิ่ ม ขึ้ น และได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทา งสั งคม ได้ แ ก่
1. ทั ก ษะการท างานร่ ว มกั น เป็ น ทีม ท าให้ เ กิ ด ความสามั ค คีใ นหมู่นั ก ศึก ษาและสนิ ม สนมกั บ เพื่ อ นๆภายในกลุ่ มเพิ่มขึ้น
ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ฝึกการกล้าแสดงออก และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น 2. ทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ทาให้เกิดการพู ดคุยกันในกลุ่ม รู้จักและเข้าใจผู้ฟัง รู้ว่าวิธีไหนที่จะทาให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่เราพูด และแสดง
ความรู้สึกนึกคิดของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และ 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทาให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบการจาแนก
แยกแยะ และการเปรียบเทียบข้อมูลอื่นๆ อย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผลได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นผลของการ
พัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสา จึงเป็นกิจกรรมช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเป้าของมหาวิทยาลัยได้
2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาครั้งนี้ การใช้กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสาทาให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทาง
สังคม แต่พบประเด็นในด้านทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล คือ การร่วมอภิปรายกับสมาชิกภายในกลุ่มได้ที่นักศึกษาเห็นว่า
สาคัญน้อยสุด ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในรายวิชาจึงควรเปิดพื้นที่และให้โอกาสแก่นักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาร่วมอภิปรายกับ
สมาชิกภายในกลุ่มเพิ่มขึ้น และควรเน้นย้าอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมเวลาแยกไปทากิจกรรมห้องย่อย อาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มกิจกรรมต้องคอยช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาหรือสมาชิก ภายในกลุ่มได้มีโอกาสร่วมอภิปรายอย่างสม่าเสมอแล้ว ดังนั้นหาก
ปฏิบัติได้ดังนี้ เชื่อได้ว่านักศึกษาจะมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในประเด็นดังกล่าวเพิ่มขึ้นได้
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน
ตามแนวปฏิบัติหลักในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลลัพธ์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ได้แก่การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมและครบวงจร การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การพัฒนาสมรรถนะครู บุคลากร และการประกัน
คุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามผลลัพธ์ของการพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองเป็นนักนวัตกรรมและผู้นาในศตวรรษที่ 21 ที่ลงมือ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีกว่าเดิม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน เป็นการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเครือซาเลเซียน โดยได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 12 ท่าน เก็บข้อมูลโดยการจัดทาสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่มกับการศึกษาเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่ า การบริ ห ารกลยุ ท ธ์ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของโรงเรี ย นในเครื อ ซาเลเซี ยนมี อ งค์ ป ระกอบ 8 ด้ า น ได้ แ ก่ การน าองค์ ก ร
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียนและตลาด การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้น
การดาเนินการ สารสนเทศและนวัตกรรม และผลลัพธ์
คาสาคัญ: องค์ประกอบการบริหาร ความเป็นเลิศ โรงเรียนในเครือซาเลเซียน
Abstract
This article is part of ongoing research about the development of management strategies towards
excellence of Salesian Schools under the education development strategy, learning outcomes for
excellence, Complete learning program, teaching and teacher and personnel competency and quality
assurance to international standards for development into new citizenship. The innovator and new leader
in the 21st century to solve problems and create a better society. The purpose of this study was to study
management towards excellence of Salesian schools. There purposeful selection were 12 key informants
included experts and professional who are involved in the education of the Salesian. The data was collected
by focus group. Research instruments was group recording including document study. Data were analyzed
by using content analysis. The findings showed that 8 management factors towards excellence of Salesian
schools were leadership, strategic planning, student and market focus, measurement, analysis and
knowledge management, personnel focus, action focus, information and innovation and result.
Keywords: Management Factors, Excellence, Salesian Schools
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บทนา
การบริหารโรงเรียนในปัจจุบันจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล องกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โรงเรียนคาทอลิกในสังกัดเครือซาเลเซียนก็เช่นเดียวกันที่จัดการศึกษาโดยมุ่งมั่น
พัฒนาโรงเรียนเพื่อที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น แต่ในสภาพปัจจุบันและ
แนวโน้มของอนาคตโรงเรียนคาทอลิกในสังกัดเครือซาเลเซียนยังคงเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพของการศึกษา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมืองและกระแสโลกยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 ความหลากหลายในด้านคุณภาพของโรงเรียนและทิศทางการพัฒนาที่มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของ
โรงเรียน ขาดความเป็นเอกภาพ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังไมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว ทาให้สถานศึกษาต้องให้
ความสาคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของตน ไม่เพียงแต่โรงเรียนในเครือซาเลเซียนเท่านั้น สถานศึกษาเอกชน
ทุกแห่งในปัจจุบันต่างอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันระหว่างสถานศึกษาเอกชนด้วยกันเอง รวมถึงการเข้ามามีบทบาททาง
การศึกษามากขึ้นของสถานศึกษานานาชาติ ก็ยิ่งทาให้สถานศึกษาเอกชนต้องประสบกับปัญหาของการแข่งขันที่มีความรุนแรง
มากขึ้น จาเป็นต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และพยายามที่จะนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อ
ดึงดูดลูกค้า สิ่งสาคัญประการหนึ่งคือการบริหารจัดการที่ดีที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษานั้นได้ และจะเป็ น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ
ปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ต้องการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของตนเองเพื่อไปสู่ความเป็น
เลิศ เป็นโรงเรียนตามมาตรฐานสากล ซึ่งระบบบริหารจัดการคุณภาพในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นระบบที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ คือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality
Award: TQA) เป็นรางวัลและเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก
เนื่องจากมีเกณฑ์ในการประเมินและกระบวนการตัดสินเช่นเดียวกับ MBNQA ซึ่งจะมีเกณฑ์ประเมินความเป็นเลิศ ดังนี้
1) การนาองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 4) การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดมีแนวทางการดาเนินงานมาจาก
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของหลายประเทศในชื่อที่แตกต่างกัน เช่น สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นแบบ เรียกว่า Malcom
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ออสเตรเลี ย เรี ย กว่ า Australia Business Excellence Award (ABEA)
สิงคโปร์เรียกว่าSingapore Quality Award (SQA) ญี่ปุ่นเรียกว่าJapan Quality Award (JQA) และสหภาพยุโรป เรียกว่า
European Quality Award (EQA) (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ซึ่งเกณฑ์การประเมินในแต่ละ
รูปแบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบการประเมินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย เพราะยึดหลักการดาเนินการมา
จากรูปแบบหลัก คือ (MBNQA) ของสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนซาเลเซียนในประเทศไทยจัดเป็นเป็นสถานศึกษาเอกชน มีสถานที่ตั้งกระจายตัวอยู่ในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ มีจุดเริ่มต้นของการก่อกาเนิดน่าสนใจว่าในศตวรรษที่ 19 ณ กรุงตุริน ประเทศอิตาลี
มีบาทหลวงท่านหนึ่งที่เห็นสภาพการถูกทอดทิ้งของเยาวชนในเมืองตุรินจานวนมาก บาทหลวงท่านดังกล่าวชื่อ ยอห์น บอสโก
เป็นเด็กบ้านนอกที่ความจาเป็นทางครอบครัวทาให้ต้องเข้ามาในกรุงตุรินและด้วยความใฝ่ฝันต้องการเป็นบาทหลวงจึงได้เข้า
มาศึกษาในเมือง และหลังจากบวชเรียนสาเร็จจึงก่อตั้งศูนย์เยาวชนขึ้นเป็น “บ้าน โรงเรียน สนามเด็กเล่นและโบสถ์” สาหรับ
เยาวชนเพื่อตอบสนองความต้องการจาเป็นสี่ด้าน ได้แก่ บ้านคื อที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การศึกษาคืออาชีพและการ
สร้างพลเมือง สนามเล่นคือการพัฒนาทางกายและการผ่อนคลาย และโบสถ์คือการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการเป็นศาสนิกชนที่
เชื่อและศรัทธาตามหลักของคริสตศาสนา ในศูนย์เยาวชนดังกล่าว ระบบที่ใช้ในการอบรมและการอยู่ร่วมกันมี ชื่อเรียกว่า
“ระบบป้องกัน” มีสามองค์ประกอบคือ เหตุผล ศาสนา และความรักใจดี เจตนารมณ์และระบบการอบรมดังกล่าวยังคงถูกใช้
ในทุกโรงเรียนซาเลเซียนทั่วโลกในปัจจุบันของศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันโรงเรียนซาเลเซียนจัดการศึกษาตามสามแนวทางหลัก
สาคัญ ได้แก่ แนวทางการศึกษาคาทอลิ ก การศึกษาซาเลเซียน และการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาตามแนวทาง
การศึกษาคาทอลิก เป็นการวางพื้นฐานการพัฒนามนุษย์ตามแรงบันดาลใจที่ได้จากศาสนาคริสต์ บนฐานของความเชื่อว่า
มนุษย์เป็นสิ่งสร้างของพระ มนุษย์แต่ละคนกาเนิดมาจากความรักของพระเจ้าและของพ่อและแม่ มีพันธกิ จต้องทาในขณะอยู่
ในโลก แต่มีจุดหมายของชีวิตเป็นการได้หลุดพ้นจากบาปและได้อยู่ร่วมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นทั้งจุดกาเนิดและจุดหมาย
ปลายทางของชีวิต ตามแนวทางการศึกษาซาเลเซียนโดยเฉพาะ การจัดการศึกษามุ่งตอบสนองความต้องการจาเป็นของ
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เยาวชนในทุกด้านตามสภาพความเป็นจริงและบริบทของชีวิตของแต่ละคน พัฒนาความเป็นมนุษย์ในองค์รวมและสู่ความ
สมบูรณ์พร้อม ได้แก่ ร่างกาย ปัญญา อารมณ์และสังคม จริยธรรมและจิตใจ โรงเรียนซาเลเซียนจึงมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่
ประกอบด้วย (1) กลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน โดยเฉพาะคนที่ยากจน ถูกทอดทิ้งและต้องการความช่ วยเหลือมากที่สุด (2)
ระบบการอบรมคือ ระบบป้องกัน ประกอบด้วยการทางานกับ เหตุผล ศาสนาและความรักใจดี (3) บรรยากาศความสัมพันธ์
ตามตัวแบบของศูนย์เยาวชนแรกเริ่มที่เป็นทั้ง “บ้าน โรงเรียน สนามเล่น และโบสถ์ ” (4) อัตลักษณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนซา
เลเซี ย นคื อ ขยั น ศรั ท ธา ร่ า เริ ง และตามแนวทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โรงเรี ย นซาเลเซี ย นยึ ด ถื อ ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ระบบการศึกษาของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนจึงเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาคาทอลิก
แนวทางการอบรมแบบซาเลเซียน และระบบการศึกษาของประเทศ
การศึกษาองค์ประกอบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนจึงเป็นโจทย์สาคัญที่ผู้วิจัยต้องการที่จะ
ค้นหาให้ได้ว่า องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อสร้างแนวทางหลักในการบริหารการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและดารงคุณภาพนั้นได้อย่างยั่งยืนตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก ผู้เป็นบิดาและอาจารย์ของเยาวชน อีกทั้งพัฒนา
นักเรียนอันเป็นผลผลิตของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับความเป็นเลิศ (excellence)
ท่ า มกลางการเปลี่ ยนแปลง การบริ ห ารที่ เป็ น เลิศ จะช่ ว ยให้ ผู้บ ริ หารได้ท ราบถึ งสถานะและคุณ ภาพทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาซาเลเซียน เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนในเครือซาเลเซียนนาไปพัฒนาระบบการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งจะ
ส่งผลให้โรงเรียนในเครือซาเลเซียนมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรและมีความพร้อมที่จะเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ เพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สามารถต่อสู้แข่งขันกับนานา
ประเทศในเวทีโลกได้ และเป็นทางเลือกที่ดีของผู้มารับบริการต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ โรงเรียนในเครือซาเลเซียน จานวน 5แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง โรงเรียนแสงทองวิทยา
หาดใหญ่ และโรงเรี ย นหั ว หิ น วิ ท ยาลั ย ประจวบคี รี ขั น ธ์ ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากโรงเรี ย นในเครื อ ซาเลเซี ย น ได้ แก่
ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนผู้ปกครองของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน จานวน 675 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของ Krejcie
และ Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 248 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพในประเทศ
และต่างประเทศ รูปแบบความเป็นเลิศของสิงคโปร์ (SEM) รางวัลสถานศึกษาเป็นเลิศในฮ่องกง (The Outstanding School
Award) The Singapore Quality Class (SQC) แนวคิดของปีเตอร์และวอเตอร์แมน(Peters and Waterman) แนวคิด
ของสถาบั น มาตรฐานและเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ อ เมริ ก า (National Institute of Standards and Technology : NIST)
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอมบอลดริจของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (The Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ยุโ รป (The
European Quality Award : EQA) รางวั ล คุ ณ ภาพของประเทศญี่ ปุ่ น Deming Prize รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ป ระเทศ
สิงคโปร์ (Singapore Quality Award : SQA) รางวัลความเป็นเลิศในธุรกิจของประเทศออสเตรเลีย (Australian Business
Excellence Award : ABEA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence
(EdPEx) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ และแนว
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน พบว่า องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน
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ประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้ การนาองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียนและตลาด การวัดการ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการดาเนินการ สารสนเทศและนวัตกรรม และผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 2 การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อยืนยันองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ผู้วิจัยได้ดาเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ย นในเครื อ ซาเลเซี ย น ซึ่ งมี ค วามรู้ ความสามารถ หรื อ ประสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษา การบริ ห าร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และมีผลงานด้านวิชาการ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Law และคณะ, 1998)
จานวน 12 ท่าน กาหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ ประธานคณะกรรมการศึกษาซาเลเซียนแห่ง
ประเทศไทยที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในครือซาเลเซียนทั้งแผนกสามัญและอาชีวศึกษา จานวน 1 ท่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนซาเลเซียนหรือรองผู้อานวยการโรงเรียนซาเลเซียนแผนกสามัญ จานวน 5 ท่าน ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนซาเลเซียน จานวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารสู่
ความเป็ น เลิศ และมี ผ ลงานวิชาการ จ านวน 1 ท่ า น โดยผู้ เ ชี่ ยวชาญและผู้ท รงคุณวุ ฒิ ป ระชุ ม สนทนากลุ่ม เพื่ อ ยื น ยัน
องค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในเครือซาเลเซียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เครื่องมือในการสนทนา
กลุ่มเพื่อยืนยันองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นาเสนอในรูปของเอกสาร ได้แก่ สรุปโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ความเป็นมาของปัญหา
และปัญหา วัตถุป ระสงค์ของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ กรอบแนวคิดของการวิจัย และขั้นตอนการดาเนินการวิจัย แบบ
บันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน การสร้างเครื่องมือ
ศึกษาแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน จาก
เอกสารการสนทนากลุ่มย่อย นาองค์ประกอบจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใส่ในแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มเพื่อยืนยันองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินให้ข้อเสนอแนะและยืนยันองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน โดยใช้แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยบันทึกการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันองค์ประกอบของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนลงในแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาสรุปผลการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนแก่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายองค์ประกอบ เพื่อหามติในการยืนยันองค์ประกอบ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน สรุปผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนในเครือซาเลเซียนและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมองค์ประกอบที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
ผลและอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่ององค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน พบว่า องค์ประกอบการบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การนาองค์การ ประกอบด้วย
(1) วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจ (2) การสื่อสารและผลการดาเนินการของโรงเรียน (3) การกากับดูแลองค์กรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) การจัดทากลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (2) การ
นากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้านที่3 การมุ่งเน้นนักเรียนและการตลาด ประกอบด้วย (1) การรับฟังนักเรียน (2) ความผูกพันของ
นักเรียนด้านที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย (1) การวัด การวิเคราะห์ การดาเนินการของ
โรงเรียน (2) การปรับปรุงผลการดาเนินการของโรงเรียนด้านที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (2) ความผูกพันของบุคลากร ด้านที่ 6 การมุ่งเน้นการดาเนินการ ประกอบด้วย (1) ระบบงาน (2) กระบวนการทางาน
ด้านที่ 7สารสนเทศและนวัตกรรม ประกอบด้วย (1) การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (2) การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านที่ 8 ผลลัพธ์ ประกอบด้วย (1) ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ
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(2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน (3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (4) ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแล
องค์กร (5) ผลลัพธ์ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ แสดงได้ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของราตรี ศรีไพวรรณ(2555) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็น
เลิ ศ ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากลในระดั บ ประถม พบว่ า สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารโรงเรี ย นมาตรฐานสากลร ะดั บ
ประถมศึกษาจากผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการนาองค์การ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียน/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัด
กระบวนการ และด้านผลลัพธ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550)ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ
บริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานเอกชน พบว่าองค์ประกอบหลักของระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชนมี 9 องค์ประกอบคือ 1) ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การมุ่ งเน้นนักเรียน ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง 3) การวางแผน กลยุทธ์ 4) โครงสร้างองค์กร 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การ
บริหารการเงิน 8) การบริหารทั่วไป และ 9) การจัดสารสนเทศและความรู้ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะโรงเรียนในเครือซา
เลเซียนยึดปรัชญาของโรงเรียนซาเลเซียนที่กล่าวว่า “มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพภายใน ในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มี
ความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”เป็นปรัชญาที่ผู้บริหารทุกคนต้องนาสู่การบริหารจัดการให้เกิดเป็นรูปธรรม
ซึ่งต้องอาศัยหลักการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศพร้อมกับการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและรู้จักเคารพ
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ดังแนวคิดการบริหารสถานศึกษาระบบคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2553) ซึ่ ง ได้ น าหลั ก การแนวคิ ด ของ Thailand quality award (TQA) ที่ มี พื้ น ฐานทางด้ า นเทคนิ ค และกระบวนการ
เช่นเดียวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm baldrige National quality award: MBNQA) ซึ่ง
เป็นต้นแบบรางวั ลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลกนาไปประยุกต์โดยเรียกชื่อแตกต่างกันไปเช่น
ประเทศออสเตรเลียเรียกว่า Australian business excellence Award (ABEA) สิงคโปร์เรียกว่า Singapore quality award
(SQA) ญี่ปุ่นเรียกว่า Japan quality award (JQA) สหภาพยุโรปเรียกว่า European quality award (EQA) มาจัดทาเป็น
เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนในเครือซาเลเซียนให้มีความเป็นเลิศมีหลักการและแนวคิด คือ 1) การนาที่มีวิสัยทัศน์ร่วม 2)
การศึกษาที่ยึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง 3) การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล 4) การให้คุณค่ากับคณะครูบุคลากรและผู้มีส่วน
ร่วม 5) ความคล่องแคล่วกระตือรือร้น 6) การมุ่งอนาคต 7) การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม 8) การบริหารจัดการบน
พื้นฐานของข้อมูลจริง 9) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคมและความเป็นพลเมืองดี 10) การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้าง
คุณค่าและ11) มุมมองเชิงระบบซึ่งในแต่ละหลักการและแนวคิดล้วนมุ่งสู่การสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและ
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เป็นมีความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ทั้งนี้ทุกองค์ประกอบล้วนแล้วแต่มีความสาคัญและส่งผลซึ่งกันและกัน โรงเรียนจะต้อง
ดาเนินการทุกองค์ประกอบไปควบคู่กัน จะเห็นได้ว่าผลจากการศึกษาวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะกล่าวถึงการนาองค์กรเป็น
ลาดับแรกเสมอ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็นกลไกสาคัญในการนาองค์กรไปสู่ความ
เป็นเลิศได้สาเร็จดังที่ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) กล่าวไว้จากการศึกษางานวิจัยแล้วพบว่า ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้มีอิทธิพล
สูงสุดในการผลักดันและขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนจะขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จได้นั้น
จาเป็นจะต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการนาองค์ประกอบที่ได้ไปสู่ การปฏิบัติ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือ
ซาเลเซียนที่จะต้องดาเนินการต่อไปเพื่อให้โรงเรียนบรรลุสู่ความเป็นเลิศภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนซาเลเซียน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่ององค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน พบว่า องค์ประกอบการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การนาองค์การ
ประกอบด้วยด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวคือ (1) วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจ (2) การสื่อสารและผลการดาเนินการของโรงเรียน (3) การ
กากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัวคือ (1) การจัดทา
กลยุ ท ธ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ (2) การน ากลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ด้ า นที่ 3 การมุ่ ง เน้ น นั ก เรี ย นและการตลาด
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัวคือ (1) การรับฟังนักเรียน (2) ความผูกพันของนักเรียน ด้านที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัวคือ (1) การวัด การวิเคราะห์ การดาเนินการของโรงเรียน (2) การปรับปรุงผล
การดาเนินการของโรงเรียน ด้านที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัวคือ (1) สภาพแวดล้อมในการทางาน (2)
ความผูกพันของบุคลากร ด้านที่ 6 การมุ่งเน้นการดาเนินการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัวคือ (1) ระบบงาน (2) กระบวนการ
ทางาน ด้านที่ 7สารสนเทศและนวัตกรรม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัวคือ (1) การจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ (2) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านที่ 8 ผลลัพธ์ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวคือ (1)
ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ (2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน (3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (4) ผลลัพธ์
ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร (5) ผลลัพธ์ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ โดยองค์ประกอบทั้งหมดอยู่
ภายใต้การบริบทของโรงเรียนและปรัชญาของโรงเรียนซาเลเซียน
ข้อเสนอแนะ
1. องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนจะเป็ นแนวทางสาคัญให้ผู้บริหารโรงเรียนใน
เครือซาเลเซียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเพื่อนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
2. ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนคือกลไกสาคัญแห่งการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องดาเนินการ
อย่างจริงจังและต้องประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอิทธิพลต่อผู้บริหารและงานอื่นๆ แต่เป็นภารกิจที่ท้าทายสาหรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
วิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพเรื่ อ งนี้ มีวั ต ถุ ประสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพและแนวทางการพั ฒ นาการบริ หารจัด การระบบการสอนงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้บริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 15 คน และ
ครูหัวหน้างาน 4 ฝ่าย คือ วิชาการ งานบริหารทั่วไป บุคคลและงบประมาณ จานวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า
1) สภาพการบริหารจัดการระบบการสอนงาน มี 2 ด้าน (1) ด้านทรัพยากรบุคคล คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานต่างๆ เป็น
ผู้สอนงาน และครูผู้สอนเป็นผู้รับการสอนงาน (2) ด้านกระบวนการสอนงานในสถานศึกษา คือ สร้างความเข้าใจกรอบการ
ทางาน ขั้นตอนวิธีการ สร้างเทคนิคการทางาน การติดตามตรวจสอบงาน ระดมความคิด ทบทวนงาน หาปัญหาอุปสรรคและ
ทางออกการทางาน ชี้แนะงานโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการสอนงาน คือ ผู้บริหาร
ต้องใช้การบริหารแบบบูรณาการ สอนงานแบบกัลยาณมิตร การสร้างเครือข่ายการพัฒนาตนเอง การใช้เทคนิคการโค้ชชิ่ง
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนงานโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
คาสาคัญ: การบริหารจัดการ, ระบบการสอนงาน, สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, จังหวัดชายแดนภาคใต้
Abstract
This article is part of ongoing research about management of coaching system influences on
administrators and other work in schools, but it is a challenging task for effective management. This
qualitative research was aimed to study the conditions and guidelines for the development of the
management of coaching system in basic education under the three southern border provinces. The
purposeful selection were 15 administrators and 15 supervisors about academic, general, personal and
budget. Research instruments was a semi - structured interview protocol. The data were analyzed by using
content analysis techniques. The research findings were as follows: 1) The conditions of management
coaching system had two aspects: (1) human resources, administrators and supervisors were coaching and
teachers were coachee. (2) The process of coaching in basic education were understanding of framework,
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algorithm, working techniques, monitoring, brainstorming, after action reviews, finding barriers and working
solutions. 2) Guideline for the development of the management of coaching system were administrators
must use integrated management, grateful coaching, networking for self-improvement, coaching techniques,
personnel promoting to training, knowledge, and coaching techniques by mentoring system in basic
education.
Keywords: management, coaching system, basic education, southern border provinces
บทนา
การจัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึ กษา ภารกิจในการบริหารสถานศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 38 และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอานวยการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจั ด
การศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง
สาหรับจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มี 4 ประเด็นที่สาคัญ 1) ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 3) ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีขวั ญกาลังใจในการทางาน และ 4) องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม
การจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยมุสลิมกว่า ร้อยละ 80 อาศัยอยู่ มีความ
เป็นพหุวัฒนธรรม มีความแตกต่างในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม ทาให้การจัดการศึกษาในพื้นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้พยายามดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจังตลอดมา การดาเนินงานได้ผลดี
พอสมควร แต่ค่อนข้างช้าและอยู่ในวงจากัดอาจเป็นเพราะว่าสาเหตุจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษาต้องปรับวิธีคิดใหม่ และปรับบทบาทและภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูตามสถานการณ์ สถานศึกษา
จาเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการระบบการสอนงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานทั้ง 4 งาน คือ งานวิชาการ
งานบริหารทั่วไป งานบุคคลและงานงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง กับบริบทสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และตรงกับความต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายในการพัฒนาครูแบบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะทาให้การ
พัฒนาครูประสบผลสาเร็จและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในระยะต่อไป โดยให้เน้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง จิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ของความเป็นครู โดยใช้กระบวนการสร้าง ระบบพี่เลี้ยง coaching และ mentoring การสอนงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นับได้ว่า เป็นวิธีการพัฒนาครูผู้สอน ที่ทาหน้าที่เป็นหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายงาน ระบบการสอนงานถือเป็นรูปแบบ
ของการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ซึ่งเรียกว่า การสื่อสาร
แบบสองทาง (Two way Communication) ใช้เป็นช่องทางในการสอบถามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางาน รวมทั้ง
เป็นโอกาสในการช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทางานร่วมกัน ดังนั้นการสอนงานที่ถูกต้องทาให้เกิดประโยชน์
โดยตรงต่อครูผู้สอนต่อหัวหน้างานและต่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิธีการพัฒนาหัวหน้างานซึ่งได้ผลดีมากในด้านการ
เสริมสร้างบรรยากาศในการทางาน ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาการบริหารจัดการระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลสาคัญต่อการบริหารจัดการระบบการสอนงาน ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบการสอนงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรอบแนวคิด
การบริหารจัดการระบบการสอน
งาน แนวคิด / เทคนิค /
กระบวนการ

ปัญหาการบริหารจัดการระบบการ
สอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบการสอนงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คิดเชิงระบบ
ภาพประกอบที่ 1 การบริหารจัดการระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนจานวน 30 โรงเรียน และกลุ่มเป้าหมาย มี 2 กลุ่ม
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 30 คน ครูผู้สอน จานวน 30 คน รวมทั้งหมด จานวน 60 คน
1.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการรายงานการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนจานวน 15 โรงเรียน และกลุ่มเป้าหมาย
มี 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 15 คน ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่หัวหน้างาน 4 ฝ่ายงาน จานวน 15 คน รวมทั้งหมด
จานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposeful selection) เป็นการเลือกแบบไม่มีโครงสร้างที่เคร่งครัด
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้ชื่อที่สมมติ (Pseudonym) แทนผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกคน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ศึกษาค้นคว้า หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ ระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด
ของเนื้อหาและแนวคิด จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ การบริหารจัดการระบบการสอนงาน
แนวคิด/ เทคนิค/กระบวนการ ในการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นที่ 2 คือ ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ระบบการสอนงานใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการสอนงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับระบบการสอนงานในสถานศึกษา
ขั้น
พื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 กาหนดขอบเขตของข้อคาถามตามตัวแปรที่ศึกษา และสร้างแบบสัมภาษณ์และนาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
2.4 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน พิจารณาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ขอบเขตของการวิจยั ที่กาหนด
2.5 จัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
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3.1 การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ทาการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยเน้นการศึกษาจากประสบการณ์ตรง ใช้
คาถามอย่างเปิดกว้างและสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) ผู้วิจัยแนะนาตัวตามบทบาทที่กาหนด โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความประทับใจ ไว้วางใจและกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ การเก็บข้อมูลใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In dept interview) ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็น ช่วงเวลาที่เหมาะสม สาหรับการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรง (Face - to - Face) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ณ สถานศึกษาที่ผู้ให้ข้อมูล ส าคั ญ
ปฏิบัติงานอยู่ หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย
3.2 การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ รวบรวมแบบสัมภาษณ์ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้ว
นาผลไปจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็นการบรรยาย
เนื้อหาตามที่ปรากฏอยู่ในข้อความ มีความเป็นระบบและอิงกรอบแนวคิด ทฤษฎี เบญจา ยอดดาเนิน (2552) กล่าวว่ามี
กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) อ่านและจับประเด็น : อ่านข้อมูลดิบอย่างละเอียด จนกระทั่งเข้าใจและ
จับประเด็นหลักๆได้ 2) เปลี่ยนประเด็นเป็นรหัส : เปลี่ยนประเด็นหลักเหล่านั้นให้เป็นรหัส 3) จัดกลุ่มข้อมูล : แยกแยะจัด
กลุ่มข้อมูล รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล ที่สามารถจับ กลุ่มสาระ (ความหมาย) หรือแนวคิด (Concept) 4) เชื่อมโยงแนวคิด :
เชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อหาแบบแผนความสัมพันธ์แนวเรื่อง (Theme) หรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น 5) ขยายความ
เชื่อมโยง : ขยายขอบข่ายของความเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นภาพรวมของเรื่องหรือปรากฎการณ์ที่ศึกษา 6) หาความหมาย : ตีความ
และหาความหมายหรือคาอธิบายของแบบแผนความสัมพันธ์/ปรากฎการณ์เหล่านั้น 7) หาข้อสรุป : หาข้อสรุปที่เป็นสาระหลัก
ของผลการวิเคราะห์ ตีความและการหาความหมายจากการวิจัย ผู้วิจัยสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยแลกเปลี่ยนหรือ
อภิปรายความคิดกับเพื่อน นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ (Peer debriefing)
ผลและอภิปราย
1. สภาพการบริหารจัดการระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นั้น ผลการวิจัยได้ ดังนี้
1.1 ด้านทรัพยากรบุคคล คือ ผู้บริหาร เป็นผู้สอนงาน และหัวหน้างานต่างๆเป็นผู้สอนงานและผู้รับการสอน
งาน ส่วนครูผู้สอนเป็นผู้รับการสอนงาน โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 4 ฝ่ายงาน คือ งานวิชาการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานบุคคล และงานงบประมาณ เป็นผู้สอนงานให้ครูผู้สอน และครูผู้สอนเป็นผู้รับการสอนงาน
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การสอนงานเป็นเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือบุคคลที่เป็นลูกน้องของตน
เรียกว่า ผู้สอนงานว่า “Coach” โดยปกติผู้เป็น Coach สามารถเป็นได้ทั้งผู้บริหารระดับสูง (Top Management level) เช่น
ผู้อานวยการสถานศึกษา ระดับกลาง (Middle Management level) เช่น ผู้จัดการฝ่าย หรือหัวหน้าฝ่าย และระดับต้น
(Low Management level) เช่น หัวหน้างาน ส่วนผู้รับการสอนงานโดยปกติจะเป็นลูกน้องที่อยู่ในทีม หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือกลุ่มงานเดียวกัน เรียกว่า “Coachee” การสอนงานจัดได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่หัวหน้างานใช้เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาลูกน้องให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการทางาน
นั้นๆให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือผลงานที่หั วหน้างานต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น
(Result Oriented) โดยจะต้องตกลงและยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง ทั้งนี้การสอนงาน
นอกจากจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง (Individual Performance) ในปัจจุบันนี้ การสอนงานยัง
มุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมีพัฒนาการของความรู้ ทักษะและความสามารถ
เฉพาะตัว และมีศักยภาพในการทางานที่สูงขึ้นต่อไป
ผลการวิจัยสอดรับกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในให้สถานศึกษา
ดาเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ การดาเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อที่ 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ให้ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้ 1) การจัดระบบบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัย แนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่ มี
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้เทคนิคการบริหารและการ
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จัดการให้สามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของเดมิ่ง
(Deming Cycle) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (SBM)การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (TQM) การจัดโครงสร้างการ
บริหารสถานศึกษาควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีการแบ่งงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้การบริหารงานตาม
โครงสร้างของสถานศึกษาไม่ว่า สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กาหนดผู้รับผิดชอบงานที่เหมาะสม เน้นการทางานร่วมกันเป็นทีมให้มากที่สุด ดังนั้นครูผู้สอนทุกคนจึงต้องมี
แผนการทางานของตนเองควบคู่กับแผนการสอนด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานเป็นระยะตามวงจรคุณภาพ มีการ
ปรับปรุงงานทันท่วงที
ด้วยเหตุผลนี้ระบบการสอนงานในสถานศึกษาจาเป็นต้องมีผู้สอนงานคือผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้า
งานทั้ง 4 ฝ่ายงานคือ งานวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป งานบุคคล และงานงบประมาณ และมีผู้รับการสอนงาน คือ
หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายงานคือ งานวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป งานบุคคล และงานงบประมาณ และครูผู้สอนนั่นเอง
1.2 ด้านกระบวนการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ สร้างความเข้าใจกรอบการทางาน ขั้นตอนวิธีการ
สร้างเทคนิคการทางาน การติดตามตรวจสอบงาน ระดมความคิด ทบทวนงาน หาปัญหาอุปสรรค และทางออกการทางาน
ชี้แนะงานโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับแบบจาลองเชิงระบบ The ADDIE Model ของครูส (Kruse,2007:1) เป็น
แบบจาลองที่ใช้วิธีการ เชิงระบบ ประกอบด้วย ขั้นตอนการดาเนินการ 5 ขั้นตอน คือ1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ 2) ขั้นตอนการ
ออกแบบ 3) ขั้นตอนการพัฒนา 4) ขั้นตอนการนาไปใช้ 5) ขั้นตอนการประเมินผล และแนวคิดการโค้ชทางปัญญา (Cognitive
Coaching) (Costa and Garmston, 2002:9) ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนด้วยการสร้างความรู้ และ
พัฒนาทักษะในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self –Directed Learning) และ
สอดคล้องกับแนวคิดการโค้ช แบบร่วมมือ (Collaborative Coaching)ซึ่งมีจุดเน้นที่การให้ความร่วมมือและความไว้วางใจกัน
ระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช (Cope,2004) 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า
2.1 ด้านทรัพยากรบุคคล
แนวทางการพัฒนา คือ ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกามีความรู้ ความสามารถในการสอนงาน มีความ
จริงจัง จริงใจในการสอนงาน ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาด้านวิชาการ ผู้บริหารสอนงานโดยพยายามให้ครูผู้สอนเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยผู้บริหารกระตุ้นสม่าเสมอสอนงาน โดยพาไปดูตัวอย่างหลายๆสถานที่ ผู้บริหารนิเทศบ่อยๆ ด้วยรูปแบบต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ทาให้ดู สอนให้เห็น ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอน หัวหน้าฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่ายงานได้รับการ
ฝึกอบรมด้านความรู้และเทคนิคการสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยง
ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ John J.Franney (2013) วิจัยเรื่อง โค้ชครูในการเรียนการสอน :
พัฒนาศักยภาพภาวะผู้นาทางวิชาการในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา บทบาทผู้อานวยการโรงเรียนได้เปลี่ยนจากเดิมมุ่งเน้น
การบริหารจัดการโรงเรียน มุ่งเน้นใหม่ คือ ความสามารถในการเป็นผู้นาการสอน เป็นหน้าที่กับการปรับปรุงการปฏิบัติการ
สอนของครู มี ห ลายหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี ก ารใหม่ ที่ ส นั บ สนุ น ที ม โรงเรี ย นผู้ น า รวมทั้ งการพั ฒ นาทั ก ษะการสอนงานที่ มี
ประสิทธิภาพ การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ คานึงถึงเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ คาถามการวิจัยคือ (ก) ทักษะการสอนงานสนับสนุนความ
เป็นผู้นาเป็นอย่างไร (ข) ปัจจัยอะไรที่ท้าทายการพัฒนาทักษะการสอนสาหรับผู้นา (ค) สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการโค้ชนี้
การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษามุมมองของผู้นาโรงเรียนในการเป็นผู้นาการเรียนการสอน และวิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้นา
โรงเรียนและการวิเคราะห์เอกสารแนวคิดจากผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนภาวะผู้นา ผลการวิจัย
ครั้งนี้ พบว่าโปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนที่ต้องการใช้โปรแกรมนี้
ดังนั้นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนและหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายงานเข้าฝึกอบรมด้านความรู้และเทคนิคการสอน
งานในสถานศึกษา มีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและหัวหน้างานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2.2 ด้านกระบวนการสอนงานในสถานศึกษา
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แนวทางการพัฒนา คือ ควรใช้เทคนิคการ Coaching คุย อธิบาย ทดลองใช้ ติดตามงาน แก้ไข ควรใช้
เทคนิคการนิเทศ ประชุมวางแผน เขียนแผนแผ่นเดียว เขียนในสิ่งที่จะปฏิบัติจริง สร้างรูปแบบที่จะทา ใช้หลักการตาม
พระราชดารัสของพระองค์ท่าน รัชกาลที่ 9 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใช้หลักการ THAI Modell ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้า
งาน4 ฝ่ายงาน มีพฤติกรรมเชิงบวก positive thingking เอื้อเฟิ้อเผื่อแผ่ การสร้างขวัญกาลังใจ มนุษยสัมพันธ์ช่วยในการสร้าง
เครือข่าย ในการพัฒนาตนเอง ใช้เทคนิค 4 ช ได้แก่ เช็ค : ตรวจสอบความรู้ความสามารถบุคลากร ชวน : สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรทางาน ช่วย : ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ชม : ให้กาลังใจ ในรูปแบบต่างๆ ใช้เทคนิคแบบกัลยาณมิตร ให้การสอน
งานแบบพี่สอนน้อง ใช้วงจรเดมมิ่ง PDCA ใช้การบริหารแบบบูรณาการ มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความไว้วางใจ มีความรู้ มี
ความอดทน ใช้ทรัพยากรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ความจริงใจระหว่างผู้สอนงานและผู้รับการสอนงาน ใช้กระบวนการทางาน
เป็นทีม และผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นาด้านวิชาการ
ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับ ธัญพร ชื่นกลิ่นและวัชรา เล่าเรียนดี.(2555) วิจัยเรื่อง. “พัฒนารูปแบบการ
โค้ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล ในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนารูปแบบการโค้ช เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และ 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการโค้ช ที่พัฒนาขึ้น
ดาเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1.รูปแบบการโค้ชที่ได้รับการพัฒนา ถูกเรียกว่า รูปแบบ
การโค้ชพีพีซีอี ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) หลักการและวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง 2) กระบวนการ 4 ระยะ คือ การเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติการโค้ช และการ
ประเมิน ผลการโค้ช และสอดคล้องกับงานวิจัยอรอุมา ทนงค์. (2545). วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการสอนงานของ
ผู้บริหารระดับต้นในธนาคารแห่งประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการมีรูปแบบดังนี้ ผู้บริหารสายงานหลัก สอนงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความรู้และสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจึงให้อิสระแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ มีการสร้าง
บรรยากาศด้วยการให้เวลารับฟังปัญหา สอนงานที่โต๊ะทางานของตนเอง ประเมินผลด้วยการสังเกต ผู้บริหารสายงาน
สนับสนุนสอนงานเพื่อให้มีความรู้ในงานจึงรับฟังปัญหาและให้ข้อแนะนาสร้างบรรยากาศด้วยการให้เวลารับฟังทุกปัญหา สอน
งานที่โต๊ะทางานของตนเอง ประเมินผลด้วยการสังเกตและพูดคุย ผู้บริหารกลุ่มงานวิชาการสอนงานเพื่อให้มีความรู้และ
สามารถแก้ ไ ขปั ญหาได้ จึ งรั บ ฟั งปั ญ หาและให้ ข้ อ แนะน าสอนงานที่ โ ต๊ะ ท างานของตนเองและผู้ ใ ต้บั งคั บ บั ญชา สร้ า ง
บรรยากาศด้วยการรับฟังทุกปัญหา ประเมินผลด้วยการสังเกต ผู้บริหารกลุ่มงานกึ่งวิชาการ (ปฏิบัติการ) สอนงานเพื่อให้มี
ความรู้ในงาน จึงให้อิสระแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจในงานในที่ปฏิบัติงานจริง สร้างบรรยากาศด้วยการให้เวลารับฟังปัญหา
ประเมินผลโดยการสังเกต ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ สอนงานเพื่อให้มีความรู้และทักษะสูงขึ้น จึงมอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชา
ในที ม เป็ น ผู้ ส อนในที่ ป ฏิ บั ติ งานจริ ง ประเมิ น ผลโดยการทดลองให้ ป ฏิ บั ติ สร้ า งบรรยากาศด้ ว ยการแสดงความห่ ว งใย
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้บริหารธนาคารแห่ งประเทศไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะการสอนงานและการสร้างบรรยากาศ
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาสื่อช่วยสอนรูปแบบต่างๆสาหรับการสอนงาน อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย Anita Farver (2014)
วิจัยเรื่อง คุณค่าของการฝึกภาวะผู้นา การสร้างความสามารถของผู้บริหารในโรงเรียน : กรณีศึ กษา วัตถุประสงค์การวิจัยเชิง
คุณภาพนี้ กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจวิธีการสนับสนุนการฝึกโครงสร้างการใช้งานและยั่งยืน การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารมี
องค์ประกอบที่สาคัญของโค้ชความสัมพันธ์ลูกค้ากับเป้าหมายของโรงเรียน ข้อกาหนดของมาตรฐานและการประเมิน และใช้
ฝึกฝ่ายวิชาการ ผู้นาที่ถูกเลือกเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพของโค้ชฝึกผู้นา สร้างผู้บริหารที่มีเป้าหมายหลักของ
การฝึกผู้นาทางวิชาการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการของผู้อานวยการ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก การ
สังเกตโดยตรงและการทบทวนเอกสาร การวิ เคราะห์องค์รวมที่เป็นรูปแบบและยืนยัน เครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้ า ง วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาตามรหั ส และจั ด หมวดหมู่ ต ามรู ป แบบ และรู ป แบบนี้ พ บว่ า การรั บ รู้ ข องการฝึ ก คื อ 1)
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 2) ความสัมพันธ์ที่สร้างความไว้วางใจ 3) การสนทนาที่เป็นความลั บ 4) การสนับสนุนการเป็น
ผู้นา 5) ความสาคัญของการสะท้อนแนวคิด
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายงานสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการ
บริหารจัดการระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ปัจจุบันยังคง
ปฏิบัติระบบการสอนงานในสถานศึกษานั้น โดยแยกเป็นสองด้าน ด้านทรัพยากรบุคคลและด้านกระบวนการสอนงานซึ่งในแต่
ละโรงเรียน มีความเหมือน คือ มีแนวคิดการบริหารจัดการระบบการสอนงานเชิงระบบ โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนมีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานเป็นหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายงานคือ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบุคคล และงานงบประมาณ และหัวหน้า
งานได้ทาหน้าที่การสอนงานในสถานศึกษาให้แก่ครูผู้สอนโดยมีผู้บริหารสถานศึก ษาเป็นโค้ชแก่หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายงาน
ผลการวิจัยดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายงาน สะท้อนมุมมองในทิศทางเดียวกัน สาหรับ
ปัญหาการบริหารจัดการระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีปัญหาที่ต้อง
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน คือ จะต้องให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน ด้านการสอนงานโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง และ
ผู้บริหารต้องติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และข้อจากัดของเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย อีกทั้งแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ควรใช้เทคนิคการ Coaching คุย อธิบาย ทดลองใช้ ติดตามงาน แก้ไข ควรใช้เทคนิคการนิเทศ ประชุมวางแผน
เขียนแผนแผ่นเดียว เขียนในสิ่งที่จะปฏิบัติจริง สร้างรูปแบบที่จะทา ใช้หลักการตามพระราชดารัสของพระองค์ท่าน รัชกาลที่
9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน4 ฝ่ายงาน มีพฤติกรรมเชิงบวก positive thingking เอื้อเฟิ้อ
เผื่อแผ่ การสร้างขวัญกาลังใจ มนุษยสัมพันธ์ช่วยในการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาตนเอง
ข้อเสนอแนะ
1. การบริหารจัดการระบบการสอนงานในสถานศึกษา ควรเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมกับฝ่ายงานมา
รับผิดชอบเป็นหัวหน้างาน หรือมีการอบรมให้ความรู้บุคลากรทีม่ ีอยู่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรมีการศึกษาการบริหารจัดการระบบการสอนงานในลักษณะ
เช่นเดียวกันนี้ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของกระบวนการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ปัจจุบันยังมีหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงานที่ยังขาดแนวทางการบริหารจัดการระบบการสอนงานที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการระบบการสอนงานในหน่วยงานอืน่ ๆ เพื่อยกระดับและ
บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ทันสมัยและระบบการสอนงานในหน่วยงานที่มีคุณภาพมาพัฒนาชาติให้ทัดเทียม
อารยประเทศ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สารวจปั ญหาและอุ ป สรรค ในการปฏิ บั ติ งาน และวางแนวทางการประเมินผล
ปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะที่มีมาตรฐาน ของพนักงานสายบริการ และเพื่อหาข้อเสนอแนะในการเสริมสร้าง
บรรยากาศการทางานร่วมกันที่มีความสุข ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้แบบสอบถามใน 3
กลุ่มตัวอย่างใช้แบบสอบถามคนละชุด ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์ จานวน 15 คน กลุ่มพนักงานสายบริการ จานวน 11 คน และ
จากกลุ่มนิสิต จานวน 300 คน ส่วนกลุ่มผู้บริหารคณะฯ จานวน 7 คน ใช้การสนทนากลุ่ม การประมวลผลและการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลปลายเปิดจากแบบสอบถาม และการ
สนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายบริการ ได้แก่ การขาดขวัญและกาลังใจ ในเรื่องค่าตอบแทน ขาดความมั่นคงในงาน และ การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ
ขาดการพัฒนาพฤติกรรมบริการเชิงรุก และขาดประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งที่รับผิดชอบ ส่วนของนิสิตมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความพึงพอใจและความคาดหวัง ต่อบริการของคณะฯในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.33, ค่า S.D = 0.807 ) โดยด้านที่
นิสิตให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การทางานแบบมืออาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 2.26, ค่า S.D = 0.802) สอดคล้องกับผลการทา SWOT
analysis ของกลุ่มคณาจารย์ พบว่า คณาจารย์มีความคาดหวังต่อพฤติกรรมบริการ ของพนักงานฯ ในทุก ๆ ประเด็นว่า ควร
“รวดเร็ว รอบรู้ และถูกต้อง” ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยความสุขใน 8 ด้านของพนักงานสายบริการ นั้น คือ 6.54 (คะแนนเต็ม = 10)
และมี ค วามต้ อ งการปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การส่ งเสริ ม สมรรถนะการปฏิ บั ติ งาน 3 อั น ดั บ ได้ แ ก่ อั น ดั บ ที่ 1 ให้ ค ณะฯจั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย = 4.45 ) อันดับที่ 2 ต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือศึกษาดูงาน (ค่าเฉลี่ย =
4.36) อันดับที่ 3 จัดให้มีการรับฟังภาระงานและความเป็นธรรมในการทางานอย่างน้อยเดือนละครั้ง (ค่าเฉลี่ย = 4.36) และ
พบว่า ปัจจัยที่เสริม คือ สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร มีการฝึกอบรมและสอนงานที่ดี และ นโยบายการจ้างงานที่ก้าวหน้ามั่นคง
คาสาคัญ: สมรรถนะการปฏิบัติงาน, พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ, ความสุขในการทางาน
Abstract
This research aims to explore performance issues and problems recommend guidelines for
evaluating competency performance of university service staff and make suggestions for enhancing a happy
collaborative work place in the faculty of Political Science and Social Sciences, University of Phayao. The
questionnaire was presented to three sample groups: 15 faculty lecturers, 11 service staff and 300 students.
A separate group of seven executives undertook group discussions. Processing and analysis of the data used
software packages and included finding the percentage, mean, standard deviation and the open end of the
questionnaires and group discussion use content analysis. The research found that problems in the
performance of University Service Employees arise from a lack of moral of compensation and in job security.
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Problems in expectations from the relevant parties result from Ineffective communication, a lack of
proactive service behaviors and a lack of experience in working in responsible positions. The students have
an average level of satisfaction. Expectations of faculty and employee service were low (mean 2.33, S.D =
0.807), the lowest mean outcome related to professional work (mean = 2.26, S.D = 0.802). From the results
of the SWOT analysis showed that the faculty had an expectation on the service behavior of employees
on all issues that should be " fast, knowledgeable and accurate" . For the service staff, their average
happiness across 8 areas was 6. 54 ( full score = 10) . There is a need for factors contributing to the
competency performance were shown to be very high: firstly, to support the budget at least twice a year
(average = 4.45), secondly, to study more or study (average = 4.36) and thirdly, active listening task, and
fairness in the workplace at least once a month ( average = 4. 36) . Supportive factors were friendly
environment, on job coaching and training, and security of employment policy.
Keyword : Competency Performance , University Service Staff, Happy Workplace.
บทนา
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งไม่เป็นส่วน
ราชการอย่างเต็มรูปแบบและมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ภายใต้
ปรัชญาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (http://www.oldsite.up.ac.th/V6/contentshow.aspx?ItemID=
301 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560) ต่อมา ได้มีประกาศตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 เพื่อจัดตั้ง
คณะใหม่ ในนาม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขึ้นมาซึ่งมีอายุการเป็นอค์กรที่เต็มรูปแบบเพียง 3 ปี ในขณะที่มี คณาจารย์
ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง จานวน 27 คน มีบุคลากรสายบริการ ที่เป็นกาลังสาคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน จานวน 12
คน และ มีนิสิตมากกว่าพันคน ที่ต้องให้บริการจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ดังนั้น จานวนและคุณภาพของบุคลากรจึงถือ
ว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งในการที่จะผลิตบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม แต่เมื่อเทียบสัดส่วนจานวนพนักงาน
สายบริการ ต่อ นิสิต จะเท่ากับประมาณ 1: 90 คน นอกจากนั้น พนักงานสายบริการนั้นยังต้องให้บริการสนับสนุนแก่
คณาจารย์และผู้บริหารคณะฯ อีก เมื่อพิจารณาแล้วผู้วิจัยพบข้อมูลเบื้องต้นว่า พนักงานสายบริการ 1 คน ต้องปฏิบัติงานให้บริ
การทั้งนิสิตและอาจารย์มากถึง ประมาณเกือบ 100 คน ใน 4 หลักสูตร
ประเด็นที่น่าสนใจตามมา คือ พนักงานสายบริการเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Working Life)
อย่างไร? อันรวมถึงความสุข ความเครียด ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และจะส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร? และเป็นความใส่ใจของทีมบริหารคณะรัฐศาสตร์ฯด้วยว่าจะวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธฺผลสูงขึ้นได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น การวิจัยนี้จึงได้กาหนดวันตถุประสงค์การวิจัย ดีงนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อวางแนวทางการประเมินผลปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะที่มีมาตรฐาน ของพนักงานสายบริการ ของ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. เพื่อหาข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันที่มีความสุข
กรอบแนวคิด
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.แนวคิด และทฤษฎี ด้านการจัดการสมรรถนะ (Competency management)
2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance management)
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3.การศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพชี วิต (Quality of work life) และ บรรยากาศการทางานร่วมกัน อย่า งมี ความสุ ข
(Happy work place) ของพนักงานรัฐ และราชการ (สานักงานงานส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2560 จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/20757-.html) และทฤษฎีลาดับ
ขั้นความต้องการของมนุษย์ โดย อับราฮัม มาสโลว์ ( Maslow, A. H. (1970)
4.แนวคิดและทฤษฎี ด้านความคาดหวัง (Expectancy theory) และความพึงพอใจต่องาน (Job satisfaction)
ตามแนวคิดของ Victor H. Vroom (1994).และ McClelland, D.C. (1973).
ได้นามาแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิด ต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน ตามภาพ ที่ 1.
วัดผลสัมฤทธิ์งาน
เทียบกับเป้าหมาย(KPIs)

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
(Job description)

วัดสมรรถนะการทางาน

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา

ทฤษฎีความคาดหวัง
วัดคุณภาพชีวิตและ
ความสุขในการทางาน

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจึงกาหนดศึกษาวิจัยจาก 4 กลุ่ม
ดังกล่าว คือ ทีมบริหารคณะ คณาจารย์ (สายวิชาการ) พนักงานสายบริการและนิสิต
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ ได้เลือกใช้แนวทางการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(Quantitative and Qualitative research) ตามข้อมูลที่เลือกใช้ ขั้นการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้
เริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยา จากกองการ
เจ้าหน้าที่ และอัตรากาลังบุคลากร พร้อมทั้งการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ของคณะรัฐศาสตร์ฯ
แล้ ว สนทนากลุ่ ม กั บ ที ม ผู้ บ ริ ห ารคณะฯ ต่ อ จากนั้ น ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ในขั้ น ตอนแรกมาพั ฒ นาเป็ น
แบบสอบถาม 3 ชุดที่ต่างกัน เพื่อให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และให้คาแนะนา
เพิ่มเติม ในการใช้เก็บข้อมูลจาก กลุ่ มคณาจารย์ นิสิต และพนักงานสายบริการ ตามลาดับต่อไป สาหรับ
แบบสอบถามนิสิต ได้นาไปทดสอบก่อน นาไปทดสอบความน่าเชื่อถือ จานวน 30 ชุด (ไม่ได้คืนมา 1 ชุด)
ทดสอบด้วย Conbrach reliability test ได้ค่า Alpha = 0.89
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลจากทีมบริหารคณะ จานวน 7 คนโดยใช้การสนทนากลุ่ม ส่วนคณาจารย์ (สายวิชาการ) 15 คนแบ่ง
ตามสาขาวิชา โดยแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด ชุดที1่ ส่วนพนักงานสายบริการ 12 คน ใช้แบบสอบถามปลายเปิด
และปิด ชุดที่ 2 และสุดท้าย คือ กลุ่มนิสติ คัดเลือกมาตามชั้นปีจานวน 302 คน (แบบสอบถามหายไป 2 ชุด)ใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิดและปิด ชุดที่ 3
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การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย
1) ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ทีมผู้บริหาร พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ยังไม่มีการทางานเชิงรุกและมีลักษณะการทางานที่ ช้าๆ ขาดความคิด
สร้างสรรค์ ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนได้ และ พบว่ามีปัญหาด้านการประสานงาน การ
สื่อสารกับคณาจารย์และนิสิต
กลุ่มคณาจารย์(สายวิขาการ) พบว่า พนักงานสายบริการ ฯ บางส่วนยังยึดถือความเป็นตัวตนแบบปัจเจกนิยม ใน
การทางานร่วมกัน เพราะมีความเกรงใจกัน ทาให้ไม่มีการตัดสินใจในบางเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทาให้ภาพลักษณ์การปฏิบัติเป็น
แบบขาดการทางานที่เป็นระบบ และขาดการสร้างสรรค์การทางานให้ทันสมัย และผลการสอบถามในประเด็นของความพึง
พอใจและความคาดหวังของคณาจารย์ต่อสมรรถนะการทางานของพนักงานสายบริการ ดังปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจและความคาดหวังของคณาจารย์ต่อสมรรถนะการทางานของ
พนักงานสายบริการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายการ
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
X
1. มุ่งมั่นทางานให้สาเร็จตามแผนงานที่กาหนด
2. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางาน
3.สามารถนาเสนอแนวคิดใหม่ๆ
4. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ทั้ ง ระดั บ บุ ค คล
ทีมงานและองค์การ

3.77
3.58
3.38
3.64

1.166
1.165
1.121
1.120

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

5. ขนขวายเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อ หรือเครื่องมือที่กาหนด
ขึ้น
6. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
7. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
8. มีส่วนร่วมในการทางาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกในกลุ่ม
หรือทีมงาน
9. ยึดมั่นกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณในการทางาน
10. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

3.45

1.214

มาก

3.50
3.64
3.67

1.087
1.286
1.155

มาก
มาก
มาก

3.82
3.64
3.61

1.168
1.286
1.177

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ เกี่ยวกับความพึงพอใจและความคาดหวังของคณาจารย์ต่อสมรรถนะปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สายบริการ คณะรัฐสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นัน้ มีค่าเฉลีย่ โดยรวม เท่ากับ 3.61 (S.D = 1.177) อยู่ระดับ
“มาก” โดยเฉพาะ ด้าน “การยึดมั่นกฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการทางาน” มีค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ 3.82 และรองลงมา
คือ “มุ่งมั่นทางานให้สาเร็จตามแผนงานที่กาหนด” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.77 ตามลาดับ
กลุ่มนิสติ ได้สะท้อนปัญหาการได้รับบริการจากคณะฯและจากพนักงานสายบริการฯ ไว้ ตามตารางที่ 2 และมีความ
คิดเห็นเพิม่ เติมในส่วนของคาถามปลายเปิด พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับนิสิตบางครั้งไม่มี
ความชัดเจน พนักงานฯ ในส่วนทีน่ ิสิตมาติดต่อบ่อย มักมีปัญหาการพูดจาไม่สภุ าพ หรือใส่อารมณ์ ต่อนิสิตและนอกจากนี้
นิสิตบางส่วนมีความเห็นว่า สถานที่ของคณะรัฐศาสตร์ฯ ไม่เอิ้อต่อการติดต่ออาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพราะมีห้องทางาน
แยกกันหลายส่วนและยู่คนละตึก จึงจาเป็นตองใช้การติตด่อสื่อสาร ออนไลน์เป็นหลัก แต่กส็ ร้างปัญหาในการรอคาตอบทาง
ออนไลน์เช่นกัน
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
รายการ
S.D.
ระดับความพึง
X
พอใจ
1. การดูแลเอาใจใส่/รับรู/้ เข้าใจถึงปัญหาของนิสิต
2.34
0.726
น้อย
2. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และเป็นกันเอง
2.42
0.738
น้อย
3. เจ้าหน้าที่มาทางานตรงต่อเวลา
2.37
0.754
น้อย
4. เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์และมีจิตบริการที่ดี
2.29
0.862
น้อย
5. ความถูกต้อง แม่นยาของข้อมูล และการตอบคาถามชัดเจน
2.30
0.762
น้อย
6. การเสียสละทางานนอกเวลาและนอกเหนือหน้าที่
2.38
0.847
น้อย
7. เจ้าหน้าที่ทางานอย่างมีระบบ มีการตรวจทานความถูกต้อง
2.28
0.806
น้อย
8. ให้บริการอย่างเท่าเทียม (ไม่เลือกปฏิบัติ)
2.40
0.971
น้อย
9. มีการทางานเชิงรุกและสร้างสรรค์
2.35
0.822
น้อย
10. มีความเป็นมืออาชีพ
2.26
0.802
น้อย
11. ผลปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง
2.39
0.805
น้อย
12. สรุปความพึงพอใจในภาพรวม
2.20
0.789
น้อย
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
2.33
0.807
น้อย
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ “น้อย” มีค่าเฉลี่ย = 2.33 และพบว่าค่าเฉลีย่ ในระดับที่น้อยทุกด้าน
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ พบว่า มีร้อยละ 63.6 ที่คิด จะย้าย หรือเปลีย่ นงาน และมีผลการวัดความสุข
ในที่ทางาน 8 ด้าน ที่มีคะแนนเต็ม 10 นั้น พบว่า พนักงานฯ มีค่าเฉลี่ยความสุขเพียง 6.54 ซึ่งผลการวิจัยสองส่วนนี้
สอดคล้องกัน แต่อย่างไรก็ตาม พนักงานฯ พบ่วา ปัจจัยที่ทาให้มีความสุขในการทางาน มากทีสุด คือ 2. จิตใจดี /เอื้ออาทร (
Happy Heart) มีคะแนนเฉลี่ย = 8.12
2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ของพนักงานสายบริการ ของคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จากผลการวิจัย ในทีมผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ คณาจารย์ นิสิต และจากการประเมินความต้องการการพัฒนา
สมรรถนะปฏิบัติงานของฝ่ายพนักงานสายบริการ ด้วยนั้น ผู้วจิ ัยได้พบว่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น ควรมีแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะพนักงานสายบริการ ดังนี้
2.1) การสร้างบรรยากาศในที่ทางานแบบกัลยณมิตรต่อกันและกัน เช่น การเปิดเวทีสานเสวนากัน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อรับฟังปัญหาการทางาน ความสุข ความทุกข์ ที่ทุกคนเผชฺญ เพื่อสร้างกระบวนการแก้ไปขปัญหาร่วมกัน เพื่อจะนาไปสู่
คนทางานมีความสุข เป็นส่วนหนึ่งของคณะแล้วยังนาพาไปสู่การสร้างระบบบริการที่ดีต่อไปด้วยความเข้าใจกันและกัน
2.2) มีการกาหนดนโยบายการจ้างงาน สวัสดิการแก่พนักงานสายบริการ ให้ชัดเจน และมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพที่มั่นคง
2.3) เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างคณาจารย์ นิสติ กับพนักงานฯ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
2.4) จัดทาโครงการ ฝึกอบรม และสอนงาน ในระหว่างปฏิบตั ิงานจริง (On job training) แก่พนักงานฯทุแผนก
2.5) กาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เพิ่มทักษะการติดต่อสื่อสาร ที่มีประสิทธิผลแก่
พนักงานและคณาจารย์ เพราะพนักงานฯที่มีสมรรถนะปฏิบัติงานที่ดยี ่อมประกันคุณภาพการตัดการเรียนการสอนที่ดดี ้วย
2.6) โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่พนักงานฯ เช่น ภาษอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น
2.7) สนับสนุนบุคลากรในการศึกษาเพิ่มเติมทุกระดับ เพราะ “การศึกษา คือ อาวุธ” ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในสถาบันอุดมศึกษา
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3) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันที่มีความสุข ของคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3.1) คณะรัฐศาสตร์ฯควรมีการจัดทา 5 ส. ทั่วทั้งคณะ เพื่อสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการทางาน
3.2) การจัดให้มีการรับฟังภาระงานและความเป็นธรรม ในการทางานของฝ่ายพนักงานสายบริการอย่างน้อยเดือน
ละครั้ง
3.3) การพัฒนาสมรรถนะปฏิบตั ิงานของพนักงานสายบริการ สู่ความเป็นมืออาชีพ เช่น การทางานเชิงรุก การ
ทางานแบบเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย และ ทักษะการติดต่อสื่อสารเสมือนจริง เป็นต้น
3.4) ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันภาระงาน และเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ จะลด
การทางานที่ซ้าซ้อนลงได้
การอภิปรายผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยทัว่ ไปมักเข้าใจกันว่า มีการกาหนดภาระ หน้าที่ ไว้ใน คาอธิบายลักษณะงานไว้แล้ว
หรือ มีกาหนดไว้ในระเบียบของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแล้ว และพนักงานฯ ต่างปฏิบตั ิตาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว
การปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ให้บริการทางวิชาการ ต้องมีภาระหน้าที่ดทู ั้ง กลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ นิสติ บัณฑิต และเพื่อน
ร่วมกัน นั่นหมายถึง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ไม่สามารถเขียนไว้อย่างครอบคลุมได้ และจากผลการวิจยั นี้ จะพบว่า พนักงานสาย
บริการ นั้น ต้องทางานภายใต้ข้อจากัดมากมาย เช่น การเร่งรีบลงทะเบียนของนิสิต การจัดทาโครงการต่าง ๆ ของคณาจารย์
การเบิก จ่าย ลา และแม้แต่ การทางานพิเศษที่ได้รับมอบหมายมา โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ความขัดแย้งในการทางาน
ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจนเป็นเรือ่ งปกติ ดังนั้น การวิจัยนี้ จึงค้นหาปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบตั ิของพนักงานสาย
บริการ ผ่านการสอบถามความคิดเห็น ด้านความพึงพอใจและความคาดหวังจากคณาจารย์และนิสิต แต่เน้นการเก็บข้อมูล
หลายๆด้านจากส่วนของพนักงานฯเอง โดยเฉพาะการวัดความสุข และคุณภาพชีวิตในการทางานด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ (www.social.rbru.ac.th, สืบค้นเมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2560) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน คุณภาพชีวิต
การทางานของพนักงานสายวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี อยู่ในระดับมาก และ มิติอนั ดับแรก คือ ด้านความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนด้าน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ ฯ นั้น พบทั้ง 3 ประการทีส่ อดคล้องกับ
แนวคิดของ ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ แมคเคลแลนด์ (McClelland, s Achievement Motivation Theory) ที่กล่าวว่า
มนุษย์มีแรงจูงใจเพื่อสร้างความสาเร็จอยู่ 3 ประการ คือ (1) ความต้องการสัมฤทธิผล(Need for Achievement) เป็นแรงขับ
เพื่อจะทาให้งานสาเร็จดีทสี่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (2) ความต้องการความรักและความผูกพัน (Need for
Affliction) เป็นความปรารถนาทีจ่ ะส่งเสริมและรักษาสัมพันธภาพอันอบอุ่นเพื่อความเป็นมิตรกับผู้อนื่ คล้ายกับความต้องการ
ทางสังคมของมาสโลว์ (3) ความต้องการมีอานาจ(Need for Power) เป็นความต้องการที่จะทาให้คนอื่นมีพฤติกรรมตามที่
ต้องการ หรือต้องการที่มีอานาจในการบังคับบัญชาและมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยในประเด็นของปัญหาและ อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ ของคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในมุมมองจาก ฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และพนักงานสายบริการ
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ทีมบริหารและคณาจารย์
นิสิต
ขาดการทางานเชิงรุก
การติดต่อสื่อสารขาดประสิทธิผล ปัญหาการติดต่อสื่อสาร
การทางานยังไม่เป็นระบบ
ทักษะกางานแบบมืออาชีพ
การเลือกปฏิบัติ
พฤติกรรมบริการ

พนักงานสายบริการ
ขาดแรงจูงใจด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ต้องทางานที่ไม่เป็นระบบ
ขาดการฝึกอบรม/สอนงาน
ขาดการบูรณาการโครงการต่างๆ ทา
ให้งานทับซ้อนกับงานประจา
ทุนการเรียนเพิ่มเติม

ภาพประกอบที่ 1 สรุปประเด็นของปัญหาและอุปสรรคที่มผี ลต่อสมรรถนะปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ
สรุปผลในประเด็นของข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะปฏิบัติงานสายบริการ ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของ พนักงงานมหาวิทยาลัยสายบริการฯ ตาม
ตัวแบบ 7’s ของแมค แคนซีย์
ประเด็นที่ต้องพัฒนา
เสนอแนะแนวทาง/วิธีการ
S1= โครงสร้างองค์กร (Structure)
- ทางานเป็นทีม (โครงสร้างแนวระนาบ) มากขึ้น
- ควรมีการพูดคุย และปรับแผนปฏิบัติงานสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
S2 = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
- ควรมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ ข้อกาหนดภาระงานของ
พนักงานและอาจารย์ ตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถประเมินผลได้เพราะ
ขาดการติดตาม/ประเมินผลแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง สร้าง
บรรยายกาศการทางานแบบประชาธิปไตย
- บูรณาการแผนกลยุทธ์จากทั้ง 2 สาขาเข้าด้วยกัน
- สร้างระบบการประเมินแบบ 360 องศาที่แท้จริงในทางปฏิบัติ
S3 = ระบบในการดาเนินงานขององค์กร
- ใช้ social media และ เทคโนโลยีสารสนเทศ มากขึ้น
(Systems)
- ลดขั้นตอน เพื่อบริการแบบ one stop service
- ใช้การกากับและติดตามงานแบบ “MBWA (Management By
Walking Around) 1
- มีการศึกษาดูงานในการปฏิบัตไิ ด้จริง มากกว่าการไปดูงานเพื่อรับฟัง
การบรรยายเท่านั้น
- ระบบการสื่อสารและประสานงาน การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานไม่เป็นตามขั้นตอนและไม่มีแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรที่
ชัดเจน
- ประเมินผลงานที่ชัดเจน ระบบข้อมูลสารสนเทศตามหลักธรรมาภิ
บาล
1

ฒ

Robert H. Waterman, Jr. and Tom Peters (1980s)
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ประเด็นที่ต้องพัฒนา
S4 = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรม
ในการบริการ (Style)

S5 = สมาชิกในองค์กร (Staff)

S6 = ความรู้ความสามารถขององค์กร
(Skills)

S7 = ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกใน
องค์กร (Shared Values)

เสนอแนะแนวทาง/วิธีการ
- คณะฯควรกาหนดทิศทางในการทางานที่ชัดเจน
- ฝึกอบรมการสร้าง “จิตสานึกการบริการเชิงรุก” อย่างต่อเนื่องและ
ควรมีโปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพ พนักงาน
- เน้นความสาคัญของการเตรียมความพร้อมพนักงานฯ ด้านภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
- ขาดการวางแผนด้านอัตรากาลังและบุคลากร 3 ปี และ 5 ปี
- ควรมีการประเมินขวัญ และกาลังใจ ตลอดจน การวางแผนในสาย
อาชีพทุกปี เพื่อจะได้นามากาหนดกลยุทธ์ ในการรักษาคนดี และ
เก่ง ไว้ในองค์การ
- สร้างบรรยากาศของ “เพื่อนร่วมงาน” โดยเฉพาะระหว่างสาย
วิชาการกับสายบริการ
- สร้างบรรยากาศขององค์กร เช่น ห้องทางาน ห้องอาหาร และ
ห้องพักผ่อนร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรได้ใกล้ชิด และแลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารกันและกัน
- เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วทั้งคณะ เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง
- กระตุ้นให้พนักงานฯ ตื่นตัวในการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ มากกว่า
จะมีความคิดว่า พนักงานฯเป็นเพียงคนจัดงานอบรม หรือ สัมมนา
เท่านั้น
- ส่งเสริมการหมุนเวียนงาน
- สร้างตัวชี้วัดสมรรถนะที่เป็นรูปธรรมและได้มาตรฐาน
- การที่พนักงานฯคิดจะเปลี่ยนงานมากกว่า ร้อยละ 60 แสดงให้เห็น
ว่า ต้องมีการวิเคราะห์เรื่องแรงจูงใจ และ ความมั่นคงในงาน
- ควรสร้างอุดมการณ์ “One for All, All for One” เพื่อสร้าง
ความรูส้ ึกลงรักภักดีในองค์กร

ข้อเสนอแนะ
1. สร้างระบบการติดตามผลการปฏิบัติในรูป ออนไลน์ เพื่อกากับ ขั้นตอนงานเอกสารต่างๆ ให้รวดเร็วและติดตามได้
2. ควรมีการศึกษาหรือวิจัย ต่อยอดเชิงลึกต่อไป โดยเฉพาะ การค้นหาและทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการ
บริหารคณะรัฐสาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งระบบ และควรวิจัยทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าใน
สถาบันการศึกษาต่อไป
3. สร้างระบบการจูงใจและรางวัล แก่พนักงานสายบริการ หรืออาจารย์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. สร้างกระบวนการ หรือเวทีการรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ นิสิต และพนักงานฯ ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญยิ่งใน
คณะรัฐศาสตร์ฯ
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บทคัดย่อ
ในเดือนกันยายน 2557 รัฐบาลชุดปัจจุบันได้กาหนดนโยบายเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเกิดความรักสามัคคี หวง
แหนและอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยให้จัดการสอนเพิ่มเติมวิชาหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ การวิจัยนี้ต้อง
การศึกษาประสิทธิผลการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวั ดพะเยา และศึกษาปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน
โรงเรียนมัธยมประจาอาเภอขนาดใหญ่ 5 โรง รวมกลุ่มตัวอย่าง 500 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก ใช้สถิติค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการดาเนินตามนโยบาย
ภาครัฐในส่วนของขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติ ประเด็นความเข้าใจและยอมรับนโยบายของหน่วยปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
(xˉ = 3.86) ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) มีทัศนะที่ดีและยินดีให้ความร่วมมือในการดาเนินนโยบาย ปัญหาอุปสรรคที่พบ
ด้านความพอเพียงของทรัพยากร ผู้เรียนเห็นว่าควรเพิ่มเติมอุปกรณ์การเรียน และจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ
การสอนให้มีความรู้ด้านการสอนวิชานี้มากขึ้น ข้อเสนอแนะจากการวิจัยด้านผลการเรียนรู้คือ ควรจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีอิน
เทอเน็ตในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใช้แบบเรียนออนไลน์ สื่อสารโต้ตอบ และทาแบบฝึกหัดออนไลน์ เป็นต้น
คาสาคัญ ประสิทธิผล หน้าที่พลเมือง การนานโยบายไปปฏิบัติ
Abstract
In 2014 the current government has set up a new policy that a preliminary course of basic
duties of the Thai citizen be taught to young students as part of compulsory education under the
responsiveness of the Ministry of Education. The main purpose of this state policy is to develop the values
of harmony, love, and conservation of the Thai characteristics in young people. Hence, this research
objectives are to study the effectiveness of implementation of government educational policy in teaching
civic duties in 5 target secondary schools in the province of Phayao. Moreover, it is aimed to study related
problems to the implementation process in order that appropriate solutions be created. The population
are 500 students from 5 main district schools in Phayao province. Research tools are questionnaires and
an in-depth interview while the statistics of percentage, frequency, means, and standard deviation are
applied. With our methodology in policy implementation process, it is found that the policy acceptance
and compliance is at a high level (xˉ = 3.86). In terms of people participatory and attitudes towards the
teaching and learning activities, the result is at a high level too (75%). However, some important comments
are set at the lack of educational tools that more training for teachers is recommended. More importantly,
in regards of concordance of teaching context, the respondents prefer that more technology internet such
as student-teacher correspondence, online exercise and homework, is enhanced.
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บทนา
จากเหตุความรุนแรงทางการเมืองในกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเดือนเมษยน – พฤษภาคม 2553 ซึ่งส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตถึง 91 คน ประชาชนคนไทยตกอยู่ในภาวะขวัญเสีย หวาดระแวง แบ่งขั้วแยกข้างกันอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเป็นวงกว้าง (รักษ์ศรี เกียรติบุตรและคณะ, 2556) รัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบสถานะความ
เป็นอยู่ของประชาชนได้พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความปรองดองขึ้นโดยสันติวิธี แนวทางการแก้ไขเยียวยาอย่างหนึ่งที่
รัฐบาลยุค พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในสมัยที่ยังเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เร่งรัดให้มีการสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็ง สร้างค่านิยมไทยและคุณธรรมให้คนในชาติ คือการมอบนโยบายด้านการศึกษา ในเดือนกันยายน
2557 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ขานรับโดย
กาหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาบังคับให้เยาวชนต้องเรียนไม่ต่ากว่า 40-80 ชั่วโมงภายใน
หนึ่งปี พร้อมทั้งจัดทาเอกสาร “แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง” เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษา
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เพื่อพัฒนาค่านิยม ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
ผู้เรียนทั้งในระดับประถม-มัธยมศึกษา ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นที่คาดหวังว่า จะเป็นการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมือง
ที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งเป็ นวิสัยทัศน์ข องหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557)
การกาหนดนโยบายดังกล่าวเพื่อใช้ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศของรัฐบาลต้องการรณรงค์ให้คนไทยเกิดความ
รักสามัคคี หวงแหนและอนุรักษ์ความเป็นไทย แต่ก็ มีผู้รู้บางท่านกล่าวว่า ความเป็นพลเมืองนั้นสอนโดยการฟังบรรยาย อ่าน
หรือท่องตาราไม่ได้ แต่ผู้เรียนต้องเรียนโดยลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจขึ้นจากภายในตน (วิจารณ์ พานิช คานิยมใน
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของรัฐบาลคือการปกครองดูแลประชาชนให้เกิดความสุขความสงบ จึง
จาเป็นอยู่เองที่จะต้องกาหนดแนวทางและหาวิธีการที่จะนานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ
การดาเนินการวิจัยในหัวข้อ “ประสิทธิผลการดาเนินตามนโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง” นี้
จึงได้รับแรงกระตุ้นจากนโยบายข้างต้นซึ่งกาหนดให้ก ารสอนสาระรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ขั้นพื้นฐานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ามกลางสภาพแวดล้องของสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนผ่านเข้า
สู่สังคมยุคดิจิตอล มีการเชื่อมโยงและพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร และด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้สังคมทุกวันนี้มีความ
เจริญด้านวัตถุสูงสุด และแนวโน้มดังกล่าวยังส่งกระแสให้เยาวชนจานวนมากละเลยพฤติกรรมที่เหมาะสม หลงลืมความเป็น
ตัวตนพลเมืองดั้งเดิม รวมทั้งหย่อนคล้อยในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เชื่อมโยงตัวตนกับสังคม จึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลการ
ดาเนินตามนโยบายภาครัฐด้านการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา และศึกษาปัญหา
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ซึ่งงานวิ จัยนี้จะเป็นส่วนหนี่งของการติดตามการดาเนินนโยบายภาครัฐ ในประเด็น
รูปแบบและขั้นตอนการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ความเข้าใจและการยอมรับนโยบายของหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งค้นหา
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการนานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดพะเยา
2. เพื่อจัดทาข้อมูลเชิงวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ในจังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใน
จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเชิงสารวจและวิจัยเชิงเอกสารในประเด็นประสิทธิผลการนานโยบายของรัฐไปปฏิบัติ
โดยศึกษาจากแนวคิดเรื่องปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคอันได้แก่ขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติ (วรเดช จันทร์ศร, 2548) รวมทั้ง
ทัศนคติต่อการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองของผู้เรียนเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน

ทัศนคติต่อการเรียนการสอน
ขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติ

การนานโยบายไปปฏิบัติ
เจ็ฟฟรีย์ เพรสแมน และ แอรอน ไวดาฟสกี้ (Jeffrey L. Pressman และ Aaron Wildavsky,1973) กล่าวว่า
การนานโยบายไปปฏิบัติ หรือ Policy Implementation คือ การดาเนินงานให้ลุล่วง ให้ประสบความสาเร็จ ให้ครบถ้วน ให้
เกิดผลผลิต และให้สมบูรณ์ ถือเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดเป้าประสงค์และการปฏิบัติเพื่อการ บรรลุ
เป้าประสงค์ จากแนวคิดทฤษฎีด้านการนานโยบายไปปฏิบัตินี้ Pressman and Wildavsky (1973 อางถึงใน มยุรีอนุมานราชธน,
2547) ไดเนนวาการนานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงกระบวนการดาเนินงานของรัฐบาลใหประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด ดังนั้น จึงตองมีนโยบายเกิดขึ้นกอนแลวจึงมีการนานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธออกมา ทั้งนี้เมื่อเกิดนโยบายขึ้น
แล้วจาเป็นจะต้องมีเทคนิคหรือขั้นตอนการนาไปปฏิบัติให้ได้ผลสาเร็จด้วย นอกจากขั้นตอนในระดับมหภาคหรือระดับหน่วย
ราชการที่รับนโยบายจากฝ่า ยการเมือ งที่ จะต้อ งให้ก ารยอมรับนโยบายนั้น ก่อ นแล้ ว วรเดช จันทร์ศร ( 2548) มีแนวคิด
คล้ายคลึงกับนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์อีกหลายคน เช่น ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538) เรืองวิทย์เกษสุวรรณ, (2551)
และสมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2546) มองว่า การนานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค หรือระดับผู้ปฏิบัติให้เกิดผลจะมีแนวคิด
ทฤษฎีและขั้นตอนสาคัญที่อาจส่งผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ ดังที่ผู้วิจัยได้นามาประยุกต์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. ทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติ แบ่งอย่างง่ายๆ ได้เป็น 2 แบบ (เรืองวิทย์เกษสุวรรณ, 2551) คือ
1.1 การนานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่าง (Top-down Theories of Implementation) เน้นความสามารถ
ของผู้กาหนดนโยบายที่จะกาหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ชัดเจนและควบคุมการนานโยบายไปปฏิบัติให้ความสาคัญกับ
การตัดสินใจกาหนดนโยบายซึ่งมีสมมติฐานว่าการนานโยบายไปปฏิบัติเริ่มต้นมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลและได้รับอิทธิพล
จากการวิเคราะห์ระบบ (Pressman and Wildavsky,1973; Van Meter and Van Horn, 1975; Bardach, 1980) โดยถือ
ว่านโยบายจะมีผลต่อผลลัพธ์โดยตรงและไม่สนใจผลกระทบของผู้นาไปปฏิบัติ
1.2 การน านโยบายไปปฏิ บั ติ จ ากล่ า งขึ้ น บน (Bottom-up Theories of Implementation) เน้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ
ระดับพื้นที่ในฐานะผู้ให้บริการมองการนานโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการต่อรองของผู้นานโยบายไปปฏิบัติซึ่งเป็นการตอบ
โต้ทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่างผลลัพธ์จากนโยบายที่เกิดขึ้นอาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย เน้นสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงในระดับการรับบริการและสาเหตุที่แท้จริงที่มีผลต่อการปฏิบัติในระดับล่างเชื่อว่าการเชื่อมโยงถึงเหตุและผลตาม
ทฤษฎีจากบนลงล่างนั้นอาจไม่เกิดขึ้น
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติ
การนานโยบายไปปฏิบัติจะต้องครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน จึงจะส่งเสริมให้การนานโยบายไปปฏิบัติมีความสอดประสานกัน และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538) และ วรเดช จันทรศร (2548) ระบุว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จ ประกอบด้วย
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2.1 ความร่วมมือระหว่างผู้กาหนดนโยบายและผู้นานโยบายไปปฏิบัติ
2.2 ความเข้าใจในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของนโยบายของหน่วยปฏิบัติ นโยบายที่มีโอกาสสาเร็จสูงจะต้อง
เป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันง่ายต่อผู้ที่จะทาความเข้าใจ
2.3 ลักษณะของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติประเภทของหน่วยงาน มีผลต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของ
นโยบาย
2.4 ความพอเพียงของทรัพยากร
ทั้งนี้ งานวิจัยนี้มิได้ศึกษาถึงผลการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค เนื่องจากนโยบายที่ศึกษาถือได้ว่าได้
กาหนดขึ้นด้วยตัวแบบจากบนลงล่าง (Top-down Theories) จึงสนใจนาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของ
การนาไปปฏิบ้ติที่สาคัญที่สามารถนามาใช้เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค มาประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ร่วมกับขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่
1. ขั้นการระดมพลัง (Mobilization) เป็นขั้นตอนการพิจารณารับนโยบายของหน่วยงานระดับท้องถิ่น และการ
ดาเนินกระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อแสวงหาการสนับสนุนในการดาเนินนโยบาย ในส่วนนี้อาจพิจารณาถึงความเหมาะสม
เร่งด่วนของนโยบาย และการตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นด้วย
2. ขั้นการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดผลบังคับใช้ ซึ่งบางครั้งนโยบายที่
เกิดขึ้นอาจไม่ตรงตามความคิด เห็นของผู้นาไปปฏิบัตินัก หรืออาจเกิดข้อขัดข้อง ไม่สะดวกในการปฏิบัติ แต่เมื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์ของนโยบาย ผู้ปฏิบัติอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือพฤติกรรมเพื่อให้เข้ากับการดาเนินแผน หรือนโยบายนั้น หรือ
ในทางกลับกันผู้ปฏิบัติอาจพิจารณาแนวทางการดาเนินนโยบายตามที่ ตนเห็นชอบ หรือเข้าใจ หรือสอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ผู้กาหนดนโยบายหรือส่วนกลางอาจไม่สามารถควบคุมได้ หากการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องก็
จะส่งเสริมให้นโยบายนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
3. ความต่อเนื่องของการดาเนินนโยบาย (Continuation) ความสาเร็จของนโยบายจะเกิดขึ้นได้ดีหากมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นโยบายบางเรื่องอาจจาเป็นต้องใช้ระยะเวลา หากผู้ปฏิบัติเข้าใจความจาเป็น มีความกระตือรือร้นที่จะ
ดาเนินนโยบายไปจนสิ้นสุดกระบวนการก็จะทาให้เป้าหมายของนโยบายได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้กาหนดนโยบายได้
ทั้งนี้ ในการค้นหาคาตอบด้านความร่วมมือของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งความเข้าใจในเนื้อหาของนโยบาย
ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อนโยบายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนมัธยม
จังหวัดพะเยา เพื่อนาผลการสารวจมาวิเคราะห์หาคาตอบด้วย
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการดาเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรเป้าหมาย ได้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนรายวิชา
หน้าที่พลเมืองในโรงเรียนมัธยม จังหวัดพะเยาโดยแยกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ผู้บริหารและผู้สอนชั้น
มัธยมศึกษาที่รับผิดชอบรายวิชาหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนในจังหวัดพะเยาจานวน 5 โรง ส่วนที่สอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนประจาอาเภอขนาดใหญ่ในจังหวัดพะเยา จานวน 5 โรง คือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม โรงเรียนจุน
วิทยาคม โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม และโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
การสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนที่หนึ่ง สุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบเจาะจง (purposive sampling) จานวน 30 คน
และส่วนที่สอง สุ่มตัวอย่างโดยวิธีบังเอิญ (accidental sampling) จานวน 382 คน คานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่
ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 0.95 จากประชากรทั้งสิ้น 8,652 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้สาหรับกลุ่มตัวอย่างส่วนที่หนึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์ สาหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth
Interview) และใช้แบบสอบถาม (questionnaire) แบบปลายปิดและปลายเปิด สาหรับกลุม่ ตัวอย่างส่วนที่สอง ซึ่งแบ่งเป็น 3
ตอนคือ
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 เกี่ยวกับทัศนคติต่อการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองของผู้เรียน โดยใช้คาถามแบบปิด เป็น
ลักษณะของคาถามระดับความคิดเห็น
ตอนที่ 3 ความเห็นและข้อเสนอแนะ
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ด้วยตนเองในพื้นที่ที่กาหนดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อบรรยายคุณลักษณะ
ของข้อมูลที่ศึกษา โดยคานึงถึงความถี่ (Frequency) ของข้อมูลที่ซ้ากัน
สาหรับข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้สถิติทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลเมือง ผู้ศึกษาใช้ระดับการวัดแบบ
ช่วงตามมาตรวัดของ Likert Scale ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ช่วงระดับ จากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด ดังนี้
4.21-5.00
มากที่สุด
3.41-4.20
มาก
2.61-3.40
ปานกลาง
1.81-2.60
น้อย
1.00-1.80
น้อยที่สุด
ผลและอภิปราย
ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 500 คนสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
รายการ
จานวน
ร้อยละ
เพศ : ชาย
314
62.8
: หญิง
186
37.2
สถานะ/อาชีพ
: ครู
33
6.6
: นักเรียน
455
91
: อื่นๆ
12
2.4
ระดับการศึกษา
: มัธยมศึกษาตอนต้น
210
42.0
: มัธยมศึกษาตอนปลาย
250
50.0
: ปริญญาตรี
31
6.2
: สูงกว่าปริญญาตรี
9
1.8
อายุ :
10-19 ปี
453
90.6
20-29 ปี
19
3.8
30-49 ปี
16
3.2
50 ปีขึ้นไป
12
2.4
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.8 เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 50
และส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 10-19 ปี ร้อยละ 90.6
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สาหรับประเด็นประสิทธิผลการดาเนินตามนโยบายภาครัฐแสดงได้ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนด้านขัน้ ตอนการนานโยบายไปปฏิบัติ
ข้อที่

ประเด็นวิเคราะห์
ขั้นการระดมพลัง
1
การให้ความสาคัญและยอมรับรายวิชาพลเมืองของผู้บริหาร
2
การให้ความสาคัญกับรายวิชาพลเมืองของผู้สอน
ขั้นการปฏิบัติ
3
ผู้บริหารชี้แจงแนวปฏิบัติและความจาเป็นในการจัดการสอน
ความต่อเนื่องของการดาเนินนโยบาย
4
ควรเพิ่มเนื้อหาด้านจริยธรรม
5
ควรเพิ่มกิจกรรมภาคปฏิบัติ
6
ผู้สอนควรได้รับการอบรมหลักสูตรพลเมืองก่อนทาการสอน
7
โรงเรียนควรบรรจุรายวิชานี้ไว้ในแผนการจัดการเรียนการ
สอนของทุกหลักสูตร
8
ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้เหมาะสมทันสมัย
9
ควรจัดให้มีการสอนเรื่องหน้าที่พลเมืองมากกว่า 1 วิชา
รวมเฉลี่ยผลในส่วนขัน้ ตอนการนาไปปฏิบัติ

S.D

แปรผล

3.96
3.91

0.74
0.87

มาก
มาก

3.73

0.86

มาก

3.65
3.49
3.76
4.11

0.87
1.01
0.88
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก

4.34
3.80
3.86

0.65
0.87
0.81

มากที่สุด
มาก
มาก

x̅

จากตารางที่ 2 พบว่าผลคะแนนในส่วนของประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่พิจารณาจากขั้นตอนการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิและประเด็นความเข้าใจและยอมรับนโยบายของหน่วยปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.86)
ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่พิจารณาจากปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการนานโยบายไป
ปฏิบ้ติ ตามแบบของ วรเดช จันทร์ศร (2548) สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบ้ติ
ข้อที่
1
2
3
ข้อที่
4
5
6
7
8

ประเด็นวิเคราะห์
ความร่วมมือของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ
การให้ความสาคัญกับรายวิชาพลเมืองของผู้บริหาร
การให้ความสาคัญกับรายวิชาพลเมืองของผู้สอน
ผู้บริหารชี้แจงแนวปฏิบัติและความจาเป็นในการจัดการสอน
ประเด็นวิเคราะห์
ความเข้าใจในเนื้อหาของนโยบาย
เนื้อหาของรายวิชาเหมาะสมที่จะใช้สอนในระดับมัธยมศึกษา
ควรเพิ่มเนื้อหาด้านจริยธรรมให้มากขึ้น
ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้เหมาะสมทันสมัย
ลักษณะของหน่วยงานที่นาไปปฏิบัติ
ผู้สอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองมีความสามารถนาเข้าสู่บทเรียนและ
ยกตัวอย่างได้ดี
ผู้สอนควรได้รับการอบรมหลักสูตรพลเมืองก่อนทาการสอน
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x̅

S.D

แปรผล

3.96
3.91
3.73
x̅

0.74
0.87
0.86
S.D

มาก
มาก
มาก
แปรผล

3.82
3.65
4.34

0.79
0.87
0.65

มาก
มาก
มากที่สุด

3.69

0.91

มาก

3.76

0.88

มาก
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ข้อที่

ประเด็นวิเคราะห์
ความพอเพียงของทรัพยากร
9
จานวนผู้สอนพอเพียงต่อการปฏิบตั ิหน้าที่การสอนรายวิชาพลเมือง
10
จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพอเพียง
11
จานวนอุปกรณ์การเรียนการสอนในรายวิชาพอเพียง
รวมเฉลี่ยผลในส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการนาไปปฏิบ้ติ

x̅
4.10
3.54
3.80
3.84

S.D

แปรผล

0.63
0.90
0.80
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก

จากการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป้าหมายจานวน 5 โรงใน
จังหวัดพะเยา ผลสรุปประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนในตารางที่ 3 โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของ
การนานโยบายไปปฏิบ้ติ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 𝑥̅ = 3.84 ทั้งนี้โดยเฉพาะประเด็นความเข้าใจเนื้อหาของนโยบาย
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้เหมาะสมทันสมัย อยู่ในระดับมากที่สุด 𝑥̅ = 4.34
ในส่วนของทัศนคติต่อการเรียนการสอนของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปทัศนคติจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 แห่ง
ตารางที่ 4 แสดงผลประเมินทัศนคติทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอน
รายการประเมินทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอน
ความเห็นให้มีการจัดการเรียนรายวิชาพลเมืองในระดับมัธยมศึกษา และยินดีให้ความร่วมมือ
1. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
3. โรงเรียนจุนวิทยาคม
4. โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
5. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
รวมผลเฉลี่ยทัศนคติ

จานวน
(500)
68
69
82
79
76
373

ร้อยละ
68
69
82
79
76
75

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ (ร้อยละ75) มีทัศ นคติที่ดีแ ละยิน ดีใ ห้ค วามร่ว มมือ ในการ
ดาเนินนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้สอน พบว่า ผู้สอนส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกั บ
นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองแก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนกล่าวว่า ได้รับ
ความสะดวก และสามารถนาเหตุการณ์ใกล้ตัวมาเป็นตัวอย่างในการสอนได้ ครูผู้สอนบางรายมีความมุ่งมั่นที่จะสอนให้
นักเรียนได้รู้จักหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อสังคม วิชานี้ทาให้มนุษย์กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้และสังคมต้องการมนุษย์ที่
สมบูรณ์แบบ
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการดาเนินตามนโยบายภาครัฐในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่
พลเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) มีทัศนะที่ดีและยินดีให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินนโยบาย
ผลคะแนนในส่วนของขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบัติและประเด็นความเข้าใจและยอมรับนโยบายของหน่วย
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.86)
ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนในตารางที่ 3 โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการ
นานโยบายไปปฏิบ้ติ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 𝑥̅ = 3.84
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นว่าการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนสาหรับอนาคต ซึ่งเมื่อได้รับการ
กระตุ้นด้านการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและเกิดความตระหนักในหน้าที่ของตนแล้ว ผู้เรียนจะได้รู้ว่าหน้าที่ของตนเองมี
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อะไรบ้าง จะสามารถนาไปปฎิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Ruth Tudor (2002) ซึ่งกล่าวว่าการสอนคนให้เป็นพลเมือง ควรเริ่มจาก
การสอนให้รู้จักตัวเองก่อน ( who am I ?) ทั้งนี้ การสอนในระบบการศึกษาไทยเน้นการสอนให้เชื่ อฟั งและทาตามกฎ
ระเบียบที่วางไว้ ซึ่งจะสะท้อนถึงความเป็นคนดีของสังคม แต่การเป็น “พลเมืองดี” หรือ “เด็กดี” จะต้องเคารพ เชื่อฟังผู้ใหญ่
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อผู้อาวุโสได้และกลายเป็นบุคลิกของคนไทยที่รับแนวความคิดเบ็ดเสร็จจากการดาเนินนโยบาย
แบบศูนย์รวมอานาจของรัฐ อันเป็นผลให้คนไทยไม่ค่อยมีความสนใจต่อส่วนรวม (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2558)
สาหรับปัญหาอุปสรรคที่พบด้านความพอเพียงของทรัพยากร ผู้เรียนเห็นว่าควรจัดอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาที่รับผิดชอบการสอนให้มีความรู้ด้านการสอนวิชานี้มากขึ้น ควรเพิ่มเติมอุปกรณ์การเรียน ปัญหาเรื่องสื่อการสอน มีแค่
VDO ไม่มีโอกาสได้สัมผัสสถานที่จริง เช่น การเข้าศึกษาดูรัฐสภา ทาเนี ยบรัฐบาล ขาดสื่อที่ตรงตามประเด็นและทันสมัย
นอกจากนี้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยด้านผลการเรียนรู้คือ ควรจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีอินเทอเน็ตในการจัดการเรียนการสอน
เช่น ใช้แบบเรียนออนไลน์ สื่อสารโต้ตอบ และทาแบบฝึกหัดออนไลน์ ควรเน้นการปฏิบัติมากกว่า หรือมีการนาเสนอผ่ านสื่อ
บอร์ด”เป็นต้น
การอภิปรายผล สามารถอธิบายถึงแนวโน้มของประสิทธิผลการดาเนินงานตามนโบบายภาครัฐในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ได้ว่ามีแนวโน้มในการดาเนินงานที่ดี ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึ กษาจากนักวิชาการหลายท่าน เป็นต้นว่า วรเดช จันทร์ศร (2548) ศุภชัย ยาวะประภาษ
(2538) เรืองวิทย์เกษสุวรรณ (2551) และสมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2546) ทั้งนี้ผลการดาเนินงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ เช่น การเสนอแนะให้มีการอบรมผู้ สอน การเพิ่มอุปกรณ์การสอน เป็นต้น
นอกจากนีผ้ ลการวิจัยที่ได้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินนโยบายภาครัฐด้านการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาหน้าที่พลเมืองแก่เยาวชนต่อไป
2. ควรนาข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยไปปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้บังเกิดผลดีที่สุดต่อการดาเนินนโยบาย
เพราะหลักแห่งความสาเร็จของนโยบายประการหนึ่งก็คือความต่อเนื่องของนโยบายนั่นเอง
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน (Project-based
Learning) กับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรีในรายวิชา GEN 351
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จานวน 521 คน ผลการศึกษาพบว่า
เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทาโครงงานในรายวิชาร่วมกันตามที่รายวิชาออกแบบไว้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ
ในด้านการบริหารจัดการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เรียงตามลาดับ คือ 1) บาทการเป็นผู้นาและผู้ตามของทีม 2)
การบริหารโครงการ 3) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 4) การตัดสินใจ และ 5) การสื่อสาร ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่าการสร้างการเรียนรู้ผ่านการลงมือทา การสร้างกลไกให้เกิดการเรียนรู้
ผ่านสถานการณ์และปัญหาจริง การปรับเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์ผู้สอนจากผู้บรรยายเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และการ
สร้างให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน ล้วนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการของผู้เรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
คาสาคัญ: การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Abstract
The purpose of this research is to study the relationship of project-based learning and management
skill development for undergraduate students, who enrolled in GEN 351 Modern Management and
Leadership course at King Mongkut’s University of Technology Thonburi. According to the study of 521
samples, there was a significant relationship between project-based learning, as designed by the researchers
and management skill development at the 0.01 level respectively. 1) Role of leaders and followers 2)
Project management 3) Strategic management 4) Decision Making 5) Communication. In addition, when
considering the factors of project-based learning, it was found that creating learning through action, creating
mechanisms for learning through situations and real problems, transforming the lecture’s role from lecturer
to learning facilitator, and creating learners' engagement in collaborative work influence the improvement
of the management skill of the student at the statistical significance level of 0.05.
Keywords: Management skill development, Project-based learning
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บทนา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ได้ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ “KMUTT Student
Qualification Framework” เพื่ อ เป็ น เป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ในด้ า นต่ า ง ๆ
(สานักงานพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559) รายวิชา GEN 351 Modern Management
and Leadership ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเป้าหมาย
ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อตอบคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ใน 3 ด้าน คือ 1) ทักษะการบริหารจัดการ 2) ความเป็นผู้นา
และ 3) ความสามารถในการปรับตัว โดยออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้
(Outcomes-based Education) ของมหาวิทยาลัย ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสมทั้งต่อผู้เรียน และเนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) กาหนดไว้ได้ ซึ่งหนึ่งใน
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชาให้ความสนใจคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Projectbased Learning, PBL)
จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา
ทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ และร่วมมือกันทางานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการ
เรียนรู้เชิงรุกอีกรูปแบบหนึ่ง (Chen, 2004) โดยสามารถแบ่งความสาคัญของการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานได้ใน 2 มิติ คือ
1) การเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ากับเนื้อหาการเรียนรู้ และ 2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติตามผลการเรียนรู้
ที่ได้กาหนดไว้ ในส่วนแรกเรื่อ งการเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ากับเนื้อหาการเรียนรู้นั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
มุ่งเน้นการออกแบบการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งโจทย์ ปัญหา สถานการณ์ รวมถึงการตั้งคาถามของผู้สอนจะช่วย
กระตุ้นผู้เรียน ให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่ างสร้างสรรค์ และจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและความสนใจในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น (Thomas, 2000; Kumar, Fernando & Panicker, 2013) อีกทั้งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
สามารถคงอยู่ได้นานกว่าการเรียนรู้แบบเดิม (Dochy, 2003) ขณะเดียวกัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ยังช่วย
ให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่สาคัญ โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มความรู้และทักษะด้านการใช้ชีวิต (Life
Skills) ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นในการทางาน ความรับผิดชอบ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ (Scott &
Mariam, 2015) กลุ่ ม ความรู้ เ ฉพาะทาง เช่ น ทั ก ษะด้ า นวิ ศ วกรรม (Dargham & Chin, 2015; Kumar, Fernando &
Panicker, 2013; ทิชพร นามวงศ์ , 2559) และการพัฒนานวัตกรรม Sullivan (2003) นอกจากนี้ ยังรวมถึงกลุ่มด้านการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย การทางานเป็นทีม การบริหารโครงการ ความเป็นมืออาชีพ (Whatley, 2012; Bell, 2010)
ความเป็นผู้นา (Zhou et al., 2013; Maruyama, 2016) การจัดการความเสี่ยง การสื่อสาร การตั้งเป้าหมาย การตัดสินใจ
ความเชื่อมั่นในตนเอง และการจัดการความขัดแย้ง (Cain & Cocco ,2013)
โดยหลักการสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้ประสบผลสาเร็จนั้น จะต้องให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้จากปัญหาจริง ในสถานการณ์จริงที่ซับซ้อนที่มากกว่าปัญหาทั่วไปจากในตารา (Bell, 2010) ผ่านการลงมือปฏิบัติงาน
จริงในรูปแบบกลุ่ม (Group Working) (Rahman et al., 2016) โดยอาจารย์มีความจาเป็นต้องปรับบทบาทจากการเป็นผูส้ อน
หรือผู้บรรยายไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Facilitator) (Grant, 2006 อ้างถึงใน Grant, 2011) ซึ่งบทบาท
ของอาจารย์นั้นจะเป็นผู้กาหนดกรอบของโครงงานที่จะใช้ในการเรียนรู้ ให้คาแนะนาระหว่างการจัดทาโครงาน (Leite, 2017)
รวมถึ ง การแนะน าแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา อั น ถื อ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู้ ( Learning
Environment) ที่ดี (Maruyama, 2016) ทั้งนี้ จากงานวิจัยยังพบอีกว่า มีการประยุกต์ใช้แนวคิดจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ร่วมกับแนวคิดอื่น ๆ ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เช่น Flipped Classroom Rahman, et al. (2016)
การจาลองสถานการณ์ (Simulation) (Maruyama, 2016) และการเรียนรู้โดยทาโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (ทิชพร นามวงศ์, 2559) จากแนวคิดข้างต้นของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการ
บริหารจัดการของผู้เรียนในรายวิชา GEN 351 อย่างไร และมีปัจจัยสาคัญอะไรบ้างที่จะช่ วยให้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานประสบความสาเร็จได้
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการของ
นักศึกษาในรายวิชา GEN 351 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมมติฐานการวิจัย
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการของนักศึกษาในรายวิชา
GEN 351
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านการลงมือทา การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์และปัญหาจริง การปรับเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์
ผู้สอน รวมถึงการทางานร่วมกันของผู้เรียน มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการในด้านบทบาทการเป็น
ผู้นาและผู้ตามของทีม การบริหารจัดการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การตัดสินใจ และการสื่อสาร ดังแสดงในรูปที่
1

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GEN
351 ในภาคเรียนที่ 2/2558 โดยทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จานวน 521 คน คิดเป็นร้อยละ 49.29 ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
รายวิ ชา GEN351 จั ด การเรีย นรู้โ ดยก าหนดให้ นั กศึ ก ษาได้ใ ช้ โ ครงการประจาภาคเรี ยน (Term Project) เป็ น
เครื่องมือในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทฤษฎีที่อาจารย์ได้บรรยาย หรือมอบหมายให้ศึกษาด้วยตนเอง มาทดลองใช้ผ่าน
การลงมือปฎิบัติจริง โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่สาคัญคือ 1) การร่วมกันทางานเป็นทีม โดยรู้
บทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตาม 2) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 3) การบริหารโครงการ 4) การตัดสินใจ และ 5) การ
สื่อสาร
ทั้งนี้ รายวิชาได้กาหนดเป้าหมายและเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งจะนาไปสู่สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และบริบทที่นักศึกษา
จะต้องร่วมกันวางแผน ออกแบบวิธีการไปสู่เป้าหมาย ตลอดจนการร่วมกันตัดสินใจเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเฉพาะ
หน้า โดยกาหนดให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกในกลุ่มกลุ่มละ 8 - 12 คน ต้องมาจากอย่างน้อย 2 ภาควิชาขึ้นไป และต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อความสาเร็จของโครงการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ อาจารย์จะเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากผู้บรรยาย หรือผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ ไปสู่การเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบของผู้เปิดโอกาสและกระตุ้นการเรียนรู้ของกลุ่ ม ผู้ตั้งคาถามเพื่อให้กลุ่มเกิดกระบวน
การคิด และผู้ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและความสาเร็จตามเป้าหมายที่กลุ่มนักศึกษาร่วมกันกาหนดไว้
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ในการจัดทาโครงการนั้น รายวิชาเปิดโอกาให้เลือกจัดทาโครงการประจาภาคเรียนได้ 2 รูปแบบ คือ 1) ตลาดธุรกิจ
จาลอง โดยนักศึกษาจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่กลุ่มของตนเองสนใจและนาไปสู่การจัดทาธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมี
จัดจาหน่ายหรือให้บริการในช่วงเวลาและสถานที่ที่รายวิชากาหนดให้ และ 2) ฟอรั่มสร้างแรงบันดาลใจ โดยนักศึกษาจัดฟอรั่ม
สร้างแรงบันดาลใจภายใต้ธีมที่รายวิชากาหนด และจะต้องเชิญชวนให้กับเพื่อนนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึง
ผู้สนใจจากภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม โดยในกิจกรรมทั้ง 2 รูปแบบนั้น นักศึกษาจะต้องร่วมกาหนดเป้าหมาย วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ออกแบบแผนกลยุทธ์ ออกแบบแผนการบริหารโครงการ กาหนดโครงสร้างการทางาน
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารของทีม กาหนดความรับผิดชอบ ออกแบบแผนการใช้งบประมาณและแผนความเสี่ยง และ
ออกแบบวิธีการวัดประเมินผลให้อาจารย์พิจารณาในเบื้องต้น จากนั้น เมื่อนักศึกษาดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จัดให้มีการ
สะท้อนประเด็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนสาคัญ คือ 1) ข้อมูลทั่วไป และ 2) สภาพ
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ 3) การพัฒนาทักษะที่เกิดขึ้นจากการจัดทาโครงการประจาภาคเรียน โดยทาการ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่าง 35 คน พบว่ามีค่าครอนบัคอัลฟ่าเท่ากับ 0.855
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบคุณภาพเครื่องมือแล้ว หลังจากเสร็จสิน้ การจัดทา
โครงการประจาภาคเรียน 1 สัปดาห์ และให้นักศึกษาเป็นผู้ทาแบบสอบถามด้วยตนเอง
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 60 (341 คน) เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ
74 (386 คน) โดยร้อยละ 41 (213 คน) เรียนอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ร้อยละ 23 (120 คน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ร้อยละ 21 (110 คน) คณะวิทยาศาสตร์ และร้อยละ 15 (78 คน) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
ทาการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ (Pearson Correlation Analysis) ดังแสดงผลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ (Pearson Correlation Analysis)
Communication Decision Teamwork Strategy Management
Making
Planning
**
**
**
Pearson Correlation
.413
.473
.568
.473**
.509**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
N
520
520
520
520
520
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร
จัดการของนักศึกษาในเรื่องการทางานเป็นทีม ที่เน้นบทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตามมากที่สดุ (r=.568) รองลงมาคือการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ (r=.509) การบริหารโครงการ (r=.473) การตัดสินใจ (r=.473) และการสื่อสาร (r=.413) ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
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3. การวิเคราะห์ปัจจัยของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
จากการพิจารณาค่าสถิติเบื้องต้น พบว่าค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.964 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 2 จึงสามารถสรุปได้ว่า
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ใด ๆ ดังนั้น ชุดข้อมูลนี้ มีข้อตกลงเบื้องต้นเหมาะกับการวิเคราะห์ด้วยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ จึงทาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร
จัดการ แสดงในตารางที่ 3 – 4
ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ สัมประสิทธการพยากรณและคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
Change Statistics
Std. Error
R
R Adjusted of the Square
Sig. F
DurbinModel R Square R Square Estimate Change F Change df1 df2 Change Watson
1
.709a .502
.498 1.69253
.502 129.902
4 515
.000
1.972
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติเพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร
จัดการ
Variable b
SE
t
Sig.
β
Constant
3.978
.854
4.658
.000*
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
.691
.081
.328
8.456
.000*
การเรียนรู้ผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
.348
.043
.352
7.943
.000*
บทบาทของอาจารย์ผู้สอน
.126
.059
.079
2.190 .029**
การมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม
.139
.051
.104
2.588
.000*
2
2
R=.708, R =.502, Adj. R =.498 Note: *p-value < 0.001 **p-value < .05
Model
Regression
Residual
Total

Sum of Squares

df

1486.436
1477.362
2963.798

Mean Square
4
515
519

F

371.609 129.541
2.869

ผลการวิเคราะห์ ในตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
0.01 และ 0.05 และสามารถใช้ในการพยากรณ์การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการได้ ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ (β = .328, p < 0.01) 2) การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์และปัญหาจริง (β = .352, p < .001) 3) บทบาทของ
อาจารย์ผู้สอน (β = .079, p < .001) 4) การมีส่วนร่วมและการทางานกลุ่ม (β = .104, p < .001) โดยสามารถเขียนสมการ
พยากรณ์การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ได้ดังสมการด้านล่างนี้
การพัฒนาทักษะด้านการบริ หารจัดการจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน = 3.978 + 0.328 การเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติ + 0.352 การเรียนรู้ผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นจริง + 0.079 บทบาทของอาจารย์ผู้สอน +
0.104 การมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม
โดยปัจจัยทั้ง 4 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการได้ร้อยละ 49.8

อภิปรายผลการศึกษา
232

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

จากผลการศึกษา พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร
จัดการของผู้เรียนทุกด้าน โดยการทางานเป็นทีมที่เน้นบทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตามเป็นด้านที่มีค่าทางสถิติสูงเป็นอันดับแรก
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา (Rotherham & Willingham, 2010; Whatley, 2012; Zhou et al., 2013; Maruyama,
2016) เมื่อพิจารณาถึงวิธีการของรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซึ่งเป็นสมาชิกของทีมเลือกเป็นผู้นาหรือหัวหน้าฝ่ายในงานที่
ตนเองมีความถนัด ความชอบ หรืออยากทดลองฝึกทา มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในงานนั้น ๆ และต้องนาเพื่อนที่เหลือในทีม
ให้ช่วยกับทางานให้บรรลุเป้าหมาย และในขณะเดียวกัน ก็ต้องสวมบทบาทเป็นสมาชิกของฝ่ายอื่นและร่วมทางานกับเพื่อนซึ่ง
เป็นผู้นาฝ่ายอื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้ งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจะส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะการทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีนั้น สมาชิกของทีมจะต้องมีแรงจูงใจ (Motivation) หรือมีความเข้าใจในเรื่องที่ตนเอง
จะต้องรับผิดชอบในการคิด กาหนดแผน หรือมีทักษะที่จะแก้ไขปัญหาพอสมควร (Hayama, Hayashi & Kondo, 2016)
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาทักษะด้านการตัดสินใจพบว่า การเรียนรู้ในรายวิชา นักศึกษาทุกคนจะต้องทาหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจ
หลักในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยรายวิชาได้จัดให้มีการบรรยายถึงหลักการตัดสินใจของผู้นา และกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบบทบาทสมมติเพื่อฝึกปฏิบัติในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับหลักการที่บรรยาย ก่อนที่ผู้เรียนจะได้มาฝึกใช้การตัดสินใจ
ในสถานการณ์จริงในโครงการประจาภาคเรียน จึงอาจเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีความสัมพันธ์
ต่อการพัฒนาทักษะในเรื่องการตัดสินใจของผู้เรียนในการศึกษาครั้งนี้ และสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาเช่นกัน (Whatley,
2012)
ถัดมาเมื่อพิจารณาถึงทักษะด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารโครงการ พบว่าการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะทั้งสองด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา (Whatley, 2012) โดย
รายวิชา GEN351 ได้ออกแบบขั้นตอนให้สมาชิกของกลุ่มร่วมกันกาหนดเป้าหมาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหาร
จัดการ การออกแบบกลยุทธ์ และการออกแบบการบริหารโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รูปแบบของโครงการที่แบ่งเป็นการจัดทาตลาดธุรกิจจาลอง และการจัดฟอรั่มสร้างแรงบันดาลใจนั้น ถือเป็นสถานการณ์บังคับ
ให้เกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกลุ่มของนักศึกษา ซึ่งเมื่ อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเริ่มใช้กลยุทธ์ที่อาจกระทบต่อเป้าหมายของกลุ่มอื่น ๆ
ทาให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันวิเคราะห์ และปรับกลยุทธ์และการบริหารโครงการของกลุ่มของตนให้มีความเหมาะสม
และเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นสถานการณ์จริง บริบทจริง ที่จะให้ นักศึกษาลงมือฝึกปฏิบัติจริง และอาจ
นาไปสู่การพัฒนาทักษะดังกล่าว
ด้านสุดท้ายพบว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารเมื่อผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมา (Grant, 2011; Scott & Mariam, 2015) เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการจัดทาโครงการในห้องเรียน พบว่า
ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษาร่วมกันจัดทาโครงการโดยมีสมาชิกที่มาจากต่างภาควิชากัน ซึ่งอาจเป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะหรือ
รูปแบบการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน เช่น ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กับภาควิชามีเดียอาร์ต ทั้งนี้สมาชิกใน
ทีมมักไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน นอกจากนี้ รายวิชายังกาหนดเงื่อนไขให้สมาชิกของทีมจะต้องรู้ความคืบหน้า ปัญหา และ
แนวทางการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ในทีมอย่างเท่าเทียมกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะสุ่มถามเพื่อตรวจสอบเป็นระยะ จาก
ข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าว อาจส่งผลให้นักศึกษาต้องพยายามพัฒนาทักษะและวิธีการสื่อสารของตนเองให้สามารถสื่อสาร
กับเพื่อนใหม่ เพื่อให้ร่วมกันทางานให้บรรลุผลได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านคุณลักษณะของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า ปัจจัยทุกด้านล้วน
สามารถใช้ในการพยากรณ์การพัฒนาทักษะด้านการบริหาจัดการได้ทั้งหมด แต่ในด้านการปรับบทบาทของอาจารย์จากเดิมที่
ทาหน้าที่เป็นเพียงผู้บรรยายมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่คอยให้คาแนะนา ซึ่งแม้ว่าจะสอดคล้องผลการศึกษาในงานวิจัยที่
ผ่านมา (Grant, 2006 อ้างถึงใน Grant, 2011) แต่ก็มีค่าทางสถิติไม่สูงนัก ผู้วิจั ยจึงได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมจานวน
หนึ่ง ทาให้ทราบว่าในขณะจัดการเรียนรู้ อาจารย์ได้พยายามเปิดพื้นที่และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาแล้ว
เพียงแต่การตั้งคาถามเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้นยังไม่สื่อถึงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการอย่างชัดเจนนัก และ
บ่อยครั้ง เมื่อนักศึกษายังไม่สามารถหาคาตอบ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาของโครงการได้ อาจารย์ก็มักให้แนวทางแก่นักศึกษา
เพื่อทาให้การจัดทาโครงการสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการกระทาเช่นนี้ย่อมทาให้ผู้เรียนไม่เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาด้วยตัวเองได้ แต่ทั้งนี้ นักวิจัยบางท่านได้เคยให้ข้อสังเกตว่า การปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนแบบ
ทันทีทันใดนั้นเป็นเรื่องที่ยาก และมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และเทคนิค
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ในระดับหนึ่งเสียก่อน (Grant, 2006) อ้างถึงใน (Grant, 2011) ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาผลการศึกษาในฉบับนี้ ไปพัฒนาทั้งรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้ และออกแบบการพัฒนาผู้สอนให้มีความพร้อมต่อไป
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น ฐานกับการพัฒนา
ทักษะด้านการบริหารจัดการของนักศึกษาในรายวิชา GEN351 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามกิจกรรม
กระบวนการ รูปแบบ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้อย่างสอดคล้องตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เกิดการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการตามผลการเรียนรู้ที่กาหนด จึงสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้หนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการของผู้เรียนได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กับตัวแปรข้อมูลการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้ หัวเรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้ หัวเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 9,645 คน ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.5 เคยมีประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมส์มาแล้วในระดับมัธยมศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 58.0 วิทยาเขตขางเขนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ วิทยาเขตกาแพงแสนร้อย
ละ 27.2 สาหรับความพึงพอใจรายข้อพบว่า ได้รับความรู้เรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
4.49(.59) รองลงมาคือ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียน 4.47 (.63) ใช้ระยะเวลาเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในหัวข้อปรัญชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก 4.09(.74) และข้ อบอร์ดเกสม์มีขั้นตอนในการเล่นที่เข้าใจ
ง่ายอยู่ในระดับปานกลาง 3.37 สาหรับการวิเคราะห์แยกรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดยกเว้นด้านอุปกรณ์อยู่ใน
ระดับมาก 4.14 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศที่แตกต่างกันกับความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการ
236

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

จัดการเรียนรู้ หัวเรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีในนัยสาคัญที่สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในทุกด้านสาหรับนิสิตที่มีวิทยาเขตแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้ หัวเรื่อง
ปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : นิสิต บอร์ดเกมส์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
The objective of this research was 1) to study the students’ satisfaction towards utilizing the
board game-based learning in the topic of Sufficiency Economy philosophy 2) to compare students’
satisfaction towards utilizing the board game-based learning in the topic of Sufficiency Economy
philosophy with data variable. The population was he first year students in 2017. The research sample
was 9,645 students, who answer the questionnaires. The research result showed that the most of
students, who answer the questionnaires was female in 65.5%. The students used to play board game in
secondary education was 58.0%. The students in Bangkhen campus has the most satisfaction in 42.9%
and 27.2% in Kampangsan campus. For each satisfaction, it was found that the students who got
knowledge about the Sufficiency Economy philosophy had the highest average score 4.49 (.59), the
secondary average score 4.47 (.63) were the interactive with friends in class. The next there was the very
satisfaction level about the using appropriate time with activities in the topic of Sufficiency Economy
philosophy in score 4.09 (.74) and there was the moderate satisfaction in score 3.37 about the easy step
of board game. For each satisfaction analysis was found that every satisfaction has the most level, except
about the equipments had the very level in score 4.14. Comparative analysis between different sex and
each satisfaction towards utilizing the board game-based learning in the topic of Sufficiency Economy
philosophy was found that there were different statistically significant in all dimension at 0.05 level. For
the students in different campus, there were different statistically significant in all dimension at 0.05 level.
Keyword: Students , Board Game , Sufficiency Economy
ความสาคัญของปัญหา
ศาสตร์พระราชา คือ แนวคิดตามแนวพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่
9 เพื่อบาบัดความทุกข์ทุกอย่างของประชาชนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ กว่า 70 ปี โดยพระองค์ได้ทรงงานและวาง
แนวทางหาหนทางแก้ไขปัญหาของประชาชนไว้ ที่ทุกคนรู้จักกันในนาม “ศาสตร์พระราชา” หรือ “ศาสตร์แห่งพระราชา”
ทั้งนี้เป็นเวลาเกือบ 20 ปีที่คนไทยรู้จัก “หลักปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช” พระราชทานเป็นแนวทางในการนาพาประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 หรือ
“วิกฤตต้มยากุ้ง” หรือ ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ “ฟองสบู่แตก” จนหลายภาคส่วนน้อมนาหลักปรัชญานี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
แพร่หลาย ดังพระราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อปี 2554 ว่า “เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดย
ต้ อ งค านึ งเรื่ อ งสภาพภู มิศ าสตร์ ความเชื่ อ ทางศาสนา เชื้ อ ชาติ และภู มิ ห ลังทางเศรษฐกิ จ สั งคม แม้ ว่ า วิ ธี ก ารพั ฒนามี
หลากหลาย แต่ที่สาคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้
ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ” (คู่มืออาจารย์รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน, 2560)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะ แนวทางการดาเนิน
ชีวิต เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครั ว ระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ
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โลกยุคโลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการ
รอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข
คุณธรรม
ความพอเพียง ต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้
“ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (ทั้งทางด้าน
เศรฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี)
“ความมีเหตุผล” หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพัฒนาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
“การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว” หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐาน 2
เงื่อนไข ดังนี้
เงื่อนไข ด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะ
นาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง ในขั้นตอนการปฏิบัติ
เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตความอดทน
ความเพียร และการใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลักการทาอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
รอบคอบ ระมัดระวังพิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล และการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆการสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้น บนพื้นฐานของความสมดุลในแต่ละสัดส่วน แต่ละระดับครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจิตใจ และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนามาใช้ในการดาเนินชีวิตของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คู่มืออาจารย์รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน, 2560) การประยุกต์ให้นิสิตได้เกิดการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงแต่การท่องจาที่จามาจากในระดับชั้นประถมถึงมัธยมศึกษา คณะกรรมการรายวิชาวิชาศาตร์แห่ง
แผ่นดินจึงจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนิสิตชัน้ ปี
ที่ 1 ที่เข้ามาศึกษาในรายวิชาดังกล่าว การเรียนรู้ของบุคคลนั้นควรให้เกิดความสนใจในสิ่งที่จะเรียนรู้จึงทาให้เกิดการเรียนรู้ได้
ดี จากการศึกษาพบว่าเกมส์ในการแข่งขันเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดการเรียนรู้มีงานวิจัยต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับเกมส์เพื่อให้ให้
เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งเกิดผลข้างเคียงที่เป็นทักษะที่สาคัญในการดาเนินชีวิจของนิสิต คือการร่วมมือกันทางานทีม
ความคิดวิเคราะหื ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งทาให้สามารถคิดเชื่องโยงระหว่างเกมส์กับองค์ความรู้ที่ต้องการจะสื่อออกไปได้
คณะกรรมการรายวิชาจึงประชุมเพื่อจัดทาบอร์ดเกมส์ ที่นไปสู่การเรียนรู้เรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนามาใช้
ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินในหัวข้อศาสตร์พระราชาหัวเรื่อง ปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดทาและดาเนินการ
อบรมอาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเป็นลักษณะ การเรียนรู้แบบลงมือปฏิ บัติ (Active Learning) (จงกลณี ตันตระกูลและคณะ,
2552)
คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินจึงมีความสนใจในการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตชั้นที่ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวที่ได้การเรียนการสอนด้วยบอร์ดเกมส์ในเรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับตัวแปรข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของนิสิต
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญสาหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์
แห่งแผ่นดิน (01999111) เพื่อนามาปรับกิจกรรม การเรียนการสอน ในหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นข้อมูลสาหรับ
ผู้ที่สนใจในการนาข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ได้
นิยามศัพท์เฉพาะ
บอร์ดเกมส์ หมายถึง เกมส์ที่ต้องใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมากวางไว้บนพื้นที่เล่นหรือกระดานมีการ เคลื่อนที่หรือหยิบ
ออกจากกระดานเป็นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการกาหนดจานวนผู้เล่น เวลา วัสดุ อุปกรณ์ มีขั้นตอนการเล่น กติกา เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ความคิด การตัดสินใจ การวางแผน การทางานเป็นทีม ให้เป็นไปตามกติกา วัตถุประสงค์ที่ต้องบรรลุ
เป้าหมายโดยใช้การวางแผนหรือยุทธวิธีเข้าช่วย เพื่อที่จะให้ตนเอง หรือกลุ่มของตนเองชนะ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของเกมส์
และเมื่อเล่นเกมส์จบผลจากการเล่นเกมส์มาใช้ในการอภิปรานผล เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน
นิสิต หมายถึง บุคคลที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน
คณะ หมายถึง คณะวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต
ภูมิภาค หมายถึง จังหวัดของโรงเรียนที่นิสิตสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจดังมีรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (01999111) ทุกวิทยาเขต จานวน 13,283 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาตอบแบบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระบบฟาร์ม (เรียน) รู้ มก.(KU Learning Farm)จานวน 9,645 คน คิดเป็น ร้อยละ
72.61
การเก็บข้อมูล
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน (01999111) ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ได้จัดทา
ระบบระบบฟาร์ม(เรียน) รู้ มก.(KU Learning Farm) เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับอาจารย์ และนิสิตในการเรียนในรายวิชา ฯ
2.สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนการสอนรายวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (01999111) ปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อศาสตร์
พระราชา ซึ่งในบทนี้ศาสตร์พระราชา หัวเรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนในสัปดาห์ที่ 2
2.1 อาจารย์จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนสัปดาห์ที่ 2 เรียงตามลาดับดังต่อไปนี้
- นาเข้าสู่บทเรียน
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ทากิจกรรม บอร์ดเกมส์ ชื่อเกมส์ฝ่าวิกฤติประมงไทย
- สะท้อนคิดสรุปองค์ความรู้จากการเล่มบอร์ดเกมส์ฝ่าวิกฤติประมงไทยเชื่อมโยงกับปรัชญาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 อาจารย์ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในรายวิชาฯ
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การดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ดาเนินการวิจัยด้วยวิธีดังนี้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยบอร์ ด เกมส์ ปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบอร์ดเกมส์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. เดชรัต สุขกาเนิด หัวหน้าภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
1.1 ประชุมร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญ กับคณะกรรมการรายวิ ชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน และคณะอนุกรรมการ
สร้างสรรค์งานเชิงรุกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการใช้บอร์ดเกมส์เพื่อให้เกิดการเรียนเรียนรู้ใน
หัวข้อศาสตร์พระราชา หัวเรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 จั ด ท าบอร์ เ กมส์ ต้ น แบบ โดยให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ กั บ คณะกรรมการรายวิ ช าศาสตร์ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น และ
คณะอนุกรรมการสร้างสรรค์งานเชิงรุกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิพากษ์ความเหมาะสมของเกมส์
ปรับปรุงเกมส์เพื่อความเหมาะสมกับหัวข้อเรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาแนวคิดจากการเกิดปัญหาการประมง
ของไทย ที่ทาการประมงโดยผิดกฎหมาย ไม่ยึดหลักทาประมงที่ให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ไม่อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลไทย ฯลฯ นามาเป็นแนวคิดในการจัดทาบอร์ดเกมส์ โดยให้ชื่อบอร์ดเกมส์ “ฝ่าวิกฤตประมงไทย”
1.3 นาบอร์ดเกมส์ต้นแบบที่พัฒนาแล้วมา Try out เพื่อปรับปรุงให้เป็นบอร์ดเกมส์ที่มีคณ
ุ ภาพนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการสอนหัวข้อปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้หัวเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. แบบวัดมี 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2แบบวัดความ
พึงพอใจฯ จานวน 16 ข้อ
4. การเก็บรวมรวมข้อมูลเก็บจากระบบ ระบบ ฟาร์ม(เรียน) รู้ มก.(KU Learning Farm)
5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์ดังต่อไปนี้
a. การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไป
ของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และความพึงพอใจฯ
b. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และความพึงพอใจโดยใช้ t-test และ ANOVA
c. การวิเคราะห์เนื่อหาในหัวข้อทักษะที่นิสิตได้รับจากการเรียนการสอนด้วยบอร์ดเกมส์ในหัวเรื่องปรัชญา
เศณษฐกิจพอเพียง นอกเหนือจากความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้ หัวเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับค่าคะแนนของความพึงพอใจ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และความพึงพอใจ
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เนื่อหาในหัวข้อทักษะที่นิสิตได้รับจากการเรียนการสอนด้วยบอร์ดเกมส์ในหัวเรื่องปรัชญา
เศณษฐกิจพอเพียง นอกเหนือจากความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจาแนกตามข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
3,324
34.5
หญิง
6,321
65.5
ประสบการณ์
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ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
เคยเล่นบอร์ดเกมส์
ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมส์
วิทยาเขต
บางเขน
กาแพงแสน
ศรีราชา
สกลนคร
สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
รวม

จานวน

ร้อยละ
4,051
5,594

42.0
58.0

4,142
2,620
1,897
956
15
15
9645

42.9
27.2
19.7
9.9
0.2
0.2
100.0

จากตาราง1พบว่านิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จานวน 6,321คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และเป็นนิสิตที่เคยมี
ประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมส์มาก่อน 5,594 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 วิทยาเขตบางเขนมากที่สุด 5,549 ร้อยละ 45.7i
รองลงมา กาแพงแสน 2,620 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับค่าคะแนนของความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายข้อ
ความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมส์
ได้รับความรูเ้ รื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดการเรียนรู้ อย่างสนุกสนานไม่รู้สึกเบื่อในการเรียนรู้
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียน
ฝึกการทางานเป็นทีม ผู้นาและผูต้ าม
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นอย่าง
เข้าใจได้ง่าย
บอร์ดเกมมีรูปแบบที่น่าสนใจ อุปกรณ์สีสันสวยงาม
บอร์ดเกมสอดคล้องกับหัวข้อปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บอร์ดเกมมีขั้นตอนในการเล่นที่ง่ายการเข้าใจ
ใช้ระยะเวลาเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
บอร์ดเกมทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนิสิต
เป็นการช่วยลดวิธีการสอนแบบบรรยาย
การแข่งขันและร่วมมือในการทากิจกรรมทาให้เกิดการเรียนรู้
บอร์ดเกมเป็นเทคนิคที่ช่วยกระตุน้ ความสนใจในการเรียนรู้ของนิสติ
ความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมส์
เมื่อทากิจกรรมจบนิสิตสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเล่นบอร์ดเกมในเรื่อง
ปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
เกิดการเรียนรู้เรื่องความพอเพียงในระหว่างการทากิจกรรมบอร์ดเกม
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ค่าเฉลี่ย SD.
แปล
(Mean)
ความหมาย
4.49
.59 มากที่สุด
4.31
.72 มากที่สุด
4.47
.63 มากทีส่ ุด
4.35
.66 มากทีส่ ุด
4.30
.68 มากทีส่ ุด
4.39
4.36
3.73
4.09

.69
.65
.91
.74

4.35
.65
4.43
.66
4.37
.63
4.38
.66
ค่าเฉลี่ย SD.
(Mean)
4.27
.67
4.26

มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
แปล
ความหมาย
มากที่สุด

.66 มากที่สุด
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ความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมส์
นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อช่วยให้เกิด
การเรียนรู้
รวมทั้งฉบับ

ค่าเฉลี่ย SD.
แปล
(Mean)
ความหมาย
4.39
.64 มากทีส่ ุด
4.30

.69 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากสุดคือ เพื่อได้รับความรู้เรื่องปรัชญาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง4.49 (.59) มากที่สุดรองลงมาคือ เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียน 4.47 (.63) มากที่สุด
สาหรับข้อควรใช้ระยะเวลาเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับปารน
กลาง และบอร์ดเกมส์มีขั้นตอนในการเล่นต่อการเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมส์รายด้าน
ความพึงพอใจต่อบร์ดเกมส์
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ด้านวัตถุประสงค์
ด้านอุปกรณ์
ด้านการจัดกิจกรรม
ด้านการสรุปความรู้
รวมทั้งฉบับ

SD.
4.38
4.14
4.38
4.31
4.30

.67
.82
.64
.64
.65

แปลความหมาย
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าทุกด้านได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ โดยด้านวัตถุประสงค์ และด้านการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 4.43 (.67, .64) ตามลาดับ ยกเว้นด้านอุปกรณ์ที่ได้ค่าเฉลี่ย 4.14 (.82) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมส์รายด้านแยกตามเพศ
ความพึงพอใจรายด้าน
เพศ
ชาย
หญิง
ด้านวัตถุประสงค์
4.37
4.38
ด้านอุปกรณ์
4.15
4.13
ด้านการจัดกิจกรรม
4.36
4.39
ด้านการสรุปความรู้
4.29
4.31
รวมทั้งฉบับ
4.30
4.31
จากตารางที่ 4 ด้านวัตถุประสงค์ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านสรุปองค์ความรู้ เพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย (4.38 ,
4.93 , 4.31) ตามลาดับ สาหรับด้านอุปกรณ์เพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมส์รายด้านแยกตามประสบการณ์
ความพึงพอใจรายด้าน
เพศ
เคยมีประสบการณ์
ไม่เคยมีประสบการณ์
ด้านวัตถุประสงค์
4.39
ด้านอุปกรณ์
4.16
ด้านการจัดกิจกรรม
4.38
ด้านการสรุปความรู้
4.31
รวมทั้งฉบับ
4.32
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จากตารางที่ 5 นิสิตที่เคยมีประสบการณ์ด้านการเล่นบอร์ดเกมส์ มีความพึ่งพอใจมากกกว่านิสิตที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในทุกด้าน
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบอร์ดเกมส์รายด้านแยกตามวิทยาเขต
ความพึงพอใจรายด้าน วิทยาเขต
บางเขน
กาแพงแสน ศรีราชา
สกลนคร
สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
ด้านวัตถุประสงค์
4.40
4.28
4.44
4.43
4.58
4.61
ด้านอุปกรณ์
4.17
4.00
4.23
4.17
4.28
4.18
ด้านการจัดกิจกรรม
4.43
4.25
4.45
4.37
4.43
4.68
ด้านการสรุปความรู้
4.33
4.20
4.37
4.31
4.55
4.69
รวมทั้งฉบับ
4.34
4.19
4.38
4.33
4.46
4.53
จากตารางที่ 6 พบว่าด้านวัตถุประสงค์ นิสิตสถาบันสมทบมีความพึ่งพอใจด้านวัตถุประสงค์มากที่สุด รองลงมาคือ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี (4.61 , 4.58) ด้านอุปกรณ์ นิสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีความพึงพอใจด้านอุปกรณ์มากที่สุดรองลงมาคือ
วิทยาเขตศรีราชา (4.28 , 4.23) ตามลาดับด้านการจัดกิจกรรม นิสิตสถาบันสมทบมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมากที่สุด
รองลงมาคือวิทยาเขตศรีราชา (4.68 , 4.45) ตามลาดับ ด้านการสรุปความรู้นิสิตสถาบันสมทบมีความพึงพอใจด้านสรุปองค์
ความรู้มากที่สุดรองลงมาคือ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (4.69, 4.55) ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและความพึงพอใจฯ
ตารางที่ 7 แสดงค่าเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเพศกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
n
mean
S.D.
t
df
p
ด้านวัตถุประสงค์
ชาย
3324
4.37
.51
-1.70
9643
.000**
หญิง
6321
4.38
.48
ด้านอุปกรณ์
ชาย
3324
4.15
.58
1.59
9643
.000**
หญิง
6321
4.13
.55
ด้านการจัดกิจกรรม
ชาย
3324
4.36
.53
-3.08
9643
.014*
หญิง
6321
4.39
.51
ด้านการสรุปความรู้
ชาย
3324
4.29
.57
-2.09
9643
.007*
หญิง
6321
4.31
.55
รวมทั้งฉบับ
ชาย
3324
4.29
.48
-1.41
9643
.002*
หญิง
6321
4.31
.46
*มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .05, **มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .001
จากตารางที่ 7 พบว่าการเปรียบเทียบความพึงพอใจในทุกด้านกับเพศที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญททางสถิติทึ่ระดับ .05
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเปรียบเทียบคะแนนระหว่างวิทยาเขตกับความพึงพอใจ
แหล่งของความ SS
Df
MS
F
แปรปรวน
ด้านวัตถุประสงค์
ระหว่างกลุม่
41.36
5
8.27
ภายในกลุ่ม
2353.03
9639
.24
รวม
2394.39
9644
ด้านอุปกรณ์
ระหว่างกลุม่
68.60
5
13.72
ภายในกลุ่ม
3024.52
9639
.31
รวม
3093.13
9644
ด้านการจัดกิจกรรม
ระหว่างกลุม่
65.68
5
13.13
ภายในกลุ่ม
2574.73
9639
.26
รวม
2640.41
9644
ด้านการสรุปความรู้
ระหว่างกลุม่
41.86
5
8.37
ภายในกลุ่ม
2961.58
9639
.30
รวม
3003.47
9644
รวมทั้งฉบับ
ระหว่างกลุม่
52.07
5
10.41
ภายในกลุ่ม
2074.26
9639
.21
รวม
21.26.34
9644
*มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .05, **มีนัยที่สาคัญทางสถิติที่ .001

P
33.88

0.00**

43.73

0.00**

49.18

0.00**

27.26

0.00**

48.40

0.00**

จากตารงที่ 8 พบว่าการเปรียบเทียบความพึงพอใจในทุกด้านกับวิทยาเขตที่แตกต่าง มีความแตกต่างกันกันอย่างมี
นัยสาคัญททางสถิติทึ่ระดับ .05
ส่วนที่ 4การวิเคราะห์เนื่อหาในหัวข้อทักษะที่นิสิตได้รับจากการเรียนการสอนด้วยบอร์ดเกมส์ในหัวเรื่องปรัชญา
เศณษฐกิจพอเพียง นอกเหนือจากความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปทักษะที่นิสิตได้รับเรียงตามลาดับจากการตอบของนิสิตมากไปหาน้อย
1. เพิ่มทักษะในการบริหารจัดการทั้งทางด้าน การจัดการทรัพยากร และทางด้านเวลา
2. เรียนรู้หลักทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. สร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ การวางแผนและการคิดวิเคราะห์
4. พัฒนาการเรียนรู้การทางานร่วมกันเป็นทีมและเรียนสื่อสารร่วมกัน
5. ส่งเสริมให้เกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ
7. พัฒนาความคิดในการตัดสินใจ
8. มีความคิดสร้างสรรค์ในการนาบอร์ดเกมมาทาให้เกิดการเรียนรู้
อภิปรายผลการวิจัย
จากแบบสอบถามความพึงพอใจรายข้อพบว่า ข้อได้รับความรู้เรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ 4.49 ซึ่งก็เป็นบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน โดยนาเอาบอร์ดเกมส์มาเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิสิตก็ได้รับองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวและจากการที่จัดการเรียนการสอนนิสิตสามารถ
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เชื่องโยงการทากิจกรรมการปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนามาประยุกตืใช้ในการดาเนินชีวิตได้ นอกจากนี้
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนในห้องเรียน พบว่าการมีปฏิบัติสัมพันธืกับเพื่อนในห้องเรียน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดความสาเร็จในการเรียนเรียนทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน และการทากิจกรรต่างๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ และยังทาให้ให้นิสิตเกิดเจตคติที่ดีตัวเรื่องที่เรียนและวิชาที่เรียนด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของประยูร จุลม่วง
(2525) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโยใช้เกมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์รานวิชาภูมิ
เศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคของแก่น ที่พบว่าการใช้เกมเพื่ อส่งการ
เรียนรู้ในนักศึกษานั้นทาให้นักศึกษาบรรลุวัตถประสงค์ในหัวข้อในรายวิชาดังกล่าว นอกจากนี้งานวิจัย จรินทร อุ่มไกร (2556)
ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมส์ร่วมมือเทคนิค (TGT) ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ก็พบว่าการ
จัดกิจกรรมด้วยเกมส์นั้นมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมาก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวสูงขึ้น
นอกจากนี้ยังพบว่านิสิตมีความพอใจอย่างมากในการจัดกิจกรรมบอร์ดเกมนั้นช่วยลดการบรรยายในเรื่องดังกล่าว
ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดเรียนรู้ให้หัวข้อปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้นกว่าการฟังบรรยายจากอาจารยืผู้สอน และ
การออกแบบบอร์ดเกมส์นั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ด้วยเพราะบอร์เกมส์นั้นมีสีสนั น่าสนใจ อุปกรณ์ชิ้นส่วนในการเล่น
มีสีมันสวยงามทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และประเด้นที่สาคัญอีกประเด็นที่พบคือการแข่งขัน
และความร่วมมือในการทากิจกรรมทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมา
จากงานวิจัยยังพบว่า ระยะเวลาในการทากิจกรรมนั้ นไม่เหมาะสม จากการสอบถามนิสิตพบว่าระยะเวลาในการ
เรียนในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในหัวข้อศาสตร์พระราชา หัวเรื่องปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น ระยะเวลาน้อยไปไม่เพียงพอซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ให้ความเห็นควรขายาเวลาเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 สัปดาห์ นอก จากนี้ในเรื่อง
ขั้นตอนในการเล่นบอร์ดเกมง่ายต่อความเข้าใจนั้นได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลางคือ 3.73 จากการสอบถามนิสิต
พบว่า นิสิตที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมส์มาก่อนนั้นจะต้องทาความเข้าใจต่อขั้นตอในการเล่นและวิธีการในการ
เล่น ถึงแม้ว่าจะมีค ลิปวิดีโอสาธิตการเล่น แต่คลิปวีดีโอสาธิตการเล่นใช้ระยะเวลานานเกินการไปต่อการรับรู้ของนิสิต ซึ่ง
คณะกรรมการรายวิชาได้นาข้อคิดเห็นต่างๆ นามารวบรวมเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมและรูปแบบบการจัดการสอนแบบ
Active Learning ให้พัฒนาให้เหมาะสมต่อไป
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั คณาจารย์ ผูบ้ ริหารผู้ที่เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมดังนี้
1. นิสิตให้ความสาคัญกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยบอร์ดเกมส์ในลักษณะดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องควร ควร
ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อส่งผลถึงการเรียนรู้ของนิสิต
2. บอร์ดเกมส์ที่ใช้ไม่ควรมีขั้นตอนทีย่ ุงยากมากนักและไม่ง่ายเกินไปจนไม่เกิดความท้าทายในการทากิจกรรม
3. การจัดกิจรรมบอร์ดเกมที่ให้การอบรมอาจารย์ผสู้ อน และนิสิตช่วยสอนก่อน ก่อเกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอย่างมาก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการทาวิจัยครั้งต่อควรเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยบอร์ดเกมส์กับอาจารย์ผสู้ อน
นิสิตช่วยสอน เพื่อนาข้อมูลมากประกอบในการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยวิธดี ังกล่าวต่อไป
2. ควรดาเนินการวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลองในการใช้บอร์ดเกมส์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ และเก็บข้อมูล
ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อนั้นๆ ด้วย
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การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรด้านนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติ
(O-NET) ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่กาลังดาเนินการอยู่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เ ป็ น พื้ น ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นอยู่ ใ นขั้ น วิ ก ฤตมานานจนถึ ง ปั จ จุ บั น ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง เป็ น ที่ ม าของการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรด้านนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อผล O-NET ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรด้านนักเรียนที่มีอิทธิพ ลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(O-NET) ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 366
โรงเรียน ได้มาจากการสุ่มอย่างเป็นระบบ กาหนดโรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ และกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากเกณฑ์
200 หน่วยในการวิเคราะห์ขึ้นไป ผู้ตอบแบบสอบถามคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 4 คน เครื่องมือวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัย พบว่า เวลาที่ใช้ในการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)
คาสาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET), เวลาในการเรียนของนักเรียน, จังหวัดชายแดนภาคใต้
Abstract
This article is part of the research in progression the strategy of upgrading the student achievement
of Ordinary National Education Test (O-NET) of the elementary schools in the southern border provinces.
The empirical data determine the southern area of the learning achievement is critical for a long time until
the present. It is the reason to study of the causal relationship of variables that influence student
achievement in Ordinary National Education Test (O-NET) of primary schools in the southern provinces. The
purpose was to study the causal relationship of the students learning Ordinary National Education Test (ONET) primary schools in the southern provinces. The sample from the systematic random (Systematic
Random Sampling) were 366 schools in the southern border provinces, school as a unit in the analysis (Unit
of Analysis) and the size of the sample from the 200 units in the analysis above. Respondents were 4
students in grade 6. Research instrument was questionnaire. The data were analyzed using structural
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equation modeling (Structural Equation Modeling: SEM) with statistical software. The results showed that
the time spent in learning of students had direct positive effects on the the student achievement of O-NET.
Keywords : The Student Achievement of Ordinary National Education Test (O-NET), the Time Spent in
Learning of Students, Southern Border Provinces
บทนา
ระดับการศึกษาของคนในประเทศคือตัวทานายศักยภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ได้เป็น
อย่างดี (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) หลาย ๆ ประเทศจึงมุ่งไปที่
การจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ ค นในชาติ เ ป็ น ส าคั ญ ด้ ว ยการปฏิ รู ป หรื อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของประเทศ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) แต่การศึกษาของไทยในยุคการปฏิรูปการศึกษา ( Educational Reform ) ที่ดาเนิน
ไปในรอบทศวรรษที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายต่อการยกระดับมาตรฐานการศึกษาอย่างที่คาดหวัง (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2553)
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมระดับประเทศยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (สุภัทรา วีระวุฒิ, 2554)
ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจาเป็นและสาคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศมากเพราะเป็น
การศึกษาสาหรับประชาชนทุกคนโดยถ้วนหน้าและครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับซึ่งจะมีผลต่อความเจริญพัฒนาของประเทศ
ทุกด้าน (ธีระ รุญเจริญ, 2556)
เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ด้านการศึกษาภายในประเทศปีล่าสุด พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET
ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งแค่วิชาเดียวคือวิชาภาษาไทยนอกนั้นไม่ถึงครึ่ง ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งถือเป็นวิชาพื้นฐานในยุค 4.0 ที่นักเรียนทุกคนควรจะต้องสอบได้คะแนนดี แต่วันนี้เด็กไทย
สอบตกหมดทั้งประเทศแถมยังได้คะแนนต่าเตี้ยจนน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ไม่เพียงเท่านี้จากการวิเคราะห์รายจังหวั ดของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาซึ่งปรากฏข้อมูลอันน่าตกใจว่าจังหวัดไหนที่ยากจน คะแนน O-NET ก็จะต่า จังหวัดไหนร่ารวยคะแนน
O-NET ก็จะสูงซึ่งแต่ละจังหวัดคะแนนจะเป็นแบบเกาะกลุ่มตามฐานะทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ จังหวัดเดียวกันจะแบ่งเป็นคน
รวยได้คะแนนสูง คนจนได้คะแนนต่าและที่ สาคัญก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงได้คะแนนต่าเหมือนเดิม (ลมเปลี่ยนทิศ,
2560)
จากข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ ที่ ผ่ า นมาพบว่ า พื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย จั งหวั ด ปั ต ตานี ยะลา
นราธิวาสและสี่อาเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอนาทวี อาเภอเทพา อาเภอจะนะและอาเภอสะบ้าย้อย เป็นพื้นที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในขั้นวิกฤตที่สุดของประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน (สานักงานศึกษาธิการภาค 12, 2557)
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพื่อแก้ปัญหาปัญหาเรื่อง O-NET ตกต่ายังมีค่อนข้าง
น้อยและการแก้ปัญหายังคงไม่ประสบความสาเร็จและจนกระทั่งทุกวันนี้ O-NET ชายแดนภาคใต้ยังคงตกต่าเหมือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนย่อมไม่ได้เกิดจากตัวแปรเพียงตัวแปรเดียวหรือบางกลุ่มตัวแปรเท่านั้นแต่อาจยังมี
ตัวแปรแทรกซ้อนอื่น ๆ อีกมากมายท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและเป็นที่ทราบ
กันดีว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมและวัดได้ยากแต่อย่างน้อยที่สุดผลจากการศึกษาในครั้งนี้
น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดั บชาติ (O-NET) ในภาพรวม
ของระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในปัจจุบันหรืออนาคตก็เป็นได้
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรด้านนักเรียนที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวั ดชายแดนภาคใต้เพื่อนาเสนอเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและ
กรอบแนวคิ ด ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละผู้ ที่ ส นใจในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในพื้นที่และบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึ กษาของชาติ
ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรด้านนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(O-NET) ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรอบแนวคิด
ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรรตามสมมุติฐานทางทฤษฏี พบว่า เวลาที่ใช้ในการเรียนของ
นักเรียนเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ (วัชรา จรูญผล, 2549) อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Hattie, 2009) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหากนักเรียนในชั้นเดียวกันคนหนึ่งจริงจังกับการเรียน
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีกคนจริงจังกับการเรียนประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนสองคนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
แตกต่างกัน นั่นหมายความว่าเวลาที่ใช้ในการเรียนเป็นตัวแปรที่สาคัญที่ทาให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างนักเรียนในการเรียน
(Bloom, 1980)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นตัวแปรระดับนักเรียนที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2548) และมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ขนิษฐา กาญจนดี, 2557)
ตลอดจนเป็นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี (เกษตรชัย และหีม, 2550) และยังมีอิทธิพลต่อ
เวลาที่ใช้ในการเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 (วัชรา จรูญผล, 2549) การที่นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนย่อม
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ดีทั้งในและนอกห้องเรียนและแน่นอนว่านักเรียนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ใน 24 ชั่วโมง
ไปกับเรื่องการเรียนมากกว่าการทากิจกรรมอื่น ๆ (ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ, 2541)
การสนับสนุนทางด้านการเรียนของผู้ปกครองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรียน (ปราณี หลาเบ็ญสะ, 2553; วัชรา จรูญผล, 2549) และถึงแม้ว่าการได้รับการส่งเสริมจากบิดามารดาไม่ได้ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ในชั้นเรียนแต่ก็ทาให้บุตรหลานมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการที่จะประสบความสาเร็จด้านการเรียนภาษา (สนธยา
น้อยวังคลัง, 2549)
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจทางบ้านของนักเรียนวัดจากรายไดและระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า รายไดของผู้ปกครองส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเอาใจใสของผู้ปกครองต่อ
การเรียนของลูก (ถาวร เส้งเอียด, 2550) เพราะเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่างกันย่อมส่งผลต่อการสนั บสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเรียนให้กับนักเรียนที่แตกต่างกัน (นิพนธ์ วรรณเวช, 2550) ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีรายได้มากและมี
การศึกษาที่ดีย่อมมีความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียนได้ดีรวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ที่บ้านอันเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี (พฤดี อินทรประเสริฐ, 2553) นอกจากนี้สภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภีรวัฒน์ นนทะโชติ, ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์, ภทรพร
ยุทธาภรณ์พินิจ, และภาวัน ภูวจรูญกุล, 2552) และยังพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกไดรับอิทธิพลจากระดับ
การศึกษาของพ่อและความคาดหวังของพ่อแม่ (คัดนางค มณีศรี และสมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2541) ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ไม่ดีต้องขวนขวายทางานมากขึ้นเป็นเหตุให้มีเวลาน้อยในการที่จะเอาใจใส่ต่อการเรียน ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์การ
เรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนย่อมทาให้นักเรียนไม่มีกาลังใจและขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในที่สุด (สุวภัทร
แกล้วกล้า 2554) และยังมีการค้นพบอีกว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจทางบ้านของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
ขัดเจนต่อเวลาที่ใช้ในการเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2524) และมีอิทธิพลทางตรงต่อเวลาที่ใช่ในการเรียนเพิ่มเติม (วิภา เมือง
มิ่ง, 2549)
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและสี่อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอนาทวี อาเภอเทพา อาเภอจะนะ และอาเภอ
สะบ้าย้อย) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งหมด 10 เขตพื้นที่ จานวน 1,063 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนจานวน 366 โรงเรียน ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit
of Analysis) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก 200 หน่วยในการวิเคราะห์ขึ้นไป (Bentler and Chou, 1987) โดยใช้วิธีการ
สุ่ ม อย่ า งเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) (ไพศาล วรค า, 2554) รายเขตพื้ น ที่ จากรายชื่ อ โรงเรียน ผู้ ต อบ
แบบสอบถามแต่ละโรงเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 4 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามสาหรับนักเรียนจานวน 1 ฉบับ ข้อซึ่งมีขั้นในการสร้างและพัฒนา
คุณภาพเครื่องมือดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปรทั้งหมดพร้อมทั้งกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะและ
กาหนดข้อคาถาม
2) นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในด้านภาษาความ
สอดคล้องกับนิยามศัพท์และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3) นาแบบสอบถามไปทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน ได้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัย 2 คน ผู้บริหารการศึกษา 1 คน ซึ่งปรากฏว่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถามทุกข้อมีค่าสอดคล้องตั้งแต่ .67 ขึ้นไปทุกข้อ
4) หาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยทดลองใช้ กับ นัก เรียนชั้ นประถมศึก ษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและอยู่ในบริบทเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) ซึ่งพบว่าแบบสอบถามสาหรับนักเรียนมีค่าความเชื่อมมั่น 0.896
นั่นแสดงว่าแบบสอบถามที่นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์สูง (Murphy and Davidshofer,
1998)
5) จัดพิมพ์เป็นต้นฉบับจริงและนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 10 เขตพื้นที่
2) ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัยและแบบสอบถามไปยังเครือข่ ายผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ในการกระจายแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุม่ ตัวอย่างและดาเนินการเก็บรวมรวมจากเครือข่ายด้วยตนเอง
3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ข องแบบสอบถามและนาข้อ มู ลดิบที่ ได้ ไปหาค่ าเฉลี่ย เพื่ อ เป็น ตัว แทนข้ อ มูลของ
โรงเรียนซึ่งใช้เป็นหน่วยในการวิเคราะห์สาหรับการวิจัยในครั้งนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิติในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลังการปรับโมเดล
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ประเภท
Estimate S.E. Est./S.E. Pอิทธิพล
Value
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เวลาที่ใช้ในการเรียน
Direct
0.403
0.187 2.150
0.032
ระดับชาติ (O-NET) (F5) ของนักเรียน (F4)
Indirect
เวลาที่ใช้ในการเรียน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
Direct
0.767
0.130 5.917
0.000
ของนักเรียน (F4)
ทางการเรียน (F3)
Indirect
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การได้รับการส่งเสริม
Direct
0.838
0.022 31.604 0.000
ทางการเรียน (F3)
การเรียนจากผู้ปกครอง
Indirect
(F2)
การได้รับการส่งเสริม
สถานะทางสังคมและ
Direct
0.224
0.052 4.327
0.000
การเรียนจากผู้ปกครอง
เศรษฐกิจทางบ้าน (F1)
Indirect
(F2)
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน (F3)

สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจทางบ้าน (F1)

ประเภท
Estimate S.E. Est./S.E. Pอิทธิพล
Value
Direct
Indirect
0.188
0.044 4.257
0.000
F1F2F3

จากตารางที่ 1 พบว่า เวลาที่ใช้ในการเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.403 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อเวลาที่ใช้
ในการเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.767 การได้รับการส่งเสริมการเรียนจากผูป้ กครอง
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.838 สถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจทางบ้านมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการได้รั บการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครองอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.224 และสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจทางบ้านมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการได้รับการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครองอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.188
ตารางที่ 2 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนีตรวจสอบความสอดคล้อง
ค่าที่ยอมรับได้ว่ามีความสอดคล้อง ค่าที่ได้จากการคานวณ
ผลการพิจารณา
2
2
1.915
สอดคล้อง
 df
 df < 2
CFI
CFI > 0.95
0.972
สอดคล้อง
TLI
TLI > 0.95
0.965
สอดคล้อง
RMSEA
RMSEA < 0.07
0.042
สอดคล้อง
SRMR
SRMR < 0.08
0.050
สอดคล้อง
จากตารางที่ 2 พบว่า ดัชนีที่ใช้วัดความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์การ
พิจารณาของ Hooper, Coughlan, and Mullen (2008) มีความสอดคล้องทุกดัชนี ประกอบด้วย ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์
( 2 df) เป็นดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบระดับความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งค่าที่ได้
จากการคานวณมีค่าเท่ากับ 1.915 ซึ่งน้อยกว่า 2 (พูลสุข สุขสว่าง, 2556) เป็นไปตามเกณฑ์ ค่า CFI และ TLI เป็นดัชนีที่
ตรวจสอบความกลมกลืนซึ่งค่า CFI และ TLI ที่ยอมรับได้ต้องมีค่ามากกว่า 0.95 (Hooper, Coughlan, and Mullen, 2008)
และค่าที่ได้จากการคานวณ พบว่า CFI เท่ากับ 0.972 และ TLI เท่ากับ 0.965 เป็นไปตามเกณฑ์ ค่า RMSEA และ SRMR เป็น
ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าซึ่งค่า RMSEA ที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.07 (Steiger, 2007). และค่า SRMR ที่
ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.08 (Hu and Bentler, 1999) และค่าที่ได้จากการคานวณพบว่า RMSEA เท่ากับ 0.042 และ
SRMR เท่ากับ 0.050 เป็นไปตามเกณฑ์ และสามารถสรุปได้ว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานทางทฤษฎีที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (Mplus)
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0.092

สถานะทาง
สังคมและ
เศรษฐกิจทาง
บ้าน
0.224**
การได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนจาก
ผู้ปกครอง

0.008

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

0.838**
0.009

* มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .05
** มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01
-0.248

0.767**
เวลาที่ใช้ใน
การเรียน

0.403*

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับชาติ (ONET)

ภาพประกอบที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรด้านนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(O-NET) ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลและอภิปราย
จากผลการวิจัยพบว่า เวลาที่ใช้ในการเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจากการที่ผู้เรียนมีความตั้งใจ มีสมาธิและฝักใฝ่ในการเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการเรียนย่อม
ส่งผลให้เกิดความคิดรวมยอดที่สามารถนาไปต่อยอดในการประยุกต์ใช้ค วามคิดรวมยอดนั้นในการแก้ ปัญหาจนน าไปสู่
ความสามารถในการทาข้อสอบในทุกระดับและส่งผลทาให้นักเรียนมีโอกาสสูงในการที่จะประสบความสาเร็จจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวัชรา จรูญผล (2549) ที่พบว่าเวลาที่ใช้ในการ
เรียนของนักเรียนเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้และยังสอดคล้องกับ Hattie (2009) ที่
ทาการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งจาการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า เวลา
ที่ใช้ในการเรียนของนักเรียนเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อเวลาที่ใช้ในการเรียนของนักเรียน โดยที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นไปได้ว่าการที่นักเรียนมีแรงจู ใจใฝ่สัมฤทธิ์ย่อมมีความเพียรพยายามในการที่จะทาให้การเรียนประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งใจ ไม่ย่อท้อและรู้หน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมทาให้นักเรียนให้เวลากับการเรียน
ค่อนข้างมากและรู้สึกว่าเวลาในการเรียนมีค่า ดังนั้นนักเรียนจึงมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนหรือศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองส่งผลให้มีสมาธิกับการเรียนอย่างยาวนานและไม่เกิดความเบื่อหน่าย สอดคล้องกับการศึกษาของวัชรา จรูญผล (2549)
ที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อเวลาที่ใช้ในการเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541) ที่พบว่าการที่นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรียนที่ดีทั้งในและนอกห้องเรียนและใช้เวลาส่วนใหญ่ใน 24 ชั่วโมงไปกับเรื่องการเรียนมากกว่าการทากิจกรรมอื่น ๆ
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจทางบ้านมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการได้รับการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง
ผู้วิจัยมองว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจทางบ้านเป็นแปรต้นทางที่สาคัญที่มีผลต่อเนื่องไปยังตัวแปรอื่น ๆ เพราะถ้าหาก
นั ก เรี ย นมี ฐ านะทางครอบครั ว ที่ ดี ย่ อ มเป็ น แรงขั บ ให้ ตั ว แปรถั ด มาก็ คื อ การได้ รั บ การส่งเสริ มการเรี ยนจากผู้ ป กครองมี
ประสิทธิภาพเพราะครอบครับที่มีความพร้อมทางด้านการเงินและมีการศึกษาที่ดีย่อมวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการศึกษาให้กับ
นักเรียนและย่อมเล็งถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นหากทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนของนักเรียนอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับพฤดี
อินทรประเสริฐ (2553) ที่ศึกษาพบว่าถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีรายได้ม ากและมีการศึกษาที่ดีย่อมมีความสามารถในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียนได้ดีรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตลอดการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่บ้านอันเป็นการช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ได้ดี และนิพนธ์ วรรณเวช (2550) ที่ศึกษาพบว่าฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะเมื่อ
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ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่างกันย่อมส่งผลต่อการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนให้กับนักเรียนที่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของถาวร เส้งเอียด (2550) ที่พบว่ารายไดของผู้ปกครองส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเอาใจใสของ
ผู้ปกครองต่อการเรียนของลูก
การได้รับการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งผู้วิจัย
มองว่าถ้าหากผู้ปกครองเอาใจใส่ในเรื่องการเรียน จัดสิ่งแวดล้อมทางบ้านให้เอื้ออานวยต่อการเรียนและจัดหาอุปกรณ์การ
เรียนให้แก่นักเรียนอย่างครบถ้วน ตลอดจนการให้ความรักความอบอุ่น ให้คาแนะนาเกี่ยวกับอาชีพที่มั่นคงในอนาคตหรือ
แนวทางในการไปสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน รวมทั้งให้รางวัลแก่นักเรียนอย่างมีเหตุผลเพื่อเป็นการจูงใจให้นักเรียนสนใจการเรียน
มากขึ้นย่อมทาให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนและเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ ปราณี หลา
เบ็ญสะ (2553) ที่ทาการศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางด้านการเรียนของผู้ปกครองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและยังสอดคล้องกับสนธยา น้อยวังคลัง (2549) ที่ศึกษาพบว่า แม้ว่าการได้รับการส่งเสริม
จากบิดามารดาไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนแต่ก็ทาให้บุตรหลานมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการที่จะประสบความสาเร็จ
ด้านการเรียนภาษา
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจทางบ้านมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการได้รับ
การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครองซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจากการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครองที่ประสบความสาเร็จจนมี
การศึกษาที่สูง มีรายได้ที่มั่นคงและได้รับการยอมรับจากสังคม มีความสามารถในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนทั้งในด้าน
รางวัลที่เป็นสิ่งของที่นักเรียนชื่นชอบเพื่อสร้างแรงจูงใจในใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียน
ย่อมทาให้นักเรียนมีเป้าหมายในการประสบความสาเร็จด้านการเรียนเพื่อที่จะสามารถหางานที่มั่นคงและมีรายได้ดีตลอดจน
สังคมคมยอมรับตามแบบอย่างที่ผู้ปกครองของนักเรียนแสดงให้เห็นซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของคัดนางค มณีศรี และสมหวัง
พิธิยานุวัฒน (2541) ที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกไดรับอิทธิพลจากระดับการศึกษาของพ่อและความ
คาดหวังของพ่อแม่ และสอดคล้องกับการศึกษาของ ภีรวัฒน์ นนทะโชติ , ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์, ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, และ
ภาวัน ภูวจรูญกุล (2552) ที่พบว่าสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของสุวภัทร แกล้วกล้า (2554) ที่พบว่า ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีต้องขวนขวาย
ทางานมากขึ้นเป็นเหตุให้มีเวลาน้อยในการที่จะเอาใจใส่ต่อการเรียน ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนทาให้นักเรียนไม่มีกาลังใจและขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในที่สุด
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าความสาคัญอยู่ที่ปัจจัยต้นทางอันได้แก่ สถานทางสังคมและเศรษฐกิจทางบ้าน
ของนักเรียน เพราะถ้าหากนักเรียนฐานะมีทางบ้านที่ดี พ่อแม่มีการศึกษาที่ดีย่อมมีความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านการศึกษาให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างเต็มที่ อาทิ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการเรียน การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ที่บ้าน การให้รางวัลที่เป็นเงินหรือสิ่งของเพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับนักเรียน เป็นต้น ตล อดจนมี
ความสามารถในการวางแผนทางการเรียนในอนาคตให้กับนักเรียนให้มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จด้านการเรียนที่เป็นไปได้
ที่สุดตามความต้องการของผู้เรียน โดยพฤติกรรมของผู้ปกครองที่กล่าวมาทั้งหมดจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยต้นทางทั้งสิ้น อีกทั้ง
พฤติกรรมของผู้ปกครองดังกล่าวยังเป็นการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะ
จะทาให้ผู้เรียนมีเป้าหมายจากแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครองและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อไปให้ถึงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาส่วนใหญ่ของนักเรียนในแต่ละวันย่อมทุ่มเทให้กับการศึกษาเล่าเรียนและมีสมาธิกับการ
เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งขณะที่เรียนในห้องและหลังเลิกเรียน ตลอดจนมีการวางแผนการใช้เวลาที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนของตนได้เป็นอย่างดีและย่อมส่งผลทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและมีคะแนนจากการทดสอบระดับชาติขนั้
พื้นฐาน (O-NET) ที่สูงตามมา
ข้อเสนอแนะ
1. ในความเป็นจริงการที่จะทาให้สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจทางบ้านของนักเรียนมีความพร้อมสูงในทุก ๆ คนคง
เป็นไปไม่ได้เลย เพราะต้องยอมรับว่าชนชั้นแรงงานเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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แต่สิ่งที่สามารถนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือการส่งเสริมให้ตัวแปรถัดมาอันได้แก่การได้รับการส่งเสริมการ
เรียนจากผู้ปกครองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะสามารถทาได้ภายใต้บริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าผู้บริหารหรือครูควรสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนของลูก
อย่างน้อยควรเริ่มต้นจากการถามไถ่เรื่องของการบ้านเมื่อนักเรียนกลับถึงบ้านหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน สอนการบ้านให้กับ
นักเรียนสาหรับผู้ปกครองที่สามารถทาได้พร้อมทั้ง เผื่อแผ่ไปยังผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการสอนการบ้านและให้รางวัล
กับนักเรียนตามกาลังความสามารถและโอกาสที่เหมาะสม
2. การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นสิ่งสาคัญเพราะจะทาให้นักเรียนจะเกิดความมุ่งมั่นในการเรียนและสมาธิในการ
เรียนอย่างยาวนานทั้งขณะที่เรียนในห้องและหลังเลิกเรียนซึ่งโรงเรียนมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้กับนักเรียน โดยอาจเริ่มจากสิ่งที่นักเรียนสนใจ อาทิ อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน เป็นต้น จากนั้นควรนาพานักเรียน
เข้าใกล้สิ่งที่เขาเหล่านั้นสนใจหรือพาสิ่งเหล่านั้นมาใกล้กับนักเรียนโดยการเชิญวิทยาการภายนอกหรือศิษย์เก่าตามสาขาอาชีพ
เข้ามาแนะแนวในโรงเรียนตามสาขาอาชีพที่นักเรียนสนใจหรือนาพานักเรียนไปทัศนศึกษายังสถานที่ทางานจริง ๆ เหล่านั้น
เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนและเกิดแรงขับให้นักเรียนตั้งใจเรียนเพื่อไปสู่เป้าหมายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
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บทคัดย่อ
การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านการทากิจกรรมจิตอาสา เป็นกลไกหนึ่งที่จะพัฒนาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เห็นคุณค่าในการเสียสละ มีจิตอาสา และแสวงหาโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่น
อยู่เสมอ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการทากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับ
หลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ รายงานสะท้อนประเด็ น
การเรียนรู้ของนักศึกษา จานวน 58 โครงการ โดยผู้ศึกษาได้สังเคราะห์ประเด็นต่างๆ ในเรื่องประเภทของกิจกรรมจิตอาสา
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม และผลที่ได้รับจากการทากิจกรรม ผลสรุปจากการถอดบทเรียนพบว่า กิจกรรมจิตอาสาที่นักศึกษาทา
ประกอบด้วย กิจกรรมในชุมชน สถานสงเคราะห์ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และโรงพยาบาล โดยพื้นที่การทากิจกรรมส่วนใหญ่
(ร้อยละ 58.62) อยู่ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ เขตทุ่งครุ บางขุนเทียน และราษฏร์บูรณะ ประเภทกิจกรรมส่วนใหญ่
คือ การให้ความรู้เรื่องต่างๆ อาทิ การปลูกผัก การทาน้าหมักชีวภาพ การทาสบู่ ฯลฯ การสร้างสื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กเล็ก การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน และการทาอุปกรณ์กายภาพให้กับผู้พิการ ผลจากการทากิจกรรมจิตอาสาช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาเห็นคุณค่าของการใช้ความรู้ที่ตนเองมีในการทาประโยชน์เพื่อผู้อื่น พัฒนาทักษะด้านการทางานทีม การวางแผนและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสาร และการตัดสินใจ
คาสาคัญ: การถอดบทเรียน, กิจกรรมจิตอาสา
Abstract
Strengthening the desired characteristics of the graduates via participation in volunteer
activities is an important mechanism that can drive the graduates to enlighten their self- sacrifice mind as
well as to always seek opportunities to help those in needed. The objective of this study was to draw a
lesson learned from a volunteer activities, which was part of the GEN 111 class: Man and Ethics of Living in
the 2nd semester of year 2016. The research tools were 58 reflection reports from volunteer activities projects.
The results show that the volunteer activities in this study include the activities in community , welfare
nursing homes, other areas closed to university, schools and a hospital. Most of the volunteer activities
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(58.62%) were done in the areas near the university, which were in Thung Khru, Bang Khun Thian and Rat
Burana. Types of volunteer activities that most students did, were the workshops such as how to grow
vegetables, make organic fertilizer, soap and other activities like creating learning materials for young
children, improving communities’ environments and making physical equipment for disabled. The activity
encouraged students to appreciate the value of using their knowledge to benefit others as well as to
improve teamwork, planning and problem solving, communication and decision making skills.
Keywords: Lesson Learned, Volunteer Activities
บทนา
1 ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 และ 7 ได้เน้นถึง
จุดมุ่งหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู้ว่า ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียนรวมถึงการรู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ และการจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีมีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้บัณฑิต มจธ. เป็นผู้นาของพลเมืองโลก (Leader Global Citizen) และได้กาหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. ดังนี้คือ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านชีวิตและการทางาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี และมีความ
ตระหนักเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd)
กลไกหนึ่ ง ที่ จ ะสร้ า งบั ณ ฑิ ต มจธ.ให้ มี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Social
Responsibility) ตามกรอบคุณสมบัติของนักศึกษา มจธ. สามารถดาเนินการได้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต โดยเน้นส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้
เห็นคุณค่าในการเสียสละ มีจิตอาสา และแสวงหาโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
2 วัตถุประสงค์
เพื่อถอดบทเรียนการทากิจกรรมจิตอาสา ของนักศึกษาในรายวิ ชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการ
ดาเนินชีวิต
วิธีการศึกษา
1 หน่วยวิเคราะห์ในการศึกษา
หน่วยวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้คือ รายงานสะท้อนประเด็นการเรียนรู้การทากิจกรรมจิตอาสาของนักศึก ษาใน
รายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคการศึกษาที่
2/2559 จานวน 58 โครงการ โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2560
2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการถอดบทเรียน
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนในประเด็นต่างๆ จากการทากิ จกรรมจิตอาสาของนักศึกษาในรายวิชา
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต โดยใช้การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ (Qualitative Synthesis)
(อุทุมพร จามรมาน, 2531 และสุวิมล ว่องวานิช, 2545) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active จิตอาสา และการวิเคราะห์อภิมาน
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2.2 จัดทากรอบการศึกษา โดยระบุ จาแนก และจัดหมวดหมู่กิจกรรมจิตอาสาที่มีเป้าหมายการทากิจกรรมแบบ
เดียวกัน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายการทากิจกรรม พื้นที่การทากิจกรรม ประเภทกิจกรรม และผลจากการทากิจกรรมจิตอาสาของ
นักศึกษา
2.3 การรวบรวมรายงานสะท้อนประเด็นการเรียนรู้การทากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาในรายวิชา GEN 111 มนุษย์
กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต จากนั้นอ่านงานรายงานและทาความเข้าใจเนื้อหาในรายงานสะท้อนประเด็นการ
เรียนรู้การทากิจกรรมจิตอาสา เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงาน
3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ ศึ ก ษาได้ วิเ คราะห์ข้ อ มู ลโดยใช้ สถิ ติเ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิ เ คราะห์ เนื้ อ หา โดยมี การ
ดาเนินการ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ ส่วนของข้อมูลจากประเภทของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่การทากิจกรรม ที่ได้
จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ มาทาการวิเคราะห์โดยการจาแนกและจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์สรุปอุปนัย
(Analytic Induction) เป็นการนาเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ให้เห็นว่า มุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ที
เกิดขึ้น
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4 แนวคิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การทากิจกรรมจิตอาสาในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่ม
เพาะนักศึกษา มจธ. ให้เห็นคุณค่าของการเสียสละ มีจิตอาสา สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยนาความรู้
และความถนัดของตนเองไปพัฒนาผู้อื่นให้ดีขึ้น และแสวงหาโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ โดยมีขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระบุปัญหา
สืบค้นข้อมูล และสารวจพื้นที่
ออกแบบกิจกรรมและวางแผนการทางาน
จัดทาข้อเสนอโครงการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรมจิตอาสา
นาเสนอผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบของวีดีทัศน์

รายงานสะท้อนประเด็นการเรียนรู้
จากการทากิจกรรมจิตอาสา

ผลและอภิปราย
1 ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานสะท้อนประเด็นการเรียนรู้การทากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาในรายวิชา GEN
111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต พบว่า
1) กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสาที่นักศึกษาทาส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก เป็นการจัดกิจกรรมในสถานสงเคราะห์ จานวน 19 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 32.76 กิจกรรมในชุมชน จานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.04 และกิจกรรมภายใน มจธ. จานวน 14
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.14 รองลงมาคือ กิจกรรมในโรงเรียนอื่นๆ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.34 และลาดับ
สุดท้าย คือ กิจกรรมภายในโรงพยาบาล จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.73 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม
1)
2)
3)
4)
5)

จานวน
( 58 โครงการ)
19
18
14
6
1

กิจกรรมในสถานสงเคราะห์
กิจกรรมในชุมชุน
กิจกรรมภายใน มจธ.
กิจกรรมในโรงเรียนอื่นๆ
กิจกรรมในโรงพยาบาล

ร้อยละ
32.76
31.04
24.14
10.34
1.72

2) พื้นที่การทากิจกรรมจิตอาสา
จากการศึกษา พบว่า พื้นที่การการทากิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ เขตทุ่งครุ บางขุน
เทียน และราษฎร์บูรณะ จานวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.62 รองลงมาคือ เขตปริมณฑล จานวน 13 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 22.41 และเขตกรุเทพมหานคร จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.96 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พื้นที่การทากิจกรรม
พื้นที่การทากิจกรรม
1) พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย (ทุ่งครุ บางขุนเทียน ราษฎร์บรู ณะ)
2) เขตปริมณฑล
3) เขตกรุงเทพมหานคร

จานวน
( 58 โครงการ)
34
13
11

ร้อยละ
58.62
22.41
18.97

3) ประเภทกิจกรรมจิตอาสา
จากการศึกษา สามารถจาแนกประเภทกิจกรรมจิตอาสาตามกลุ่มเป้าหมายและลักษณะการจัดกิจกรรม ได้เป็น 4
ประเภท ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยพบว่า 1) ประเภทกิจกรรมที่ทาในสถานสงเคราะห์ ส่วนใหญ่คือกิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ การทา
สมุดทามือ พวงกุญแจลูกปัด กาไลเชือกถัก ศิลปะในขวดแก้ว การทาสบู่ การปลูกพืชสวนครัวและการทาสวนแนวตั้ง การสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.52 2) ประเภทกิจกรรมที่ ทาใน
ชุมชน ส่วนใหญ่คือกิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ การทาผ้ามัดย้อม การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกผักในตะกร้า การทาถังดักจับ
ไขมัน การทาดัมเบลจากวัสดุเหลือใช้ส่งเสริมการออกกาลังกาย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างช่องทางกระจายสินค้าของ
ชุ ม ชน จ านวน 11 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.97 3) ประเภทกิ จ กรรมที่ ท าใน มจธ. ส่ ว นใหญ่ คื อ กิ จ กรรมสร้ า งสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดทาป้ายต่างๆ เช่น ป้ายแสดงเส้นทางการเดินรถ Smart E-BUS แหล่งข้อมูลหอพักนักศึกษา แผน
ที่และจุดอานวยความสะดวกภายใน มจธ. จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.79 4) กิจกรรมที่ทาในโรงเรียนอื่นๆ ส่วน
ใหญ่คือ กิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การให้ความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
เบื้องต้น จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.62 5) ประเภทกิจกรรมในโรงพยาบาล คือ กิจกรรมสันทนาการเพื่อฟื้นฟูสภาพ
จิตใจผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง จานวน 1 โรงการ คิดเป็นร้อยละ 1.72 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ประเภทกิจกรรมจิตอาสา
ประเภทกิจกรรมจิตอาสา
1. กิจกรรมในสถานสงเคราะห์
1.1 กลุ่มคนพิการ
1) กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ได้ แ ก่ การท าพั ด และยาดมเพื่ อ ไปแจกให้ กั บ ประชาชนที่ ท้ อ ง
สนามหลวง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การทาดัมเบลบริหารกล้ามเนื้อแขนจากวัสดุเหลือ
ใช้ เป็นต้น
2) กิจกรรมสันทนาการดนตรีบาบัด
3) กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Speak T-Shirt สาหรับผู้พิการด้านการสื่อสาร การ
จัดทาอุปกรณ์กายภาพบาบัด การรับบริจาคเสื้อผ้ามือสองและดัดแปลงเสื้อผ้าสาหรับผู้
พิการ
1.2 กลุ่มเด็ก
1) กิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ การทาสมุดทามือ พวงกุญแจลูกปัด กาไลเชือกถัก ศิลปะในขวด
แก้ ว การท าสบู่ การปลู ก พื ช สวนครั ว และการท าสวนแนวตั้ ง การสอนคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2) กิจกรรมสันทนาการได้แก่ การเล่านิทานจากตุ๊กตามือกระดาษ และการวาดภาพระบายสี
1.3 กลุ่มคนชรา
1) กิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ การทาถุงบีบมือจากเมล็ดธัญพืชเพื่อบริหารกล้ามเนื้อมือ การทา
ตุ๊กตามือกายภาพเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
2. กิจกรรมในชุมชุน
2.1 กลุ่มเด็กเล็ก
1) กิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ การทากระเป๋าผ้า การทาสมุดประดิษฐ์
2) กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การวาดภาพระบายสีและการเล่านิทาน
3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ได้แก่ การทาสีรั้ว ซ่อมแซมชั้นวางรองเท้า และจัดทาเบาะกัน
กระแทกสาหรับเด็กเล็ก
2. กิจกรรมในชุมชุน (ต่อ)
2.2 กลุ่มผู้ใหญ่
1) กิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ การทาผ้ามัดย้อม การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกผักในตะกร้า
การทาถังดักจับไขมัน การทาดัมเบลจากวัสดุเหลือใช้ส่งเสริมการออกกาลังกาย การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างช่องทางกระจายสินค้าของชุมชน
3. กิจกรรมใน มจธ.
1) กิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ การทาผลิตภัณฑ์น้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร การทาสเปรย์
หอมไล่ยุง อบรมการใช้แอพพลิเคชัน่ และการทาโต๊ะเก้าอี้จากวัสดุเหลือใช้
2) กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดทาป้ายต่างๆ เช่น ป้ายแสดงเส้นทางการ
เดินรถ Smart E-BUS แหล่งข้อมูลหอพักนักศึกษา แผนทีแ่ ละจุดอานวยความสะดวก
ภายใน มจธ. เป็นต้น
3) กิจกรรมสันทนาการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมฐานสาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก มจธ.
4. กิจกรรมในโรงเรียนอื่นๆ
1) กิจกรรมให้ความรู้ ได้แก่ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การให้ความรู้วิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์เบือ้ งต้น
2) กิจกรรมสันทนาการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการละเล่นพื้นบ้าน
5. กิจกรรมในโรงพยาบาล
1) กิจกรรมสันทนาการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
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จานวน
ร้อยละ
(58 โครงการ)
3

5.17

1
3

1.72
5.17

9

15.52

1

1.72

2

3.45

2
2
3

3.45
3.45
5.17

11

18.97

5

8.62

8

13.79

1

1.72

5
1

8.62
1.72

1

1.72
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4) ผลจากการทากิจกรรมจิตอาสา
ผลการศึกษารายงานสะท้อนประเด็นการเรียนรู้การทากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาในรายวิชา GEN 111 มนุษย์
กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต จานวน 58 โครงการ พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากจัดกิจกรรมจิตอาสา
ช่วยให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะ ดังนี้
1) การเห็นคุณค่า นักศึกษารู้สึกสุขใจ อิ่มเอมใจ และภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น โดยใช้ความรู้ที่ตนเองมีในการทา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังทาให้นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจในการทากิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังที่
นักศึกษาบันทึกในรายงานสะท้อนประเด็นการเรียนรู้การทากิจกรรมจิตอาสาบางส่วนว่า
“รู้สึกว่าการได้มาทางานเพื่อส่วนรวมนั้นเป็นอะไรที่ทาให้เกิดความรับผิดชอบ เสียสละเวลาให้เกิดประโยชน์อย่างยืน
ยาว และสามารถส่งต่อให้รุ่นน้องสานต่อเพื่อปรับปรุงแก้งานได้”
“จากการได้ทาโครงงานจิตอาสานั้น ผมมีความรู้สึกว่าผมได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆมากขึ้น ทั้งปัญหาที่รับรู้แต่ยังไม่มีการ
แก้ไขแฟละปัญหาที่ยังไม่รับรู้ถ้ายังไม่ได้ศึกษาจากการดาเนินงานจริงๆ การได้ทาโครงการนี้สามารถทาให้เรารับรู้ปัญหาต่างๆ
ได้และง่ายต่อการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้ รวมทั้งยังสามารถรู้รายละเอียดของพื้นที่นั้นอีกด้วย”
“จากการด าเนิ น โครงการท าให้ผ มได้ท ราบถึ งปั ญหาและความต้ อ งการของบุ ค ลากรทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งทาให้ผมมีความสุขที่ได้ทาเพื่อส่วนรวม ซึ่งก่อนที่ผมจะคิดทาโครงการนี้ ผมคิดว่า “เห้ย...มันจะตอบโจทย์ได้
จริงเหรอ?” แต่พอได้ทาแล้วมันก็ตอบโจทย์ๆและได้มีผลตอบรั บที่ทาให้ผมมีกาลังใจในการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาเช่น
โครงการนี้ต่อไป อีกทั้งโครงการนี้น่าจะส่งผลให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดโครงการอาสาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป”
2) การทางานเป็นทีม นักศึกษาได้ทางานร่วมกับเพื่อนๆ จากต่างภาควิชา และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบน
พื้นฐานของความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในความสามารถของทีม และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนโครงการสาเร็จ ดังที่
นักศึกษาบันทึกในรายงานสะท้อนประเด็นการเรียนรู้การทากิจกรรมจิตอาสาบางส่วนว่า
“จากการท าโครงการในครั้งนี้ โดยส่ ว นตั ว ชอบบรรยากาศการท างานภายใต้ก ารชี้ น า ของผู้ นากลุ่ม ที่ มีค วาม
รับผิดชอบสูง ทาให้รู้สึกถึงความมุ่งมั่น และการคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งโครงการของเรานั้นก็เสร็จสมบูรณ์และได้ผลที่น่าพึง
พอใจ เพราะทุกคนมีส่วนรวมในโครงการ มีความเข้าใจ และรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน”
“เรารู้สึกว่าโครงการนี้ทาให้เราได้รู้ จักเพื่อนใหม่และได้ฝึกการทางานเป็นทีม การที่ได้ทาประโยชน์ต่อสังคมนั้นมัน
เป็นแค่ผลพลอยได้ แต่การที่ได้ฝึกการทางานด้วยกันนั้นสาคัญกว่า”
“การทางานครั้งนี้ทาให้ได้รับความสุข สุขที่ได้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้ทางานร่วมกับเพื่อนต่างภาควิชา ตอนแรกที่
ทาโครงการคิดว่าเป็นงานที่ยาก แต่ทุกคนในกลุ่มก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งหน้าที่กันทาตามความถนัดของแต่ละ
คนอย่างมุ่งมั่นจนโครงการสาเร็จ”
3) การวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นักศึกษาสามารถวางแผนการบริหารโครงการ และร่วมกันคิด แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ดังที่นักศึกษาบันทึกในรายงานสะท้อนประเด็นการเรียนรู้การทากิจกรรมจิตอาสาบางส่วนว่า
“จากการทากิจกรรมนี้ สมาชิกในกลุ่มมีความประทับใจอย่างมาก แม้จะเป็นโครงการเล็กๆ แต่แฝงด้วยความรู้
ความคิด ความสร้างสรรค์มากมายในกิจกรรม และเมื่อดาเนินกิจกรรมพบปัญหา ทาให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แม้
ระยะเวลาการดาเนินการจะเป็นระยะสั้น แต่สมาชิกทุกคนรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้จัดกิจกรรมนี้”
4) การสื่อสาร นักศึกษาสามารถสื่อสารกับกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครการ เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังที่นักศึกษาบันทึกในรายงานสะท้อนประเด็นการเรียนรู้การทากิจกรรมจิตอาสาบางส่วนว่า
“รู้สึกดีใจที่ทุกคนเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อื่น ได้รับประสบการณ์ในการทางานร่วมกับเพื่อนต่างภาควิชา มี
การพูดคุย กระจายงานอย่างชัดเจน และมีการสรุปงานทุกครั้งที่มีการประชุมเกิดขึ้น ทาให้การติดต่อประสานงานระหว่าง
เพื่อนในกลุ่ม อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมากขึ้น”
5) การตั ดสิ น ใจ นั ก ศึ ก ษาสามารถตั ด สิ น ใจโดยค านึ งถึ งผลลั พ ธ์ ห ลั งการตั ด สิ น ใจได้ และสามารถให้ เ หตุ ผ ล
ประกอบการตัดสินใจได้ ดังที่นักศึกษาบันทึกในรายงานสะท้อนประเด็นการเรียนรู้การทากิจกรรมจิตอาสาบางส่วนว่า
“จากการทากิจกรรมได้เรียนรู้เรียนรู้หลายอย่างมาก ทั้งการทางานร่วมกับเพื่อน การสื่อสาร และการตัดสิ นใจ
เนื่องจากมีอุปสรรคจากการจัดกิจกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้กลุ่มต้องร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินไปได้ หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นไปก็ทาให้สมาชิกมีความสนิทสนมกันเพิ่มมากขึ้น”
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2 อภิปรายผล
การทากิจกรรมจิตอาสา เป็นเครื่องมือสาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับ
หลักจริยศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต ช่วยให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะด้านการเห็นคุณค่า เนื่องจากนักศึกษาได้ลงมือทา
กิจกรรมด้วยตนเอง ได้เป็นผู้ให้ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ต นมีในการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคมด้วยความเต็มใจ จะรู้สึกอิ่มใจและความสุขใจหลังจากที่จัดกิจกรรมสาเร็จ นอกจากนี้ การได้รับคาชมเชยเมื่อกิจกรรม
สาเร็จยังเป็นแรงจูงใจสาคัญที่จะทาให้นักศึกษาอยากที่จะทากิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องในอนาคต สอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทาของ สกินเนอร์ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553) กล่าวว่า เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมใดแล้ว
ได้รับการเสริมแรงทางบวก บุคคลนั้นก็จะทาพฤติกรรมนั้นซ้าอีก แต่ถ้าพฤติกรรมนั้นไม่ได้รับการเสริมแรง การกระทานั้นๆ ก็
จะลดลง ในการเสริมแรงทางบวกมีหลายรูปแบบ การจะเลือกใช้ตัวเสริมแรงใดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุดนั้น ผู้ใช้จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยการสังเกตว่าตัวเสริมแรงใดใช้ได้ผลดีที่สุด เนื่องจากแต่ละคนมีแรงจูงใจที่แตกต่าง
กัน รวมถึงวัยก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งในการเลือ กใช้การเสริมแรงซึ่งในวัยของนักศึกษา การเสริมแรงจูงใจด้วยกิจกรรมและตัว
เสริมแรงทางสังคม โดยการกล่าวคายกย่อง ชมเชย จะใช้ได้ผลดีกว่า
การทางานเป็นทีม ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากโครงการจิตอาสาที่นักศึกษาไปทาไม่
สามารถทาคนเดียวได้ ต้องทางานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่และมีสมาชิกในกลุ่มจากหลากลายภาควิชา มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน ทาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและร่วมกันเรียนรู้ การวางแผนและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังที่ สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ (2545) กล่าวว่า การผลิตบัณฑิตนับเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นผู้นาทางภูมิปัญญาของสังคมต้องไม่ทาหน้าที่เพียงถ่ายทอดความรู้ที่เป็นทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น เพราะการเรียนรู้จากชั้นเรียนไม่เพียงพอสาหรับการศึกษาในยุคนี้ แต่ต้องมีหน้าที่สร้างให้นักศึ กษามีโลกทัศน์และ
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ฝึกให้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและแหล่งต่างๆ มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน ทาให้สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ มองเห็นปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ อีกทั้งช่วยให้
นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาทั ก ษะการตั ดสิน ใจ สอดคล้อ งกั บพระธรรมปิฎ ก (2540) กล่ า วว่ า การเป็ นผู้ที่ มี ความกล้า หาญในการ
เผชิญหน้ากับอุปสรรค การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การแสดงออก และการรับผิดชอบต่อทุกสถานการณ์ รู้ทันปัญหาและ
อุปสรรคอันนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ดี มีความคิดที่ถูกต้อง ความตั้งใจของตนไว้ใ นทางที่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งแก่
ตนเองและผู้อื่นได้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความเข้าใจร่วมกันของทีม
เพื่อให้เกิดวามสัมพันธ์ที่ดีต่อการทางาน สอดคล้องกับแนวคิดเสนาะ ติเยาว์ (2530) ที่กล่าวว่า การสร้าง ความพอใจให้ให้
เกิดขึ้นในองค์กรจะทาให้บุคคลที่ทางานในองค์กรมีความสุขในการทางานและคนที่มีความสุขในการทางานจะสร้างผลงานได้
มากกว่าปกติซึ่งวิธีที่จะสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นการทางานวิธีหนึ่งก็คือ การสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรให้เหมาะสม
สรุปผลการศึกษา
จากการถอดบทเรียนการทากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา ในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการ
ดาเนินชีวิต สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้
มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อ สังคม (Social Responsibility) ตามค่านิยมของ มจธ. ในการใช้ความรู้ที่
ตนมีเพื่อพัฒนาผู้อื่นและสังคมให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การทากิจกรรมจิตอาสามีกลุ่มเป้าหมายการทากิจ กรรมจิตอาสาส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานสงเคราะห์
ชุมชน และภายใน มจธ. ตามลาดับ โดยมีพื้นทีการทากิจกรรมส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบมหาวิทยาลัย (เขตทุ่งครุ บางขุนเทียน
ราษฎร์บูรณะ) และเขตปริมณฑล เนื่องจากความใกล้เคียงของบริบทในพื้นที่ ทาให้นักศึกษาทราบปัญหา สาม ารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อสารวจข้อมูลได้สะดวก ง่ายต่อการจัดกิจกรรม การติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ยังสามารถขอการ
สนับสนุนงบประมาณในการทากิจกรรมจากมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ซึ่งประเภทของกิจกรรมจิตอาสาส่วนใหญ่เน้นการให้
ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี บนฐานองค์ความรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เน้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้น สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ
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ผู้อื่นได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการใช้ความรู้ที่ตนเองมีในการทาประโยชน์เพื่อผู้อื่น พัฒนาทักษะด้าน
การทางานเป็นทีม การวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสาร และการตัดสินใจ รวมทั้งการได้รับคาชมเชยเมื่อ
กิจกรรมสาเร็จยังเป็นแรงจูงใจในการทากิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการใช้ความรู้ที่ตนมีในการพัฒนา
ผู้อื่นและสังคมให้ดีขึ้น จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นพบประเด็นที่ควรนามาปรับปรุง ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมจิตอาสา เป็นเครื่องมือสาคัญในการบ่มเพาะให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของผู้อื่นและทาประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม ดั้งนั้นจึงควรสอดแทรกการทากิจกรรมจิตอาสาเข้าไปในบริบทของรายวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้บรรลุตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การสนับสนุนงบประมาณ
ในการทากิจกรรม การให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือจากบุคลากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย ยังเป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยทาให้นักศึกษามีความต้องการที่จะจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2) กิจกรรมจิตอาสาประเภทสันทนาการ ควรออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและมีความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
3) ทีมอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดกิจกรรมจิต อาสาตามความ
สนใจ อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักแสวงหาคาตอบด้วยตนเอง โดยคานึงถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ การใช้ความรู้
ความถนัดส่วนบุคคล และความสามารถของทีมในแต่ละสาขาวิชา เพื่อนาไปสู่การออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับสังคมอย่างยั่งยืน
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การจัดการเรียนการสอนวิชาด้านคุณค่าความงามแบบใช้โครงงานเป็นฐานผ่านกระบวนการละครใน
ห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษานักศึกษารายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
Project Base Learning Process Development for Large Classroom via Drama Process: A
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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีเป้าหมายพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โดยเฉพาะการเห็นคุณค่าเรื่องความงาม จึงปลูกฝังมิติดังกล่าวผ่านการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชา GEN 241
ความงดงามแห่งชีวิต เป็นรายวิชาที่ตอบสนองการสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยใช้ละครเป็นฐานการเรียนรู้ การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนด้านคุณค่าความงามโดยใช้ละครเป็นฐานการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 3) เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประชากรในการศึกษาคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GEN 241 ภาคการศึกษา 1/2558, 2/2558,
1/2559 และ 2/2559 จานวน 1,253 คน, 1,138 คน, 1,057 คน และ 1,217 คน ตามลาดับ2 เครื่องมือที่ใช้ คือ ผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลรายวิชา และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการสอนคือ การร้อยเรียงเนื้อหาให้เป็น
เรื่องราวเดียวกัน การลงมือปฏิบัติโดยนาละครมามาเป็นโครงงานปลายเทอม แบ่งเป็น 9 ฐานเรียนรู้ 6 ฐานอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ 3 ฐานการเตรียมพร้อม และ 1 การแสดงผลงานปลายเทอม จากผลการศึกษาพบว่า การถอดบทเรียนสามารถ
ค้นพบรูปแบบและการพัฒนาการเรียนการสอนที่ทาให้นักศึกษามีแนวโน้มสัมผัสคุณค่าความงามเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาการจัด- การเรียนการสอน คือ รูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการบริหารจัดการ และการสร้างทีมผู้สอน จากการ
เปรี ย บเที ย บผลประเมิ น พบว่ า การท างานเป็ น ที ม อย่ า งสร้ า งสรรค์ ทั ศ นคติ ต่ อ รายวิ ชา และโครงงานละครมี แ นวโน้ ม
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์
คาสาคัญ: คุณค่าความงาม สุนทรียศาสตร์ กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน กระบวนการละคร
ห้องเรียนขนาดใหญ่

2
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Abstract
King Mongkut’s University of Technology Thonburi aims to fulfill student’s humanization,
especially in value of beauty capturing. Thus, GEN 241 is generated under Office of General Education to
serve those awareness. Research purposes are to visualize GEN 241 lesson learned and construct the
teaching model, to analyze factors which affect to the learning process development and to assess the
GEN 241 evaluation from the students. GEN 241 registered students from 4 semesters (1/2015, 2/2015,
1/2016, 2/2016) are taken as the samples of this study. The number of students are 1253, 1138, 1057 and
1218 persons3, respectively. The main used equipment includes After Action Review, teaching evaluation
and in-depth interview. In class, the lessons are separated into 9 modules, 6 workshops, 3 rehearsals and
1 final project. Drama is given as the final project which the students have to perform on stage at the end
of semester. The result showed GEN 241 lesson leant could find the teaching model which activated the
positive trend of student’s beauty appreciation. Affecting factors of learning process improvement included
class management, class design and team teaching. In addition, the comparison of student assessment and
in-depth interview result indicated that they were significantly affirmative change each year in term of
creative teamwork, student’s positive attitude and drama process improvement.
Keywords: Beauty of Life, Aesthetics, Project Based Learning, Drama Process, Large Class
บทนา
“ความงามนั้นเป็นปฏิกริ ิยาแบบฉับพลัน อธิบายไม่ได้ จากแรงกระตุ้นของสิ่งมีชีวิต และจากธรรมชาติในส่วนที่
ไร้เหตุผลของมนุษย์” จากคากล่าวของจอร์จ ซานทายาน่า (George Santayana) นักปรัชญาชาวสเปน สะท้อนให้เห็นว่าการอธิบายความหมายของความงามไม่ใช่เรื่องง่าย จุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดของเพลโต (Plato c.428-347 B.C.) นักปรัชญาชาวกรีก ได้พยายามอธิบายความหมายของความงามไว้ และเมื่อกล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ศาสตร์ที่เกีย่ วข้องคือสุนทรียศาสตร์
(Aesthetics) ผู้ที่มีบทบาทสาคัญคือ อเล็กซานเดอร์ ก็อทท์ลีบ เบามการ์เทิน (Alexander Gottlieb Baumgarten 1714 1762) ได้อธิบายความหมายไว้ในหนังสือสุนทรียศาสตร์เล่มแรกชื่อ AESTHETIGORVM PARSALTERA. (Baumgarten, 1758)
จากอดีตถึงปัจจุบันยังคงเป็นเรื่องที่นักสุนทรียศาสตร์ยังถกเถียงกันมาก โดยเฉพาะคาถามที่ว่า “ความงามอยู่ที่ไหน” ความคิดเห็นที่แตกต่างทาให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับความงามขึ้นมาหลากหลาย พอสรุปทฤษฎีได้เป็น 4 ข้อคือ ความงามเป็นคุณสมบัติ
ของวัตถุ ความงามคือความรูส้ ึกเพลิดเพลิน ความงามคือควาสัมพันธ์ และความงามเป็นอุบัติการณ์ใหม่ (ดร.จี. ศรีนิวาสัน,
2545, น. 18 - 35)
“สุนทรียศาสตร์”มาจากภาษาสันสกฤตว่า สุนทรียะ แปลว่า งาม ในขณะที่ศาสตร์แปลว่า วิชา เมื่อรวมกันแปล
ได้ว่า วิชาที่ว่าด้วยสิ่งสวยงาม ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Aesthetics มาจากภาษากรีกว่า “Aisthetikos” (อีสเธทิโคส) แปลว่า
“รู้ได้ด้วยผัสสะ” (พิพัฒน์ พสุธารชาติ, 2553 น. 6) เป็นสาขาหนึ่งของอรรฆวิทยาหรือคุณวิทยา (Axiology) เป็นการศึกษาเรื่อง
ที่เกี่ยวกับคุณค่า ซึ่งมีสาขาย่อยอีก 2 คือตรรกศาสตร์และจริยศาสตร์ (Logic and Ethics) ศาสตร์ทงั้ สามนี้เป็นศาสตร์แห่งการ
หาคุณค่าอันเป็นคุณค่าขั้นพื้นฐานของมนุษย์คือ ความจริง ความดี และความงาม (ดร.จี. ศรีนิวาสัน, 2545, น. 3)
คุณค่าความงามเป็นเรื่องแนวคิดเชิงปรัญชาเป็นนามธรรม จึงเป็นเรื่องยากสาหรับการเรียนการสอนที่ทาให้
ผู้เรียนเข้าถึงเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการบรรยาย เพราะการนั่งฟังอย่างเดี่ยวไม่อาจทาให้เกิดความซาบซึ้งในเนื้อหาในขณะนั้น อารี
สุทธิพันธุ์ กล่าวว่าประสบการณ์ เป็นคาที่ใช้เรียกการรับรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล เมื่อสัมผัสกับโลกภายนอก หลังจากที่เราได้รับรู้
และสั่งสมประสบการณ์แล้ว ก็สามารถจาหรือจาแนกแยกแยะสิ่งทีร่ ับรู้นั้นได้ เก็บสะสมไว้ในสมองเป็นความรู้ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
การรู้ตัวหรือที่เรียกว่ามีสติอยู่ทุกขณะ เมื่อเรามีประสบการณ์มาก ก็สามารถเข้าใจ และแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นอย่างมีสติ (อารี สุทธิ
พันธุ,์ 2538, 135 – 136) "ประสบการณ์ตรง" (Direct Experience) ย่อมมีค่ามากกว่า "ประสบการณ์รอง" (Indirect
Experience) การศึกษาหาความรู้ ด้วยการลงมือปฏิบตั ิ ผ่านการขัดเกลาประสาทสัมผัสทั้งห้าจนสั่งสมเป็นประสบการณ์ คือ
3
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หัวใจสาคัญในการสัมผัสคุณค่าความงาม ความรู้ ความเข้าใจ และการลงมือปฏิบตั ิเป็นเครื่องมือนาทางให้ผู้เรียนเกิดความ
ซาบซึ้งในสิ่งที่ได้รบั รู้ และเรียนรู้จนนาไปสู่การสัมผัสคุณค่าความงดงามทั้งภายในและภายนอกจิตใจ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2552 น.
116 - 117)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิง่ จึงได้มอบหมายให้สานักวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสคร์
มจธ. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) รหัส GEN ได้ร่วมกาหนดรายวิชาต่าง ๆ ใน
กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปไว้หลากหลาย เพื่อที่จะใช้เป็นช่องทางในการพัฒนา และสร้างสรรค์ให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิบัณฑิตของ มจธ.4 อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ5 ที่
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบสู่สังคมไทยและสังคมโลก (KMUTT C4ED, 2016)
เพื่อส่งเสริมบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ KMUTT 3.0 ทางรายวิชา ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life)
หลักสูตรปกติ วิชาบังคับ 3(3-0-6) กลุ่มคุณค่าความงาม รหัส GEN 241 มีการนาทฤษฎีทางด้านสุนทรียะบางส่วนมาอธิบาย
เป็นวิชาที่มุ่งเน้น “ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นที่การรับรูค้ ุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ การรับรู้และการเรียนรู้เกีย่ วกับคุณค่า
และความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมถึงความ
งามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์”
สานักงานวิชาศึกษาทั่วไปดาเนินการจัดการเรียนการสอนวิชา GEN 241 ให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย เป็น
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ จานวนนักศึกษาลงทะเบียนแบบคละภาควิชาและชั้นปี ระหว่างภาคการศึกษา
1/2558 – 2/2559 ต่าสุดจานวน 1,057 และสูงสุดจานวน 1,253 คน (สานักงานวิชาศึกษาทั่วไป, 2553) มีการจัดการห้องเรียน
โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม (Section) A B และ C ตามลาดับ 1 กลุ่มใหญ่ยังมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น
8 กลุ่มย่อย รวมทั้งสิ้นมี 24 กลุม่ เรียนย่อย โดยมีประธานรายวิชา 1 คน ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลวิชาการและการบริหารจัดการ
รายวิชา ผู้ช่วยตาแหน่งนักพัฒนาการศึกษา 2 คน ผู้ช่วยกิจกรรม 2 คน นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มที่
ทาหน้าที่เป็นผู้นากระบวนการ (Facilitator)6 (เอกรัตน์, 2556) 24 คน รวมทีมงาน GEN 241 เทอม 1/2560 ทั้งสิ้น 30 คน
โดยมีกลุ่มกระบวนกร มจธ. ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษารายวิชา การเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะเรียนร่วมกันในห้องเรียนขนาด
ใหญ่ (ความจุ 600 ที่นั่ง) จากนั้นจะแยกย้ายไปสะท้อนการเรียนรู้ในกลุ่มย่อยหรือตามพื้นที่การเรียนรูส้ ่วนกลาง ประมาณ (4060 คน ต่อกลุ่มย่อย) โดยมีผนู้ ากระบวนการกลุ่มย่อยคอยดูแล และให้การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(สุทธิพงษ์และคณะ, 2560) ด้านผลลัพธ์การเรียนรูห้ ลักของรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะตามกรอบ KMUTT 3.0 คือ
ได้รับความรูจ้ ากการเรียนการสอนในรายวิชาและนาไปประยุกต์ใช้ การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีมอย่าง
สร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในเชิงบวก และการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ผ่านกระบวนการละคร
อย่างไรก็ดีการประยุกต์ใช้ละครกับห้องเรียนขนาดใหญ่ยังคงเป็นเรือ่ งยาก ในการนี้จึงเป็นแรงจูงใจที่ทาให้ผู้วิจัย
และคณะค้นคว้าหาคาตอบเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนที่นักศึกษาไม่สามารถวิพาษก์ ให้เหตุผล และสะท้อนการ
เรียนรูด้ ้านคุณค่าความงาม ด้วยจานวนนักศึกษาที่มากทาให้การบริหารจัดการห้องเรียนมีความซับซ้อน ผู้บรรยายไม่สามารถ
เชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาได้ทั่วถึง การสอนหน้าชั้นเรียนไม่สามารถดึงความสนใจนักศึกษาได้ทั้งหมด และการเข้า
สู่ภาคปฏิบัติเป็นไปได้ยาก คาตอบของการวิจัยครั้งนี้จะนามาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนารายวิชา อีกทั้งยังสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ให้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น จนสามารถตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบ (TQF : HEd) อย่างมีคุณภาพ

4
5
6

KMUTT 3.0 = KMUTT-STUDENT Qualification Framework (KMUTT SQF)
TQF : HEd = Thai Qualifications Framework for Higher Education
Facilitator คือผู้สนับสนุน การเรียนรู้ ทาหน้าที่คอยจัดเตรียมสื่อการสอน เพือ่ ให้การจัดกิจกรรมดาเนินไปได้ และทาหน้าที่เป็น
ผู้นากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้เรียน คอยส่งเสริม ชี้แนะให้เกิดเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนด้านคุณค่าความงามโดยใช้ละครเป็นฐาน
การเรียนรู้สาหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 3) เพื่อ
ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ผ่านกระบวนการละครในห้องเรียน
ขนาดใหญ่สามารถสร้างการสัมผัสคุณค่าความงามให้แก่ผู้เรียนได้
สมมติฐานที่ 2 การเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ผ่านกระบวนการละครในห้องเรียน
ขนาดใหญ่สามารถทาให้นักศึกษาทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้
สมมติฐานที่ 3 การเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ผ่านกระบวนการละครในห้องเรียน
ขนาดใหญ่สามารถปรับทัศนคติเชิงบวกต่อรายวิชาและโครงงานละครได้
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
1 ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้องพบว่า การเรียนการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning) คือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสสืบเสาะหาข้อมูลในหัวข้อที่ควร
ค่าต่อการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนมีอิสระในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Michael M. Grant, 2002) เป็นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ (Greeno, 2006) และเป็นเครื่องมือที่ใช้ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยมีหลักสาคัญ 5 ประการคือ การ
สร้างโจทย์หรือปัญหาที่ท้าทาย ผูเ้ รียนลงมือสืบเสาะค้นหาวิธีการแก้ไข การสร้างกิจกรรมที่ทาให้ผเู้ รียน อาจารย์ และเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนร่วม กันแก้ปัญหา การสนับสนุนเทคโนโลยีและทรัพยากรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าศักยภาพที่มี และ
สุดท้ายผู้เรียนสามารถสร้างผลงานงานที่เป็นรูปธรรมหรือคิดค้นวิธแี ก้ไขปัญหาทีไ่ ด้รับมอบหมายได้ (Blumenfeld et al.,
1991; Krajcik, et al., 1994; Krajcik, Czerniak, & Berger, 2002)
แนวคิด ทฤษฎี ที่สอดคล้องอื่น พบว่า กลุ่มมูลนิธสิ ื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ได้นากระบวนการละครมาสร้าง
เสริมสุขภาวะทางปัญญาของเยาวชนและสังคม เน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวของเยาวชน เสริมพลังคุณค่าเชิงบวก ด้วย
ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลง 4 ประการคือ สร้างคุณค่าในตนเอง เปิดพื้นที่ให้ค้นหาความสามารถเชิงบวก กระบวนการเรียนรู้ทาง
ปัญญาเพื่อเข้าใจชีวิตและสังคมด้วยเหตุผล และมุ่งพัฒนาจิตอาสาทาความดีความงามเพื่อส่วนรวม (กลุ่มละครมะขามป้อม,
2559) มะขามป้อมยังได้นากระบวนการละครมาเป็นเครื่องมือเพือ่ พัฒนามนุษย์และชุมชุม โดยกาหนดคุณลักษณะทั่วไป 4
ประการคือ การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน และการเปลี่ยนแปลง
ระดับสังคม (ขวัญชนก, ภัทรภร, 2557)
เพื่อให้ผู้เรียนได้สั่งสมประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติ การกาหนดโครงงานปลายภาคการศึกษาด้วยรูป
กิจกรรมละครจึงเป็นสิ่งที่น่าทดลอง กิจกรรมดังกล่าวยังสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยปัญญา 3 ฐาน ได้แก่ ฐานคิด การพัฒนา
ความรู้ (HEAD) เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจากการสร้างละคร การค้นหาข้อมูลเพื่อแสวงหาความจริง ความดี และ
ความงดงามในตัววรรณกรรม ซึ่งท้ายที่สุดจะถูกพัฒนาเป็นบทละครของกลุ่ม ฐานกาย การพัฒนาทักษะปฏิบัติ (HAND) เน้น
เรื่องการปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ ละสัปดาห์ การเคลื่อนไหว การวางแผน และลงมือปฏิบัติ โดยอาศัยกระบวนการศิลปะที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะการบริหารจัดการกลุ่ม การสร้างฉาก การทาไฟประกอบเวที การเคลื่อนไหว การทาเสียง
ประกอบ การระดมสมองเพื่อให้ได้บทละครที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม ฐานใจ การพัฒนาความรู้ สึก (HEART) เน้นการสร้าง
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านการทาละครทุกขั้นตอน เน้นการทางานด้วยความเข้าใจ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
คิดเห็นผ่านกระบวนการกลุ่ม (Julie Singleton, 2015) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1984) ว่าการ
เรียนการสอนจะประสบผลสาเร็จได้นั้นผู้สอนต้องกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ให้ชัดเจนโดยแบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น
3 ด้านคือ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ ความคิด และสติปัญญา แบ่งเป็น 6 ระดับ
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ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ จิตพิสัย (Affective Domain) คือพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตใจ ความรู้สึก ความซาบซึ้ง คุณค่าความดีและความงาม แบ่งเป็น 5
ระดับ ได้แก่ การรับรู้ การตอบสนอง การให้คุณค่า การจัดระบบ และค่านิยมส่วนบุคคล (Krathwohl, David R., Bloom,
Benjamin S., B.Masia, Bertram, 1990) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (Simpson, 1972) คือพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้านการปฏิบัติ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ การรับรู้ ปฏิบัติตามแบบ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมชาติ
2 การกาหนดกรอบแนวคิด
H1

รูปแบบการเรียนการสอน
การบริหารจัดการรายวิชา
การสร้างทีมผู้สอน
(Team Teaching)

การเรียนการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐานผ่านกระบวนการละคร
ในห้องเรียนขนาดใหญ่

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
ด้านการรับรู้คุณค่าความงาม

H2

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
ด้านการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

H3

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
ด้านทัศนคติเชิงบวกต่อรายวิชาและ
โครงงานละคร
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม คือ
1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GEN 241 ภาคการศึกษา 1/2558, 2/2558, 1/2559, 2/2559
ตารางที่ 1 แสดงจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและนักศึกษาที่ตอบกลับแบบประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2558 – 2/2559
ภาคการศึกษา
1/2558
2/2558
1/2559
2/2559
จานวนนักศึกษา / คน
จานวนนักศึกษาลงทะเบียน
1,253
1,138
1,057
1,217
จานวนนักศึกษาที่ตอบกลับแบบประเมิน
985
1,037
1,039
1,199
(78.61%)
(91.12%)
(98.30%)
(98.52%)
1.2 ผู้นากระบวนการ ที่ดูแลผูเ้ รียนตั้งแต่ 1/2558 – 2/2559 จานวน 7 คน
2 เครื่องมือและวิธีศึกษา / การเก็บและรวบรวมข้อมูล
2.1 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review)
Community of
Practice: CoP
( Dialogue

After Action
Review: AAR

(การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน)

สุนทรียสนทนา (Dialogue)7 ดาเนินไประหว่างการ
จัดวง CoP และการทบทวนหลังปฏิบัติงานการโดยมี
ฝ่ายสนับสนุนด้านวิจัย (LA) ทาหน้าที่จดบันทึกการ
สนทนา จากนั้นถอดคาสาคัญเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วม

ภาพที่ 2 ผังขั้นตอนการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน

7

การสนทนาเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บอยูภ่ ายในจิตใต้สานึกของผู้ร่วมวงสนทนา (David Bohm, 1996, น.6)
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2.2 แบบประเมินผลรายวิชา และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview)
ข้อคาถามในแบบประเมินพัฒนามาจากเป้าหมายของรายวิชาที่กาหนดจาก TQF : HEd และ KMUTT SQF
โดยเลือกประเด็นที่สอดคล้องกับงานวิจัย ได้แก่ การสัมผัสคุณค่าความงาม การทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และทัศนคติที่มี
ต่อรายวิชาและโครงงานละคร ข้อคาถามดังกล่าวยังพัฒนาเป็นคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ผังขั้นตอนการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก
นาคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของนักศึกษาแต่ละด้าน มาสร้างกราฟเพื่อเปรียบเทียบผลประเมิน ในขณะที่
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทาวิจยั และคณะได้ทาการสัมภาษณ์ผู้นากระบวนการที่ร่วมสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 –
2/2559 จานวน 7 คน ทาการบันทึกบทสัมภาษณ์โดยที่ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้รวบรวม
และถอดคาสาคัญออกมา เพื่อประมวลผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์และอภิปรายผล
1 การถอดบทเรียนและการสัมผัสคุณค่าความงามของนักศึกษา
1.1 การถอดบทเรียนการเรียนการสอนวิชา GEN 241
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้คุณค่าความงาม
2. นักศึกษาเกิดการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
3. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติเชิงบวกต่อ
รายวิชาและโครงงานละคร
การพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการ
AAR
แนวปฏิบัติร่วม
ในรายวิชา
การเรียนการสอน
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
ผ่านกระบวนการละคร

การประเมินผล

ภาพที่ 4 รูปแบบและการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา GEN 241
จากภาพที่ 4 เมื่อการเรียนการเรียนการสอนสอนสิ้นสุดลงจะมีการประเมินผลตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลการ
ประเมิ น ดั งกล่า วได้ น าไปพู ด คุย ในวง CoP และการทบทวนหลังการปฏิบั ติ งานเพื่ อ สร้ างแนวปฏิบั ติร่ ว ม ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการภายในรายวิชาให้มีคุณภาพมากขึ้น จากภาพที่ 4 พบว่ารูปแบบและการพัฒนาการ
เรียนการสอนมีลักษณะเป็นวัฎจักร แสดงถึงการที่รายวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือ PDCA
Cycle (Lodgaard and Aasland, 2011) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ
รายวิชาให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังสรุปในภาพที่ 5
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Plan 2/57

Act

Check

Do

Check

1/2559
Do

Plan 2/59
Act

Act

2/2558

1/2558

Plan 1/59

Plan 2/58

Plan 1/58
Act

Check

2/2559
Do

Check

Do

ภาพที่ 5 วัฏจักร PDCA ของวิชา GEN 241

คะแนนเฉลี่ย

จากภาพที่ 5 พบว่าใน 1 วัฏจักรจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) คือการวางแผนสาหรับปี
การศึกษาถัดไป โดยนาข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสร้างแนวปฏิบัติร่วม การปฏิบัติตามแผน (Do) คือการปฏิบัติ
ตามแผนและแนวปฏิบัติที่สรุปร่วมกัน ตรวจสอบการปฏิบัติติตามแผน (Check) คือการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนและแนว
ปฏิบัติ ซึ่งผู้นากระบวนการและฝ่ายบริหารจัดการรายวิชาได้ตรวจสอบร่วมกัน และการปรับปรุงแก้ไข (Act) คือการพิจารณา
ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมาจากผลประเมินของนักศึกษา ใบสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา และการสัมภาษณ์ผู้นา
กระบวนการ ผลดังกล่าวได้นามาวิเคราะห์และวางแผนสาหรับปีการศึกษาต่อไปผ่านวง CoP และ AAR
1.2 การสัมผัสคุณค่าความงามของนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนทีใ่ ช้ละครเป็นฐานการเรียนรู้
4.1
จากกราฟที่ 1 แสดงผลการสัมผัสคุณความงาม
4.05
ของนักศึกษา พบว่าเมื่อผ่านโครงงานละครผู้เรียนสามารถ
4
สัมผัสได้ถึงคุณค่าความงามโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกภาค
3.95
3.9
การศึ ก ษา เพราะการใช้ เ ทคนิ ค การทบทวนหรื อ การ
3.85
สอดแทรกเนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าความงามเข้าในทุก
3.8
กิ จ กรรมตั้งแต่สัป ดาห์แ รกจนกระทั่ งสิ้น สุดการเรียนการ
3.75
3.7
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2_2557
1_2558
2_2558
1_2559
2_2559
ภาคการศึกษา
2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากการเรียนการสอน
กราฟที่ 1: การสัมผัสคุณค่าความงามของนักศึกษา
จากการทบทวนหลังการปฏิบัติงานแต่ละภาค
การศึกษาพบว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ได้แก่ การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบการบริหารจัดการ และการสร้างทีมผู้สอน (Team Teaching)
2.1 รูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนสามารถอธิบายได้โดยทฤษฎี Storyline Approach (Bell et al., 2006, หน้า 19) คือการ
ร้อยเรียงเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ให้เชื่อมต่อกันเป็นเรื่องราวเดียวกัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับผู้สอน และเนื้อหาในแต่ละ
สัปดาห์ถูกวางให้เป็นลาดับเหตุการณ์หรือโครงเรื่องตามทฤษฎี Five-Act Structure for Drama ของกูสตาร์ฟ เฟรย์แทก
(Gustav Freytag) (Freytag, 1863, หน้า 163-177) ดังภาพที่ 6
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3. Climax
13
12

Drama
Project
Rehearsal
11 3
Rehearsal
10
2
9
Rehearsal
1
8
1. Exposition
Workshop
7
6
2
5
Workshop
4
3
2
1
Introdection
1 to
Aesthetics
of Sound &
Workshop
Aesthetics
of Story Telling
Music
3 Scenes
Drama
Introduction
to Drama
Aesthetics of Literature
Introduction to GEN241

14

Disconne
ct to
Connect
15

Reflection

ภาพที่ 6 รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา GEN 241
การเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรม กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อน
การเรียนรู้ เนื้อหาและกิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ที่ 15 มีการร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน แบ่งเป็น 9 ฐาน
เรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 1-7, 14, 15) 6 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการ (สัปดาห์ที่ 8-9) 3 ฐานการเตรียมพร้อม (สัปดาห์ที่ 10-12) และ 1
การแสดงผลงานในรูปแบบละคร (สัปดาห์ที่ 13)
การเรียนการสอนสาหรับ 9 ฐานการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง แบ่งเป็นห้องเรียนใหญ่ 2 ชั่วโมง และห้องเรียน
ย่อย 1 ชั่วโมง การบริหารจัดการเวลาจะถูกแสดงไว้ในภาพที่ 7

ห้องเรียน
ใหญ่
โมงอย
ห้อ2งเรีชัย่วนย่
1 ชั่วโมง
การเรียนรู้นอกห้องเรียน

นาเข้าสูบ่ ทเรียน
15 นาที

บรรยาย
30 นาที

ทบทวนบทเรียนตามห้องใหญ่
30 นาที

กิจกรรม (ปฏิบัติ)
45 นาที
ระดมสมอง
15 นาที

สะท้อนการเรียนรู้
30 นาที
สรุปบทเรียน
15 นาที

แบบฝึกหัด, วางแผน, ทาโครงงาน 1-3 ชั่วโมง / สัปดาห์

ภาพที่ 7 การใช้เวลาในการเรียนการสอนของรายวิชา GEN 241
6 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการ คือการอบรมความรูแ้ ละทักษะเฉพาะที่นาไปใช้ในโครงงานละครปลายภาคการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ฐานการจัดการ ฐานการเขียนบท ทาทีเซอร์และโปสเตอร์ ฐานเสียง ฐานฉาก ฐานแต่งหน้าและเครื่อง
แต่งกาย และฐานการแสดง ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าฐานตามความสนใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษคอยให้คาแนะนา เวลาอบรม
ฐานละ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษาจะมีการอบรม 2 สัปดาห์
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2.2 รูปแบบการบริหารจัดการ
GEN 241 โครงสร้างการบริหารจัดการในรายวิชา
GEN 241 Organization Chart Semester 1/2558
GEN 241 Organization Chart
Semester 2/2558
ประธานรายวิชา
ประธานรายวิชา
Lec Sec A Lec Sec B Lec Sec C
G A1-8

G B1-8

G C1-8

Lec Sec A Lec Sec B Lec Sec C
G A1-8

นักพัฒนาการศึกษา

G B1-8

G C1-8

นักพัฒนาการศึกษา
ผู้ช่วยสอน (TA)

ผู้ช่วยสอน (TA)

GEN 241 Organization Chart Semester 1/2559
Semester 2/2559

ประธานรายวิชา

ประธานรายวิชา
Lec Sec A Lec Sec B Lec Sec C
G B1-8 G C1-8
G A1-8

GEN 241 Organization Chart

นักพัฒนา
การศึกษา

FA Sec A FA Sec B FA Sec C
G B1-8
G C1-8
G A1-8

ผู้ช่วยฝ่าย
พัฒนากิจกรรม

ฝ่ายสนับสนุนด้าน
บริหารจัดการและวิจัย (LA)
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค (TA)

กระบวนกร มจธ.
ผู้ช่วยฝ่าย** ผู้ช่วยฝ่าย***
บริหารจัดการ พัฒนากิจกรรม
ฝ่ายสนับสนุนด้าน
บริหารจัดการและวิจัย (LA)
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค (LA)

Lec = อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มย่อย (Lecturer) / Fa = ผู้นากระบวนการ (Facilitator)
ภาพที่ 8 โครงสร้างการบริหารจัดการในรายวิชา GEN 241 ภาคเรียนที่ 1/2558 - 2/2559
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรายวิชานามาจากข้อมูลการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน และ
การสะท้อนการเรียนรู้จากผู้เรียน โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ทีมกระบวนกร มจธ. เข้ามาสังเกตการสอน และร่วมพัฒนา
รายวิชาอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2/2559 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่สาคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก
อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มย่อยเปลีย่ นบทบาทเป็นผู้นากระบวนการ ประการที่สอง นักพัฒนาการศึกษาคนที่ 1** ทาหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารจัดการ และนักพัฒนาการศึกษาคนที่ 2*** ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม การปรับโครงสร้างการบริหาร
จัดการมีผลทาให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ดูภาพที่ 8 ประกอบ)
2.3 การสร้างทีมผูส้ อน (Team Teaching)
กลยุทธ์การสร้างทีมผู้สอนมี 2 วิธี คือ สร้างทีมจากการลงมือปฏิบัติจริง ผู้นากระบวนการที่มาจากต่างสาขาวิชาได้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างปฏิบัติงาน การร่วมคิดร่วมสร้าง และทางานร่วมกัน วิธีที่สองคือการสร้างทีมผู้สอนผ่าน
โครงการ GEN 241 Facilitation Skills เป็นการฝึกอบรมที่เน้นการรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทาง
อารมณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป้าหมายรายวิชาร่วมกัน เพื่อเพิ่มทักษะผู้นากระบวนการให้กับอาจารย์และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยโครงการแบ่งออกเป็น 6 CoP ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการทาวง CoP ในโครงการ GEN 241 Facilitation Skills
CoP
ช่วงเวลา
ระยะเวลา เป้าหมาย
CoP1 มิ.ย. - ก.ค. 2559 1 วัน
สร้างความหมายร่วมครั้งที่ 1 เพื่อถอดบทเรียนประสบการณ์การเรียนการ
สอนเทอม 2/58 โดยการทา AAR และเพิ่มทักษะผู้นากิจกรรม
CoP2 ก.ค. - ส.ค. 2559 2 วัน
สร้างความหมายร่วมครั้งที่ 2 เพื่อระดมสมองและการนาจุดเด่นจุดด้อยที่
ได้จากการถอดบทเรียนในกิจกรรม CoP1 มาออกแบบพัฒนาการเรียนการ
สอนในเทอม 1/59 นาแผนการสอนที่ได้จากการออกแบบและพัฒนาเสร็จ
มาทาความเข้าใจร่วมกันและฝึกปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบการ Mockup และ
เพิ่มศักยภาพผู้ร่วมโครงการให้มีทักษะผู้นากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
CoP3 ส.ค. - ก.ย. 2559 ครึ่งวัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1
เพื่อการประชุมหารือและแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน
CoP4 ก.ย. - ต.ค. 2559 ครึ่งวัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2
CoP5 พ.ย. - ธ.ค. 2559 ครึ่งวัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3
CoP6 ธ.ค. 2559 1 วัน
ถอดบทเรียนโครงการ เพื่อถอดบทเรียนประสบการณ์การเรียนการสอน
ม.ค. 2560
เทอม 1/59 โดยการทา AAR และเพิ่มทักษะผู้นากิจกรรม
ผลของการฝึกอบรมทั้งสองแบบทาให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความหมายร่วมของรายวิชา เกิดทักษะการเป็นผู้นา
กิจกรรมเพิ่มขึ้น จนนาไปสู่การมีสว่ นร่วมสร้างแนวทางการพัฒนารายวิชาร่วมกัน โครงการฝึกอบรมวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ที่ชื่อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชา GEN 241 BEAUTY OF LIFE ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วน
ร่วม จัดหวัดนครนายก” ผลจากโครงการดังกล่าวทาให้ผู้เข้าร่วมอบรมลดช่องว่างระหว่างทีมทางานและทีมสอน เข้าใจขอบเขต
พื้นที่การดูแล8 เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความเป็นเจ้าของวิชาร่วมกัน และสามารถถอดบทเรียนจากประสบการณ์ผสู้ อน
ออกเป็นคุณลักษณะของผู้นากระบวนการในรายวิชา 4 ข้อ คือ การแบ่งปันความรู้ ความเห็นอกเห็นใจ ความซาบซึ้งและความ
ร่วมมือกันในทีม
3 การเปรียบเทียบผลประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา GEN 241
3.1 ผลประเมินปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558 - 2/2559
จากข้อคาถามทั้งหมดในแบบประเมิน มี 6 ข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดงานวิจัย คือ ข้อคาถามหมวดการ
เรียนรู้คุณค่าความงาม (ข้อ 1.1) หมวดการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ (การคิดวิเคราะห์และวิพากย์ในการทาเทอม โปร
เจค (ข้อ 2.1) การอดทนและยอมรับความต่าง (ข้อ 3.3) การทางานเป็นทีม (ข้อ 3.5) การสื่อสาร (ข้อ 4.2) และการเรียนรู้ผา่ น
กระบวนการทางาน (ข้อ 5.1)) ผลการประเมินในแต่ละภาคเรียนจะถูกนาไปสร้างกราฟและหาเส้นแนวโน้มเพื่อดูประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเรียนการสอนต่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆของนักศึกษา ดังกราฟที่ 2
1.1

4.6

2.1
3.3

4.4

ฉ ่

3.5
4.2

4.2

5.1
Linear (1.1)

4

Linear (2.1)
Linear (3.3)

3.8
2_2557

1_2558

2_2558

1_2559

2_2559

ึษ

กราฟที่ 2 : การเปรียบเทียบผลประเมินปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558 - 2/2559
8

ขอบเขตพื้นทีก่ ารดูแล = ศิลปะการดูแล การที่ผู้สอนไม่รุกคืบเข้าไปในเขตพื้นที่หวงห้าม และไม่ออกห่างจนไม่ดูแลผู้เรียนเลย (ที
กระบวนกร มจธ.)
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จากกราฟที่ 2 พบว่า เส้นแนวโน้มของกราฟ (เส้นประ Linear 1.1, 2.1, 3.3, 3.5, 4.2 และ 5.1) มีลักษณะ
ชันขึ้นแสดงถึงผู้เรียนสามารถรับรู้คุณค่าความงาม และมีการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้นในทุกภาคการศึกษา
เพราะ การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการสร้างทีมผู้สอน ให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
6.3.2 ผลการวัดทัศนคติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GEN 241
การวัดทัศนคติของนักศึกษาประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ด้านความชอบต่อรายวิชาและโครงงานละคร และด้าน
ความประสงค์ให้มีการจัดละครเวทีต่อ ซึ่งผลของการวัดทัศนคติจะถูกแสดงในรูปแบบร้อยละ ดังกราฟที่ 3 และกราฟที่ 4
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5.75

2_2559

2_2557

1_2558

2_2558

1_2559

2_2559

ร้ อยละ

86.8

ร้ อยละ

90.1

ภาคการศึกษา
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กราฟที่ 4: กราฟแสดงทัศนคติเชิงบวกต่อรายวิชาและโครงงาน
ละคร (ความประสงค์ที่จะให้มีโครงงานละครต่อไป)

กราฟที่ 3: กราฟแสดงทัศนคติเชิงบวก (ความชอบ) ต่อรายวิชา
และโครงงานละคร

จากกราฟที่ 3 พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ความชอบในรายวิชาและโครงงานละครเพิ่ มขึ้ นในทุก ปี โดยนั ก ศึกษามี
ความชอบสูงสุดร้อยละ 94.58 ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และจากกราฟที่ 4 แสดงถึงการที่นักศึกษามีความประสงค์ให้มีการ
จัดละครเวทีต่อไป โดยนักศึกษามีความประสงค์ที่จะให้มโี ครงงานละครต่อไปสูงสุด ร้อยละ 94.25 ในภาคการศึกษาที่ 2/2559
ซึ่งจากผลดังกล่าวแสดงถึงการที่รายวิชาควรจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการละครเป็นสื่อการเรียนรู้ต่อไป
6.3.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากอาจารย์เกื้อหนุนที่สอนในรายวิชาตั้งแต่เทอม 1/2558 – 2/2559
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าหลังจากการปรับปรุงรายวิชาภาคการศึกษา 1/2558 ด้านทัศนคติตอ่ รายวิชา ผู้นา
กระบวนการทุกท่านมีทัศนคติเชิงบวกต่อรายวิชามากขึ้น โดยเฉพาะผู้นาที่มาจากสายวิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนมุมมองด้าน
คุณค่าของรายวิชาไปในทางที่ดีกว่าเดิม เนื่องจากภาคการศึกษาก่อน 1/2558 รายวิชายังขาดความชัดเจน มีแนวการสอนที่
สับสน และระบบริหารจัดการในรายวิชายังไม่ชัดเจน ทาให้ทัศนคติต่อรายวิชาของอาจารย์ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทางด้านการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรม อาจารย์ 6 คน สะท้อนว่า หลังจากมีการปรับปรุงเมือ่ สิ้นสุดภาคการศึกษาด้วย
วัฏจักร PDCA ของรายวิชา ทาให้มีเนื้อหาและรูปแบบการสอนที่ชัดเจนขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และมีการเพิ่ม
กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ขณะที่อีก 1 คน สะท้อนว่าก่อนปรับปรุงดีกว่าเนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมได้ถูก
ถอดออก ผลสะท้อนดังกล่าว ทางรายวิชาได้ทาการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เหมาะกับสภาพจริงที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผ่านโครงงานละครให้มากที่สดุ ด้านการบริหารจัดการรายวิชา อาจารย์ทุกท่านสะท้อนว่าระบบการบริหารจัดการดีขึ้นในทุก
ภาคการศึกษา มีการทางานเชิงรุกมากขึ้น และได้รับความสะดวกจากการประสานงานจากส่วนกลางมากขึ้น บทสะท้อนนี้แสดง
ถึงประสิทธิภาพของการปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับภาระงานและความต้องการของทั้งอาจารย์และผู้เรียน ด้าน
การเรียนรู้ความงามอาจารย์ทุกท่านสะท้อนว่า วิชานี้สามารถสอนให้นักศึกษาสัมผัสกับความงามได้ โดยเฉพาะด้านความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้ออาทร และการทางานเป็นทีม ด้านการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ อาจารย์ทุกท่านเห็นตรงกันว่าการ
ทางานเป็นทีมคือจุดเด่นของรายวิชา ก่อนเรียนและวันสุดท้ายของการเรียนการสอนผู้เรียนมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ไม่มี
การแบ่งแยกภาควิชา ไม่มีระยะห่างของชั้นปี ดังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า “GEN 241 โดดเด่นที่สดุ คือ
การทางานเป็นทีม ซึ่งตัวนี้จะพัฒนาไปยังทักษะด้านอื่นๆ ของนักศึกษาด้วย เช่น ทักษะการสื่อสาร ความมีน้าใจต่อกัน มันเป็น
ผลพวงแบบลูกโซ่ที่ดีที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ด้านทัศนคติของนักศึกษา อาจารย์ทุกท่านสะท้อนว่า นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อ
รายวิชาและโครงงานละครเพิ่มขึ้น เพราะการปรับปรุงทาให้รายวิชากลายเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถที่สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ดังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า “นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อรายวิชาและโครงงานละครเพิ่มขึน้
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เพราะเข้าใจ LO ในรายวิชาผ่านกระบวนการสร้างละคร เพราะจากการทาโครงงานละคร ทาให้พวกเขาได้ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับ
เพื่อน ๆ ต่างภาควิชา และรู้จักการทางานเป็นทีม เมื่อทาโครงงานเสร็จจึงเกิดความซาบซึ้งและเห็นความงดงามในชีวิต ที่เรียนรู้
ผ่านการทางานจริง บนโลกของความเป็นจริง”
สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN 241 ที่ใช้กระบวนการละครเป็นสื่อนาพาผู้เรียนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง สามารถสัมผัสคุณค่าความงาม มีการ
ทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาและโครงงานละคร
จากการวิจัยพบว่า การถอดบทเรียนสามารถสร้างรูปแบบการเรียนการสอนของรายวิชา GEN 241 โดยมีการพัฒนา
ของกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฏจักร PDCA เป็นรูปแบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement
Process) กระบวนการนี้ทาให้รายวิชามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการนาผลทบทวนการปฏิบัติงานมา
สะท้อนในวง CoP ก่อเกิดแนวทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติร่วมทุกภาคการศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มี 3 ตัวแปรสาคัญ คือ การออกแบบกระบวนการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ และการสร้างทีมผู้สอน ในการออกแบบกระบวนการเรียนจะต้องมีความชัดเจนทุกขั้นตอน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บรรยาย และสร้างประสบการณ์สัมผัสคุณค่าความงามให้แก่ผู้เรียนทุกหัวข้อการสอน การบริหารจัดการต้องมี
การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับบริบทและสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการทางานเชิง
รุก จัดโครงสร้างเพื่อเอื้อต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน การสร้างทีมผู้สอนที่ต้องมีการเปลี่ยนบทบาทจากอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นา
กระบวนการ เปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากอาจารย์มาเป็นผู้นากระบวนการ รักษาระยะดูแลแต่ไม่ควบคุม ทาให้รายวิชากลายเป็น
พื้ น ที่ แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ เอื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย นแสดงศั ก ยภาพอย่า งเต็ มที่ หากพิ จ ารณาทฤษฎีข องบลูม ประกอบด้ว ยนั้ น HEAD
เปรียบเสมือนเนื้อหาคุณค่าความงาม HAND คือการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และ HEART คือทัศนคติและการสัมผัส
คุณค่าความงามของผู้เรียน
จากผลประเมินของนักศึกษาแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนการสอนของรายวิชา ทาให้ผู้เรียนมีการรับรู้ด้าน
การสัมผัสคุณค่าความงามเพิ่มมากขึ้น มีทักษะการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และก่อเกิดทัศนคติต่อรายวิชาและโครงงาน
ละคร ซึ่งผลจากแบบประเมินสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์
ดังนั้นงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า โครงงานละครเป็นเครื่องมือทาให้นักศึกษาสามารถสัมผัสคุณค่าความงาม มีการ
ทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และช่วยปรับทัศนคติของนักศึกษาได้ โดยในการดาเนินกระบวนการเรียนการสอนนั้นอาจารย์
ต้องทาหน้าที่ผู้นากระบวนการ นาผู้เรียนสู่พื้นที่ปลอดภัย อีกทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารจะต้องเอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้า ถึงความงดงามแห่งชีวิตซึ่งเป็นส่วนเสี้ยวของศาสตร์แห่งสุนทียะเพื่อเติมเต็มผู้เรียนให้มี
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากการทาวิจัยในครั้งนี้พบกว่า การประยุกต์ใช้ละครกับห้องเรียนขนาดใหญ่ มีแนวโน้มทาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะตามเป้าหมายที่วัตถุประสงค์งานวิจัยกาหนด สามารถกระตุ้นให้ผเู้ รียนตื่นตัว วิพากษ์ ให้เหตุผล และ
สะท้อนกลับด้านคุณค่าความงามเพิ่มมากขึ้น ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีร่ ้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกัน การบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ทาให้บรรยากาศการสื่อสารระหว่างผูส้ ่งสารและผู้รับสานเชื่อมต่อกันด้วยใจ และกระบวนการละคร
สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาจานวนมากเข้าสูภ่ าคปฏิบัติในห้องเรียนขนาดใหญ่ได้ทั่วถึง จากการทาวิจยั ชิ้นนี้ ผู้วิจัยและทีมงาน
พบข้อมูลที่สามารถพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยในขอบเขตของการวัดผลและประเมินผลผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา GEN 241
ความงดงามแห่งชีวิตได้
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของผู้เรียนทุกท่าน ทีมงานเบือ้ งหลัง และทีมอาจารย์
ผู้สอนที่อยู่ในชั้นเรียน GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต หลักสูตรปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนับสนุน ร่วมคิดร่วมสร้างให้
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รายวิชานี้เกิดขึ้นและดารงอยู่ ขอขอบคุณสมาชิกชุมชนกระบวนกร มจธ. ทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันพลังให้กันและกัน และพร้อมที่
จะทางานร่วมกันต่อไปด้วยหัวใจอันชุ่มชื่น ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณสานักวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจากใจจริง ที่ส่งเสริมผู้วิจยั และทีมงานวิจัยตลอดมา
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในด้านการ
จัดการเรียนการสอน การประสานงานโครงการระหว่างนักเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณที่ นัก ศึ ก ษาได้ รับ เป็ น วิ จั ย เชิ งผสม (Mixed Method) เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจานวน 15 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.29 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในโครงการมีความเหมาะสม แต่เนื้อหาทางทฤษฎีไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา (2) ด้านการประสานงานอยู่ในระดับดี ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.87 พี่เลี้ยงจาก
สถานศึกษาติดตามและร่วมแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาในโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การบริการและอานวยความสะดวก แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี และ (3) ด้านงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.50 นักศึกษาได้รับงบประมาน อันได้แก่ เบี้ยเลี้ย ค่าเดินทาง และสวัสดิการอื่นๆ มีความเหมาะสม
คาสาคัญ: การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน:WIL, การวิจัยเชิงผสม
Abstract
The purpose of this research was to study the students’ perspective on work integrated learning
program operated by Teacher Training in Electrical Engineering Division, Faculty of Technical Education, King
Mongkut's University of Technology North Bangkok in aspects of learning procedure management, student
grants and the cooperation of the program among student, university, employer and related organization.
Based on mixed method research using questionnaire and semi-structured interview to procure the data
from all students in the program, data analysis using inductive and descriptive statistics and determination
of the inductive conclusion. The results revealed that (1) the period of learning procedure management
was suitable with the score of 3.29; however, theoretical contents was not in consistence with real life
experience. (2) The cooperation of staff is good with the score of 3.87; the mentors from the university
continuously followed and resolved students’ problems; moreover, related personnel well performed in
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program facilitation and service provision, and (3) the grants provided to the student were appropriate for
program operation with the score of 3.50; students have enough grants for salary, traveling cost and other
privileges.
Keywords: Work integrated learning, Mixed method
บทนา
จากแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลก ได้ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้การศึกษาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนและคุณภาพของคนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่ง และมีส่วนสาคัญในการพัฒนา กล่าวคือ การพัฒนาต้นทุนของทรัพยากรมนุษย์และต้นทุน
ทางสังคม ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ( พ.ศ.2552565 ) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การแก้ ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพของการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ผลิ ต ก าลั งคนให้ ค วามต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน อีกทั้งยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.
2552- 2561 ซึ่งมีนโยบาย ผลิตและการพัฒนากาลังคนของประเทศสอดคล้องกับความต้องการและประสิทธิภาพในการ
เสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในเป้ าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษาและการฝึกงานให้มากขึ้น ทั้งนี้แนวทางในการดาเนินงาน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้ในสายอาชีพ สนับสนุนการทางานควบคู่กับการเรียน เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้จัด
การศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning-WIL) ได้แก่การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
สหกิจศึกษาและการฝึกงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงมากกว่าการเรียนภาคทฤษฎี โดยจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับสถานประกอบการในระบบทวิภาคีให้ครอบคลุมทุกสายอาชีพ รวมทั้งให้มีการนาความรู้ด้านทักษะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาบูรณาการกับทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างกาลังคนสายวิชาขีพระดับสูงที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีให้กับภาคการผลิตและการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนรู้กับการทางาน ในสถาบันอุดมศึกษามีทั้งหมด 9 รูปแบบ (สานักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา, 2552) 1) การ
กาหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (pre-course experience) 2) การเรียนสลับกับการทางาน (sandwich course) 3) สห
กิ จ ศึ ก ษา (cooperative education) 4) การฝึ ก งานที่ เ น้ น การเรีย นรู้ห รือ การติด ตามพฤติ ก รรมการท างาน (cognitive
apprenticeship or job shadowing) 5) หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (joint industry university course)
6) พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (new trainee ship or apprenticeship) 7) การบรรจุให้ทางานหรือการฝึก
เฉพาะตาแหน่ง 8) การปฏิบัติงานภาคสนาม (fieldwork) 9) การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสาเร็จการเรียนทฤษฎี (post-course
internship)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning-WIL) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL ในประเทศ ทั้งในด้านการบริหารงาน ด้านจัดการเรียนการสอน ด้านการ
ประสานงาน ด้านงบประมาน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษามุมมองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับมุมมองในด้านการจัดการเรียนการสอนในโครงการที่รวมถึงสภาพปัญหาและปัจจัยที่ส่งเสริมการดาเนินโครงการ เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษารูปแบบการเรียนร่วมกับการทางานของคณะครุศาตร์อุตสาหกรรมให้และยังเป็นแนวทาง
ส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ดความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งมาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ ภายใต้ ค วามร่ ว มมือ ของสถานศึก ษาและสถาน
ประกอบการเพื่อประสบผลสาเร็จต่อไป
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อศึกษามุมมองของนักศึกษาในโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการประสานงานโครงการระหว่างนักเรียน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านงบประมาณที่นักศึกษาได้รับ
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คาถามงานวิจัย
1.
มุมมองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน (Work-intergraded learning)
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการประสานงาน ด้านงบประมานที่นักศึกษาได้รับ เป็นอย่างไร
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสม (Mixed methods research) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม
และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 15
คน ที่เป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลใน
การสร้างข้อคาถาม และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้ านเที่ย งของเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า
แบบสอบถามมีค่าดัชนี IOC (Item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.5 – 1 ผู้วิจัยได้ใช้ข้อคาถามที่มีค่าระหว่าง
0.8 – 1 เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลเชิ งคุ ณภาพ (qualitative research) โดยใช้ สั มภาษณ์กึ่ งโครงสร้า ง จากนั ก เรีย นที่เ ข้าร่วม
โครงการจานวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จาแนกข้อมูล ตีความ และหาข้อสรุปอุปนัย
จากนั้นสรุปข้อมูลที่ได้เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ
ผลและอภิปราย
จากการสอบถามเกี่ยวกับมุมมองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน ภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่ ในด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean =3.29) ด้านการประสานงานภาพรวมอยู่ในระดับคะแนนดี (Mean=3.87) ด้าน
งบประมาณภาพรวมอยู่ในระดับดี (Mean =3.50) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ข้อคาถาม

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการ
(ร้อยละ)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

X

ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ระยะเวลาเรี ย นและระยะเวลา 13.33 13.33 60.00 13.33 0.00 100.00 3.27
ก า ร ท า ง า น ข อ ง ท่ า น มี ค ว า ม
เหมาะสม
2. การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ 0.00 13.33 46.67 40.00 0.00 100.00 2.73
ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ จ ริ ง หรื อ การมี ก าร
น าเอาปั ญ หาจริ ง ที่ ไ ด้ จ ากการ
ปฏิ บั ติ ง านมาใช้ ใ นการเรี ย นการ
สอน
3. ระหว่างการปฏิบัติงานท่านได้นา 0.00 13.33 60.00 26.67 0.00 100.00 2.87
ความรู้จากการเรียนทางทฤษฏีไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. เนื้ อ หาของรายวิ ช าที่ ส อนทาง 0.00 26.67 66.67 6.67 0.00 100.00 3.20
ทฤษฎีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
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S.D

แปลผล

0.88

ปาน
กลาง

0.70

ปาน
กลาง

0.64

ปาน
กลาง

0.56

ปาน
กลาง

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

ข้อคาถาม

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการ
X S.D แปลผล
(ร้อยละ)
มาก มาก ปาน น้อย น้อย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5. สถานประกอบการมีการกาหนด 13.33 26.67 46.67 13.33 0.00 100.00 3.40 0.91 ปาน
ต าแหน่ ง หน้ า ที่ แ ละภาระงานมี
กลาง
ความเหมาะสม
รวม
3.09 ปาน
กลาง
ด้านการประสานงาน
6. มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า ง 20.00 40.00 33.33 20.00 6.67 100.00 3.73 0.68 มาก
อาจารย์ หั ว หน้ า โครงการ สถาน
ประกอบการ นั ก เรี ย น และผู้ ที่
เกี่ยวข้องในโครงการ
7. พี่ เ ลี้ ย งในสถานประกอบการมี 40.00 46.67 13.33 0.00 0.00 100.00 4.27 0.70 มาก
การแนะน าในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น
อย่างดี
8. มี ก า ร ร่ ว ม มื อ กั น ร ะ ห ว่ า ง 6.67 40.00 33.33 20.00 0.00 100.00 3.33 0.90 ปาน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งในการแก้ใข
กลาง
ปัญหาของนักศึกษา
9. เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกใน 33.33 46.67 20.00 0.00 0.00 100.00 4.13 0.74 มาก
การติดต่อประสานงาน
รวม
3.87
ดี
ด้านงบประมาน
10. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจาวัน มีความเหมาะสม
10.1. ค่าเดินทาง
6.67 33.33 53.33 6.67 0.00 100.00 3.40 0.74 ปนกลาง
10.2. ค่าเบี้ยเลี้ยง
13.33 53.33 26.67 6.67 0.00 100.00 3.73 0.80
ดี
10.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
0.00 60.00 20.00 20.00 0.00 100.00 3.40 0.80 ปาน
กลาง
10.4. สวัสดิการอื่นๆ
13.33 26.67 53.33 6.67 0.00 100.00 3.47 0.83 ปาน
กลาง
รวม
3.50
ดี
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษามุมมองการวิจัยครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่สาคัญ ผู้วิจัยได้นาผลวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยประเด็นสาคัญที่ผู้วิจัย
นามาสรุปผลเป็นดังนี้
1.
การจัดการเรียนการสอน
จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ได้ความรู้และประสบการณ์จากการทางานทางด้านวิศวกรรมในสายวิชาชีพ และเป็นการเรียนรู้การปรับตัวร่วมกับ
ผู้อื่นในการทางาน ซึ่งสอดคล้อ งกับรายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการ
ทางาน สานักเลขาธิการที่กล่าวว่า WIL จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการทางาน และ
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ทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ในเรื่องของเนื้อหาการเรียนทางทฤษฎี สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นงานซ่อมบารุงรักษา ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะทางช่างไฟฟ้า นักเรียนบางคนที่เข้าร่วม
โครงไม่มีทักษะทางด้านช่างไฟฟ้าจึงทาให้สามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานได้ยาก พี่เลี้ยงในสถานประกอบการให้คาแนะนาใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี พี่เลี้ยงในสถานประกอบการมีถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางาน ทักษะทางช่างไฟฟ้าซึ่ ง
นอกเหนือจากการเรียนทางทฤษฎี ระยะในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากนักศึกษาเห็นว่าระยะเวลา
การเรียนจานวน 2 วัน ต่อสัปดาห์และการปฏิบัติงานจานวน 5 วัน ต่อสัปดาห์ ซึ่งไม่มีวันหยุดทานักศึกษาไม่มีเวลาพัก และ
เพื่อทบทวนความรู้ ค้นคว้าข้อมูลในช่วงเวลาสอบ
2.
ด้านการประสานงาน
จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาเห็นว่าการประสานงานระหว่างอาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษาอยู่ในระดับดี เนื่องอาจารย์
พี่เลี้ยงในสถานศึกษาจะเข้าเยี่ยมนักศึกษาในสถานประกอบการระหว่างการทางานประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน และมีการพูดคุย
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างเข้าร่วมโครงการทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการเรียน ส่วนในการประชุมร่วมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นอันได้แก่ สถานประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง นักศึกษามี
ความเห็นว่าควรมีการกาหนดระยะเวลาในการประชุมร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย
3.
ด้านงบประมาณ
จากการวิจัยพบว่า ด้านงบประมาณที่นักศึกษาได้รับในภาพรวมอยู่ในระดับดี เนื่องจากที่นักศึกษาเห็นว่าการได้เรียน
ฟรีตลอดโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี เบี้ยเลี้ยงรายเดือนมีความเหมาะสม ค่าเดินทางที่ได้รับนั้นอยู่ในระดับปานกลางโดย
นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่าการเดินทางจากที่พักไปที่ทางานนั้นต้องใช้รถไฟฟ้าในการเดินทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง งบ
ประมานที่ได้รับในส่วนนี้ไม่เพียงพอในแต่ละเดือน อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นักศึกษาในโครงการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในแต่
ละเดือน อาทิเช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า จึงต้องแบ่งเงินที่ได้จากเบี้ยเลี้ยงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาประเด็นในมุมมองของสถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการการบูรณาการ
การเรียนรู้ร่วมกับการทางาน ด้านความคุ้มค่าในการลงทุนค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษากับคุณภาพของนักศึกษาที่ได้รับ
รายการอ้างอิง
สานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิก าร.(2552).การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการ
เรียนรู้ร่วมกับการทางาน (Work-Intergrated Learning).กรุงเทพ.พริกหวานกราฟฟิค
สานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.(2554).การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการ
เรียนรู้กับการทางาน (Work-Intergrated Learning).กรุงเทพ.พริกหวานกราฟฟิค
รัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ,ดวงกมล ไตรวิจิตรกุล. (2554). การวิเคราะห์มุมมองของครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กต่างด้าวใน
โรงเรียน:วิจัยเชิงผลม. วารสารอิเล็คทรอนิกส์ ทางการศึกษา, 1(6), 2578-2591.
ศิ ริ พ ร ทองแก้ ว . (2556). การศึ ก ษารูปแบบการดาเนิน งานสหกิจ ศึก ษาของคณะครุศ าสตร์อุ ตสาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัย
และจิตวิทยาการศึกษา.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพ.
ผะอบ พวงน้อย.(2540).การประเมินโครงการช่างฝึกหัดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ.วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.
กรุงเทพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับ
วิศวกร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาที่ลงเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร จานวน 351
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อวัดเจตคตินักศึกษาต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียน
รายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีเจตคติ ต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรในหัวข้อ “มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี” มากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 รองลงมาคือ
“ท้าทายความสามารถ” และ “เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิชาอื่นๆต่อไป” โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และ 3.98 ตามลาดับ ด้วย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และ 0.78 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษา มีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรใน
หั ว ข้ อ “ชอบอ่ า นหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ ” น้ อ ยที่ สุ ด โดยเฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.74 ด้ ว ยส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.97
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กับผลการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร พบว่ามีความสัมพันธ์อยู่ใน
ทิศทางบวก
คาสาคัญ: เจตคติ แคลคูลัส
Abstract
The purpose of this research is to study students’ attitudes towards mathematics, specifically the
learning of Calculus I for engineers. Samples for this study are students who registered Pre-Calculus I for
engineers. The research instrument is the questionnaires to be measured students’ attitudes towards
mathematics, specifically the learning of Calculus I for engineers for 351 students. Data was analyzed by
Mean, Standard Deviation and Pearson Correlation Coefficient. Research revealed that the students had the
highest measure of positive attitude in “Benefits of Technology Development”, with an average of 4.15
(standard deviation 1.18), followed by “Challenging”, with an average of 4.03 (standard deviation 0.75), and
“Benefits of Learning Next Subjects”, with an average of 3.98 (standard deviation 0.78). Moreover, research
revealed that the students had the lowest measure of positive attitude in “Liking to Read Books about
Mathematics”, with an average of 2.74 (standard deviation 0.97). The relationship between the study
students’ attitudes towards mathematics and specifically the learning of Calculus I for engineers was found
to be positive.
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บทนา
มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้า นนา เป็ น สถาบั นอุ ดมศึก ษาด้า นวิชาชี พ และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามี
โอกาสในการศึ ก ษาต่ อ ด้ า นวิ ช าชี พ เฉพาะทางระดั บ ปริ ญ ญาเป็ น หลั ก และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
ประกอบด้วย 4 คณะกับอีก 1 สถาบัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา จัดเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในสังกัดของสานักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งใหม่จึงต้องมีการตรียมความพร้อม เพื่อดาเนินการตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการ
วิจัย ด้านบริการวิชาการและด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนามีชื่อเสียงให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนาอื่น ๆ ได้นั้น ถือเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างยิ่งของบุคลากรในองค์กร
แห่งนี้
ปัจจัยที่สาคัญด้านหนึ่งที่ส่งผลต่อความสาเร็จของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งในปัจจุบันกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีภารกิจหลักในด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ให้กับนักศึกษา ซึ่งมีทั้งวิชาพื้นฐานเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี ให้ทั้ ง 4 คณะ ซึ่ง วิชาเหล่านี้เป็นรากฐานที่สาคัญต่อ
การศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาต่างๆ แต่ผลการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาอื่นๆซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาในรายวิชาต่างๆเป็นส่วนสาคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่ อความสาเร็จ
ของมหาวิทยาลัยด้วย ปัจจุบันผู้วิจัยพบว่ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ซึ่งที่
ผ่ า นมาพบว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ข าดความเอาใจใส่ ใ นการเรี ย น ท าให้ ผ ลการเรี ย นการสอนไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร นอกจากนี้
กระบวนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษามีความเป็นอิสระ ให้มีความรับผิดชอบด้วยตนเอง ซึ่ง
ต่างจากการเรียนในระดับมัธยมที่มีครูผู้สอนคอยกากับดูแล ปัญหาสภาพห้องเรียน สิ่งแวดล้อม เวลา ตลอดจนความซ้าซ้อน
ของเนื้อหาที่เคยเรียนมากับมหาวิทยาลัย อาจส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการวิจัยเรือ่ งเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษาในการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนเพิ่มคุณภาพงานด้านการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติของนักศึกษากับผลการเรียนการสอนวิชารายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
สมมติฐานของการวิจัย
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีผลต่อการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
กรอบแนวคิด
- เจตคติต่อการเรียน
- แรงจูงใจในการเรียน
- พฤติกรรมการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
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ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ตั วอย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริญญาตรีบ างส่ว นที่ ลงทะเบีย นเรี ยนรายวิ ชาแคลคูลั ส 1 ส าหรั บ วิ ศวกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรและสร้างแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบสอบถามที่ทาการปรับปรุง แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยขอความร่วมมือจาก
คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ช่วยในการเก็บข้อมูล
3.2 รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากคณาจารย์ให้ครบตามจานวน
3.3 ตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมาแล้ว
3.4 นาข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ผล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติต่อเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร จานวน 351 คน
เจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
SD
การแปลผล
x
ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรเป็นวิชาที่
1. มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
2. ท้าทายความสามารถ
3. มีเนื้อหายากและซับซ้อนเกินไป
4. สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. ช่วยให้ข้าพเจ้ามีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ
6. เรียนแล้วน่าเบื่อหน่าย
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. เป็นประโยชน์ต่อการรู้วิชาอื่นๆต่อไป
9. ช่วยให้คิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้ง่าย
ข้าพเจ้า
10. จะกระตือรือร้น เมื่อถึงชั่วโมงเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
11. เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
12. ไม่รู้สึกกลัว เมื่อต้องตอบคาถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
13. รู้สึกภูมิใจ เมื่อมีเพื่อนมาถามปัญหาคณิตศาสตร์
14. ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
15. ชอบนาวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

4.15

1.18

มาก

4.03
3.72
3.44
3.67
2.80
3.50
3.98
3.84

0.75
0.87
0.96
0.80
0.94
0.86
0.78
0.78

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.64
3.73
3.39
3.42
2.74
3.14

0.87
0.81
1.34
0.90
0.97
1.22

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรในหัวข้อ “มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี” มากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 รองลงมาคือ “ท้าทายความสามารถ” และ
“เป็นประโยชน์ต่อการรู้วิชาอื่นๆต่อไป” โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และ 3.98 ตามลาดับ ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และ
0.78 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษา มีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรในหัวข้อ “ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์” น้อยที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97
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ตารางที่ 2 จานวนและค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร จาแนกตามระดับคะแนน
ระดับคะแนนนักศึกษา ที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
จานวน
ร้อยละ
ระดับคะแนน
91
25.93
 81 คะแนน
61-80 คะแนน
97
27.64
41-60 คะแนน
68
19.37
95
27.07
 40 คะแนน
รวม
351
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับ
วิศวกร ทั้งหมด 351 คน เป็นนักศึกษาที่มีระดับคะแนนสอบระหว่าง 61 – 80 คะแนน มากที่สุดร้อยละ 27.64 รองลงมาคือ
ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนลงมา ร้อยละ 27.07 น้อยที่สุดคือระดับคะแนนระหว่าง 41 – 60 คะแนน ร้อยละ 19.37
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติต่อเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ที่มีระดับ คะแนน
ตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไปจานวน 91 คน
เจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
SD
การแปลผล
x
ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรเป็นวิชาที่
1. มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
2. ท้าทายความสามารถ
3. มีเนื้อหายากและซับซ้อนเกินไป
4. สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. ช่วยให้ข้าพเจ้ามีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ
6. เรียนแล้วน่าเบื่อหน่าย
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. เป็นประโยชน์ต่อการรู้วิชาอื่นๆต่อไป
9. ช่วยให้คิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้ง่าย
ข้าพเจ้า
10. จะกระตือรือร้น เมื่อถึงชั่วโมงเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
11. เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
12. ไม่รู้สึกกลัว เมื่อต้องตอบคาถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
13. รู้สึกภูมิใจ เมื่อมีเพื่อนมาถามปัญหาคณิตศาสตร์
14. ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
15. ชอบนาวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

4.80

0.80

มากที่สุด

4.65
3.78
3.90
4.54
2.49
4.29
4.70
4.48

0.89
1.02
0.89
0.87
0.94
0.94
0.85
0.84

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
มาก

4.35
4.51
3.96
4.23
3.45
3.75

0.90
0.93
0.95
0.97
1.00
0.99

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 3 นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไปใน
หัวข้อ “มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ” มากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80
รองลงมาคือ “เป็นประโยชน์ต่อการรู้วิชาอื่นๆต่อไป” โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 แ ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 นอกจากนี้ยัง
พบว่านักศึกษา มีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรในหัวข้อ “เรียนแล้วน่าเบื่อหน่าย” น้อยที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.49
ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ เจตคติต่อเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ที่มีระดับคะแนน
ระหว่าง 61 - 80 คะแนนจานวน 97 คน
เจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
SD
การแปลผล
x
ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรเป็นวิชาที่
1. มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
2. ท้าทายความสามารถ
3. มีเนื้อหายากและซับซ้อนเกินไป
4. สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. ช่วยให้ข้าพเจ้ามีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ
6. เรียนแล้วน่าเบื่อหน่าย
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. เป็นประโยชน์ต่อการรู้วิชาอื่นๆต่อไป
9. ช่วยให้คิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้ง่าย
ข้าพเจ้า
10. จะกระตือรือร้น เมื่อถึงชั่วโมงเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
11. เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
12. ไม่รู้สึกกลัว เมื่อต้องตอบคาถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
13. รู้สึกภูมิใจ เมื่อมีเพื่อนมาถามปัญหาคณิตศาสตร์
14. ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
15. ชอบนาวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

4.58

0.89

มากที่สุด

4.45
3.87
3.63
4.08
2.55
3.79
4.56
4.29

0.95
0.91
1.00
0.86
0.92
0.91
0.89
0.96

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มาก

3.91
4.18
3.66
3.61
3.01
3.43

0.94
0.86
0.95
0.93
0.95
0.95

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรที่มีระดับคะแนนที่มีระดับคะแนนระหว่าง 61 80 คะแนนในหัวข้อ “มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ” มากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้วยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.89 รองลงมาคือ “เป็นประโยชน์ต่อการรู้วิชาอื่นๆต่อไป” โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89
นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษา มีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรในหัวข้อ “เรียนแล้วน่าเบื่อหน่าย” น้อยที่สุด โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 2.55 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติต่อ เจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ที่มีระดับคะแนน
ระหว่าง 41 - 60 คะแนนจานวน 68 คน
เจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
SD
การแปลผล
x
ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรเป็นวิชาที่
1. มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
2. ท้าทายความสามารถ
3. มีเนื้อหายากและซับซ้อนเกินไป
4. สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. ช่วยให้ข้าพเจ้ามีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ
6. เรียนแล้วน่าเบื่อหน่าย
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. เป็นประโยชน์ต่อการรู้วิชาอื่นๆต่อไป
9. ช่วยให้คิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้ง่าย
ข้าพเจ้า
10. จะกระตือรือร้น เมื่อถึงชั่วโมงเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
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4.84

0.86

มากที่สุด

4.53
4.24
3.78
4.09
2.93
3.82
4.65
4.24

0.87
0.89
0.99
0.98
0.93
1.03
0.86
0.87

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มาก

4.09

0.90

มาก

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

11. เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
12. ไม่รู้สึกกลัว เมื่อต้องตอบคาถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
13. รู้สึกภูมิใจ เมื่อมีเพื่อนมาถามปัญหาคณิตศาสตร์
14. ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
15. ชอบนาวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

4.29
3.65
3.76
2.74
3.34

0.98
1.04
1.01
0.89
0.94

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรที่มีระดับคะแนนที่มีระดับคะแนนระหว่าง 41 60 คะแนนในหัวข้อ “มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ” มากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ด้วยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.86 รองลงมาคือ “เป็นประโยชน์ต่อการรู้วิชาอื่นๆต่อไป” โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86
นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษา มีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรในหัวข้อ “ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์” น้อย
ที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติต่อ เจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ที่มีระดับตั้งแต่ 40
คะแนนลงไปจานวน 95 คน
เจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
SD
การแปลผล
x
ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรเป็นวิชาที่
1. มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
2. ท้าทายความสามารถ
3. มีเนื้อหายากและซับซ้อนเกินไป
4. สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. ช่วยให้ข้าพเจ้ามีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ
6. เรียนแล้วน่าเบื่อหน่าย
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. เป็นประโยชน์ต่อการรู้วิชาอื่นๆต่อไป
9. ช่วยให้คิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้ง่าย
ข้าพเจ้า
10. จะกระตือรือร้น เมื่อถึงชั่วโมงเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
11. เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
12. ไม่รู้สึกกลัว เมื่อต้องตอบคาถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
13. รู้สึกภูมิใจ เมื่อมีเพื่อนมาถามปัญหาคณิตศาสตร์
14. ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
15. ชอบนาวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

4.59

0.75

มากที่สุด

4.56
4.14
3.75
3.98
3.00
3.81
4.34
4.42

0.91
0.91
0.97
0.94
0.95
0.94
0.99
0.94

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.80
4.15
3.69
3.65
2.80
3.36

0.88
0.93
0.94
1.05
1.01
0.98

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 6 นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรที่มีระดับคะแนนที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ 40
คะแนนลงไป ในหัวข้อ “มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ” มากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ด้วยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75 รองลงมาคือ “ท้าทายความสามารถ” โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 นอกจากนี้ยัง
พบว่านักศึกษา มีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรในหัวข้อ “ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ” น้อยที่สุด โดย
เฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียนรายวิชาแคลคูลัส
1 สาหรับวิศวกร ที่ระดับคะแนนต่างๆ
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ตารางที่ 7 จานวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อ ต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียนรายวิชา
แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร จาแนกตามคะแนน
ระดับคะแนน
N
S.D.
ระดับเจตคติ
X
91
4.13
0.74
มาก
 81 คะแนน
61-80 คะแนน
97
3.84
1.01
มาก
41-60 คะแนน
68
3.93
1.02
มาก
95
3.87
1.00
มาก
 40 คะแนน
รวม
351
จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรที่มีระดับคะแนนที่มีระดับ คะแนน
ตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไป มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ( x =4.13 ) ระดับคะแนนระหว่าง 61 – 80 คะแนน มีเจตคติอยู่ในระดับ
มาก ( x =3.84 ) ระดับคะแนนระหว่าง 41 – 60 มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ( x =3.93 ) ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ลงไป มีเจต
คติอยู่ในระดับมาก ( x =3.87 )
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนนเจตคติต่อการเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์กับคะแนน
สอบวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
Correlations
Score
Attitude
Pearson Correlation
1
.120*
Score
Sig. (2-tailed)
.028
M
N
351
337
*
Pearson Correlation
.120
1
Sig. (2-tailed)
.028
Atti
N
351
351
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์จะพบว่า คะแนนเจตคติต่อการเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์มคี วามสัมพันธ์กับคะแนน
สอบวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = 0.12) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน
ผลและอภิปราย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี้
ด้านเจตคติ
นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรในหัวข้อ “มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี” มาก
ที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 รองลงมาคือ “ท้าทายความสามารถ” และ “เป็นประโยชน์ต่อ
การเรี ย นรู้ วิ ชาอื่ น ๆต่ อ ไป” โดยเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.03 และ 3.98 ตามล าดั บ ด้ ว ยส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.75 และ 0.78
ตามลาดับ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนนเจตคติต่อการเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์กับคะแนนสอบวิชา
แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร พบว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางบวก
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ทั้งหมด 351 คน เป็น
นักศึกษาที่มีระดับคะแนนสอบระหว่าง 61 – 80 คะแนน มากที่สุดร้อยละ 27.64
2. นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไปในหัวข้อ “มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี” มากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
3. นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรที่มีระดับคะแนนที่มีระดับคะแนนระหว่ าง 61 - 80
คะแนน ในหัวข้อ “มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี” มากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้วยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89
4. นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรที่มีระดับคะแนนที่มีระดับคะแนนระหว่ าง 41 - 60
คะแนนในหัวข้อ “มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ” มากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ด้วยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86
5. นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรที่มีระดับคะแนนที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนลงไป
ในหัวข้อ “มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี” มากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ด้วยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75
6. นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรที่มีระดับคะแนนที่มีระดับคะแนน จาแนกตามระดับ
คะแนน โดยระดับคะแนนตั้งแต่ 81 คะแนนขึ้นไป มีเจตคติอยู่ในระดับมาก( x =4.13) ระดับคะแนนระหว่าง
61 – 80 คะแนน มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ( x =3.84 ) ระดับคะแนนระหว่าง 41 – 60 มีเจตคติอยู่ในระดับ
มาก ( x =3.93 ) ระดับคะแนนตั้งแต่ 40 ลงไป มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ( x =3.87 )
7. คะแนนเจตคติ ต่อการเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์คะแนนสอบวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = 0.12) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน
รายการอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์สาหรับนักศึกษา ดาเนินการวิจัยโดยการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ และสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ ข้อมูลวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐานเพือ่
พัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ใช้วงจรปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน เป็นการวิเคราะห์สภาพการจัดการ
เรียนรู้โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการเรียนนักศึกษา สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าว
โทรทัศน์ และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2) ขั้นปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยการ
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์จากการทาโครงงาน 3)
ขั้นการสังเกต เป็นการสังเกตและบันทึกข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบทดสอบ และแบบประเมินทักษะการผลิต
รายการข่าวโทรทัศน์ 4) ขั้นสะท้อนผล เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นการสังเกตมาอภิปราย วิ เคราะห์และวิจารณ์หาสาเหตุ
ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับอาจารย์ผู้สอน สรุปและรายงานผลการพัฒนาทักษะของนักศึกษา
คาสาคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
Abstract
The objective of this research was to study guidelines for action research of project- based
learning for developing television news program production skills for students by review literature about
action research; project- based learning television news program production skills and interviews with
instructors and students on learning management.The data were analyzed by content analysis.The findings
were as follows: The action research of project- based learning for developing television news program
production skills for communication arts students uses active research consisted 4 steps. 1) Planning is an
analysis of learning management by gathering data from student learning outcomes. Interviews with
instructors and students on television news program production and develop a project- based learning
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management plan. 2) Action is learning activities consisted: introductory knowledge about television news
program production and television news program production training by project- based. 3) Observing is
observation and recording of learning activities. Provide students with feedback on learning activities. To
evaluate the efficiency of learning activities using the quiz and television news television production skills
assessment. 4) Reflecting is information from the observation stage. Analyze and criticize causes and
problems between the researcher and the instructor. Summarize and report student skills development.
Keywords: Action Research, Project-Based Learning, Television News Program Production Skills
บทนา
สถาบันอุดมศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยมีความคาดหวังว่าระบบอุดมศึกษามีบทบาทสูงใน
ด้านการสร้างและถ่ายทอดความรู้ของไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และของโลก การเสริมสร้างประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมระดับภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาบัณฑิตศึก ษาที่มีคุณภาพสูง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ,2540) การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงที่มุ่งพัฒนาคนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสาคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงให้กับประเทศต่อไป จากความสาคัญ
ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายการดาเนินงานอุดมศึกษาในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการเน้น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งใช้การศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based
Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทาให้ผู้สอนต้องพัฒนาตัวเอง
เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการผลิตคนไปสร้างสรรค์นวัตกรรม (สานักนายกรัฐมนตรี, 2559 : ออนไลน์)
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการผลิตคนไปสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกคิ ด ฝึก
ปฏิบัติ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning : PBL) เป็นรูปแบบการสอนอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้ผู้เรียน
มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ เป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจความถนัดและความสามารถภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงาน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานทาให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สารวจค้นคว้า ทดลองโดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น แนะนาและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ส่วนผู้เรียนต้องดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น (สุชาติ วงศ์สุวรรณ, 2542) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
รายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นวิชาเอกบังคับของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
วิชาเอกวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์ของรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถรู้จักการใช้เทคนิคการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนข่าว การพิจารณาความสาคัญและความ
น่าสนใจของข่าว ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวทั้งวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีทักษะผลิต
รายการข่าวโทรทัศน์ใน 3 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการเขียนบท ทักษะการตัดต่อ และทักษะการลงเสียง จึงมีความจาเป็น
ที่ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอันจะนาไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสวงหาข้อมูล และ
แก้ปัญหาเหล่านั้น รู้จักบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
แต่จากการศึกษาข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลภาคสนามที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาดังกล่าว ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้
1. สภาพการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไป เป็นการสอนแบบกลุ่มใหญ่ นักศึกษาปฏิบัติการโดยทาตามขั้นตอนที่อาจารย์
กาหนด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือทางานร่วมกันเป็นกลุ่มมีน้อย ทาให้นักศึกษาขาด
การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ
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2. นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เคยชินกับบริบทของการเรียนที่ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีข้อบกพร่องในด้านการใช้เครื่องมือ และทักษะในการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบ โดยผู้ศึกษาวิจัยและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนในการปฏิบัติการวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบัติจากการใช้วงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือกระทาจริง การสังเกต และ
การสะท้อนการปฏิบัติ การดาเนินต่อเนื่องไปจะนาไปสู่การปรับแผนเข้าสู่วงจรใหม่จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้ไขปัญหาจริง เพื่อพัฒนา
สภาพของสิ่งที่ได้ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้นามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน โดยผู้สอนเป็น
ผู้เรียนรู้และวิเคราะห์วิจารณ์จากผลที่ได้จากการปฏิบัติการจะให้ได้รูปแบบการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของการจัดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะการผลิตรายการ
ข่าวโทรทัศน์ด้วยการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีระบบที่
ใช้วงจรปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยั งเป็นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดประสบการณ์พร้อมที่จะนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์
กับงานที่ทา และให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการผลิต
รายการข่าวโทรทัศน์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษา
เอกสาร และประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษาเอกสาร
ประชากร คือ เอกสาร หนังสือ งานวิจัย และเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน ทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ จากห้องสมุด และฐานข้อมูลออนไลน์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2560
กลุ่มตัวอย่าง คือ เอกสาร หนังสือ งานวิจัย และเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน ทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ จานวน 49 รายการ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยยึดจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเป็นหลักและมีขั้นตอนดังนี้ 1) สารวจรายชื่อเอกสาร หนังสือ จากห้องสมุด และสารวจรายการงานวิจัยฐานข้อมูล
ออนไลน์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2560 2) คัดเลือกเอกสาร หนังสือ
งานวิจัยด้านการวิจัยปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ประชากร คือ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม
กลุ่มตัวอย่าง คือ
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในปีการศึกษา 2559 จานวน
2 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
1.2.2 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปีการศึกษา 2559 จานวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดย
เลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนในรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระดับดีขึ้นไป (เกรด 3.00 –
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4.00) จานวน 3 คน นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระดับปานกลาง
(เกรด 2.00 – 2.50) จานวน 4 คน และนักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระดับพอใช้ (เกรด 1.00 – 1.50) จานวน 3 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย แบบบันทึกเนื้อหา และแบบสัมภาษณ์ มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
2.1 แบบบันทึกเนื้อหา เป็นแบบบันทึกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ทักษะ
การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
2.1.1 ศึกษาเอกสารหนังสือ งานวิจัย และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ และการสร้างแบบบันทึกเนื้อหา
2.1.2 ร่างแบบบันทึกเนื้อหา ขอคาปรึกษาและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของเครื่องมือ ซึ่ งได้
ประเด็นในการบันทึกเนื้อหา จานวน 6 ประเด็น ได้แก่ ความหมาย ลักษณะ เทคนิค วิธีการดาเนินการ ข้อดี และข้อจากัด
2.1.3 นาแบบบันทึกเนื้อหามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมให้คาแนะนา
2.1.4 นาแบบบันทึกไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล พิจารณาความครอบคลุม สมบูรณ์ของเนื้อหา และทาการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
2.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และการ
ผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Interview)มีวิธีการสร้างและหา
คุณภาพ ดังนี้
2.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์การผลิตรายการข่าว
โทรทัศน์ วิธีการจัดการเรียนรู้ และการสัมภาษณ์และการสร้างเครื่องมือ
2.2.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ ขอคาปรึกษาและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความครอบคลุมเนื้อหาของเครื่องมือ ซึ่งได้ประเด็นในการสัมภาษณ์
จานวน 4 ประเด็น ได้แก่ สภาพการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ และปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้
2.2.3 น าแบบสั ม ภาษณ์ ม าปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมให้คาแนะนา และนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และ
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร มีวิธีการดังนี้
3.1.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ งานวิจัย และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
3.1.2 แยกรายการเอกสารตามประเด็นที่ศึกษา
3.1.3 สรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาเอกสารด้วยการพรรณาความ
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มีวิธีการดังนี้
3.2.1 ติดต่อและนัดหมาย อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์
3.2.2 ผู้วิจัยสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาตามวันที่ได้นัดหมายไว้ด้วยตนเอง
3.2.3 สรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากการสัมภาษณ์แยกเป็นประเด็นด้วยการพรรณาความ
3.3 นาเนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้สอนและนักศึกษา มาสังเคราะห์เพื่อกาหนด
แนวทางในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์กาหนดแนวทางในการทาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปรับปรุง

ผลและอภิปราย
ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหา และสังเคราะห์เอกสารกับผลการสัมภาษณ์ สามารถกาหนดแนวทางในการทาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ การทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโคร งงานเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ใช้วงจรปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน เป็นการวิเคราะห์สภาพการจัดการ
เรียนรู้โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการเรียนนักศึกษา สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าว
โทรทัศน์ และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2) ขั้นปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยการ
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์จากการทาโครงงาน 3)
ขั้นการสังเกต เป็นการสังเกตและบันทึกข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบทดสอบ และแบบประเมินทักษะการผลิต
รายการข่าวโทรทัศน์ 4) ขั้นสะท้อนผล เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นการสังเกตมาอภิปราย วิเคราะห์และวิจารณ์หาสาเหตุ
ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับอาจารย์ผู้สอน สรุปและรายงานผลการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ซึ่งวิธีการดาเนินงานตาม
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน สามารถแสดงให้เห็นขอบข่ายของแนวทางในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ดังภาพประกอบที่ 1
ขั้นวางแผน

-ศึกษาสภาพปัญหา และวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน
-ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
-พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐาน
-สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

ขั้นปฏิบัติการ

ดาเนินการปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

ขั้นสังเกตการณ์

ขั้นสะท้อนผล

บันทึกกระบวนการของการปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติ โดยใช้เครือ่ งมือและ
เทคนิคการรวบรวมข้อมูล การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกจาก
-แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
-แบบบันทึกการใช้แผนการเรียนรู้
-แบบบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษา
-แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และสรุป

ภาพประกอบที่ 1 ขอบข่ายของแนวทางในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ
การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
ซึ่งแนวทางในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าว
โทรทัศน์ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของเคมมิส และ แมคทาการ์ท (Kemmis and McTaggart,1983 อ้างถึงใน ยาใจ พงษ์
บริบูรณ์, 2537) ที่ได้กล่าวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการนาไปใช้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอน 4
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ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) เป็นการสารวจปัญหาที่สาคัญที่ต้องการให้มีการแก้ไข ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องนักเรียน
ผู้ปกครอง และ/หรือผู้บริหารวางแผนพร้อมกันสารวจสภาพการณ์ของปัญหาว่ามีอย่างไร ปัญหาที่ ต้องการแก้ไขคืออะไร
ปัญหานี้เกี่ยวกับใครบ้าง วิธีการแก้ไขจะเป็นในรูปใดบ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไร การปฏิบัติการแก้ไขจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องใดบ้าง ในขั้นของการวางแผนจะมีการปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง การใช้แนวคิดวิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับขั้นที่
2 ขั้ น ปฏิ บั ติ ก าร (Action) เป็ น การน าแนวคิ ด ที่ ก าหนดเป็ นกิ จ กรรมขั้ น วางแผนมาดาเนิ นการลงมือ ปฏิ บัติ ขั้ น ที่ 3 ขั้ น
สังเกตการณ์ (Observe) สิ่งที่ต้องการสังเกต คือ กระบวนการของการปฏิบัติ (The Action Process) ผลของการปฏิบัติการ
(The Effects of Action) ซึ่งอาจเกิด โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีและสภาพแวดล้อมและข้ อจากัด ของการปฏิบัติ การ (The
Circumstances andConstraints) การสังเกตนี้รวมถึงการรวบรวมผลที่เ กิดขึ้ นจากการใช้เครื่อ งมื อ/แบบทดสอบวั ด ผล
ออกมาในเชิงตัวเลขหรือใช้แบบสารวจแบบสอบถามวัดสิ่งที่ต้องการทราบความเปลี่ยนแปลง และขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนการ
ปฏิบัติ (Reflect) เป็นการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา หรือสิ่งที่จากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ ผู้วิจัย
รวมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและของระบบ
การศึกษาที่ประกอบกันอยู่ โดยผ่านการถก/อภิปรายปัญหา การประเมิน โดยกลุ่มจะทาให้ได้แนวทางของการพัฒนาขั้นตอน
การดาเนินกิจกรรมและเป็นพื้นฐานข้อมูลที่นาไปสู่การปรับปรุงและวางแผนปฏิบัติต่อไป
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่ อพัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ ใช้
วงจรปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นวางแผน เป็นการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการเรียนนักศึกษา สัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และการผลิต
รายการข่าวโทรทัศน์ และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ การเตรียมความพร้อม การศึกษาความเป็นไปได้ กาหนดหัวข้อ ดาเนินการสร้างชิ้นงาน และ
นาเสนอผลงาน
2) ขั้นปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าว
โทรทัศน์ และฝึกปฏิบัติการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์จากการทาโครงงาน ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อม โดยผู้สอนจัดเตรียมขอบเขตของโครงงาน แหล่งข้อมูล และคาถามนา ให้กับ
นักศึกษาเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ โดยนาเสนอในหลากหลายรูปแบบเช่น text, video clip, หรือ online news
ขั้ นตอนที่ 2 การศึ กษาความเป็ นไปได้ โดยนั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาขอบเขตโครงงาน แหล่ งข้ อ มู ล ตลอดจนค้ น หา
แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ และ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อพยายามตอบคาถามนาที่ผู้สอนได้ตั้งไว้ ผ่าน
เครื่องมือติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น group discussion board, chat, web conference แล้วศึกษาโครงงานอย่างคร่าวๆ ถึง
ความเป็นไปได้ในการจัดทาโครงงานเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดหัวข้อ โดยให้นักศึกษาปรึกษาภายในกลุ่ม และกาหนดหัวข้อที่จะทาเป็นโครงงาน และให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มวางแผนการจัดทาโครงงาน โดยระบุกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนและ ตารางการดาเนินการ ตลอดจนกาหนด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสร้างชิ้นงาน โดยให้นักศึกษาแบ่งงานและภาระความรับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อสร้าง
ชิ้นงาน โดยใช้ความรู้ในการจัดทาโครงงานและความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ จากนั้นจึงให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ใหม่กับสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษา
ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอผลงาน โดยให้นักศึกษาจัดทารายงานและเตรียมการนาเสนอที่แสดงให้เห็ นถึ งผลของ
กิจกรรมของโครงงาน (ผลงานและกระบวนการ) แล้วนาเสนอผ่านเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น video clip, online
text, webpage, blog, Facebook เป็นต้น
3) ขั้นการสังเกต เป็นการสังเกตและบันทึกข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บันทึกกระบวนการของการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติ จากแบบสังเกตพฤติกรรมการ
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เรียนรู้ แบบบันทึกการใช้แผนการเรียนรู้ แบบบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษา แบบสัมภาษณ์ และประเมินประสิทธิภาพของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ และแบบประเมินทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
4) ขั้นสะท้อนผล เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นการสังเกตมาอภิปราย วิเคราะห์และวิจารณ์หาสาเหตุปัญหาร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยกับอาจารย์ผู้สอน สรุปและรายงานผลการพัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวทางในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการผลิต
รายการข่าวโทรทัศน์มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผลการศึกษาแนวทางในการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการ
ผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการนาเอารูปแบบการทาวิจัยปฏิบัติการมา
ใช้ เป็นแนวทางที่จะสามารถพัฒนาทั้งความรู้และทักษะของนักศึกษาได้ จึงควรนาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อเป็น
การพัฒนานักศึกษาต่อไป
2. ผลการศึกษาพบว่าในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสัมภาษณ์อาจได้ข้อมูลจากคนจานวน
น้อย ซึ่งอาจใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อสรุปและสารสนเทศเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อสารวจและเปรียบเทียบระดับความสามารถการใช้ทักษะ
ชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 346 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามมี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่ 2 แบบประเมินทักษะชีวิตของตนเองที่พัฒนาโดย สกล วรเจริญศรี (2550) ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9136ผลการศึกษาพบว่า ก) นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18 – 32 ปี และมีสถานภาพ
เป็นโสด ข) ระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิต พบว่านักศึกษาทุกชั้นปีมีความสามารถการใช้ทักษะชีวิตในทุกองค์ประกอบ
อยูใ่ นระดับสูง ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านอยู่ระหว่าง 3.58 – 4.20 นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 มีความสามารถการใช้ทักษะชีวิต
ในองค์ประกอบด้านสังคมสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95, 3.92, 4.20 และ 4.02 ตามลาดับ และมีคะแนนต่าที่สุดในด้าน
การเผชิ ญทางอารมณ์ โดยมี ค่ า เฉลี่ยเท่า กั บ 3.63, 3.58, 4.01 และ 3.58 ตามล าดับ ค) การศึ ก ษาเปรีย บเทียบระดับ
ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตด้านสังคม, ด านความคิด
และดานการเผชิญทางอารมณ์สูงกว่าชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
ครั้งต่อไป : ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มีทักษะชีวิตสูงกว่าชั้นปีอื่นในทุกด้าน
คาสาคัญ:ระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิต, นักศึกษาพยาบาล
Abstract
This descriptive study aimed to explore and compare skill levels of life skills among nursing
students in Boromarajonani College of Nursing, Trang. All 346 nursing students in the 1st- 4th year in the
academic year B.E. 2016 were included in the study. The research instrument used in this study was a
questionnaire, consisting of 2 parts, personal information and Self-assessment life skillQuestionnaire
developed by SakolWorajareonsri (2007) which reliability was 0.9136. The results of the study showed that:
1). The majority of the nursing students were female; age ranged 18-32 years old, and single. 2). The skill
level in applying life skills was found that all nursing students were able to apply life skills at a high level;
the mean scores ranged from 3.58 to 4.20. The highest score of the use of life skills among the nursing
students in the first, second, third and fourth year were in a social dimension; the mean scores were 3.95,
3.92, 4.20, and 4.02, respectively. While the lowest score was in the emotional coping dimension; the mean
scores were 3.63, 3.58, 4.01 and 3.58, respectively. 3). The comparison of the skill level in applying life skills
found that the 3rd year nursing students had significantly higher skill level in terms of social skills, thinking,
and emotional coping dimension than those in the first, second, and fourth year (p <.05). Suggestions for
further research : Further research should study the factors that lead to the 3rd year nursing students had
higher life skills than those in other fields.
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บทนา
ในสภาพปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารซึ่ง
ส่งผลให้สังคมของคนยุคสมัย ใหม่ แปรเปลี่ยนไปเป็ นสังคมออนไลน์มากขึ้ น การสื่อสารบนโลกดิจิตอลผ่านเครื่ อ งมื อ ที่ มี
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบสร้างภาพเสมือนจริง หรือการสร้างแบบจาลองต่างๆในการสื่อสาร (ภัทมัย อินทจักร, 2551)
ก่อให้เกิดอิทธิพลที่ส่งต่อพฤติกรรมของผู้รับข่าวสาร (ธวัลกร บุญศร, 2557; ปภังกร ปรีดาชัชวาล,ไฉไล ศักดิวรพงศ์และ
สากล สถิตวิทยานันท์, 2556; ศูนย์สื่อสารสังคม กรมสุขภาพจิต , 2555) ในทุกช่วงวัย ดังข่าวที่ปรากฏ ซึ่งอาจเกิดจากการ
กระทาของตนเองหรือเกิดจากผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลรอบข้าง แม้กระทั่งจากบุคคลที่ไม่รู้จั กกันเลยแต่มีโอกาสได้มาพบกันจึงอาจ
กล่าวได้ว่าการดาเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต่างให้ความสาคัญกับการส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแต่องค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization ใช้ตัวย่อว่า WHO) ได้บัญญัติศัพท์คาว่า ทักษะชีวิต (Life Skills) ขึ้นและให้คา
จากัดความไว้ว่า เป็นความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต (World Health Organization. Division of Mental
Health, 1994: 1)ซึ่งต่อมาองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ได้นาทักษะชีวิตมาใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการป้องกันปัญหาสังคม ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
มนุษย์ (ปรียา หิรัญประดิษฐ์ และคณะ, 2558: 9-11)ในประเทศไทยรัฐบาลเห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะชีวิตในเด็ก
และเยาวชนดังเห็นได้จากแผนพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในด้านแผนพัฒนา
คนและสังคมกล่าวถึง การเสริมสร้างทักษะชีวิตในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องทักษะชีวิตอย่างถูกต้องตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ อีกทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ปี 2559 ระบุให้สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยการสร้างความรู้ ทักษะชีวิต และใช้กิจกรรมที่สร้าง
ภูมิคุ้มกันระยะยาว(ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ, 2558)ในด้านการศึกษาวิจัย ของวรนุช อดิศัย
ศักดาและศิริวรรณ สมานมิตร(2554)สรุปผลจากการสนทนากลุ่มผู้บริหารและผู้นาชุมชนพบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอันได้แก่ ค่านิยมการใช้จ่ายสินค้ามียี่ห้อเพื่อแสดงคุณค่าฐานะทางสังคม มีการใช้ยาเสพติด
รวมทั้งสุรา บุหรี่ มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์แบบเสรีในเด็กวัยใสวงจรการค้าบริการทางเพศ และการติดอินเตอร์เน็ต ด้วย
การพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่เด็กและเยาวชนสั่งสมหรือพัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ซึ่งนักการ
ศึกษาได้สารวจ/พัฒนาการสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ สามารถสรุปแหล่งที่มาของการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนได้เป็น 4แหล่งใหญ่ได้แก่ 1) บ้านหรือครอบครัว (ดวงกมล พรหมชัย,2553 ; ศศิวิมล เกลียวทอง,
2556; Slicker, & et al,2005) 2) สื่อมวลชน (พรรณิภา โสถิพันธุ์, 2551) 3) ชุมชน (องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่ นแนล
(ประเทศไทย) และมูลนิธิ ไร้ท ทู เพลย์ ประเทศไทย, 2560)และ4) สถานศึกษา (ดวงกมล พรหมชัย,2553 ; ศศิวิมล เกลียว
ทอง, 2556: ชบา พันธุศักดิ์,2550; ปยะพงษ ไสยโสภณ,2550; สกล วรเจริญศรี,2550; กาญจนา วงษสวัสดิ์,2551; บรรพต
แสนสุวรรณ, 2550; Slicker, & et al,2005; Zollinger, Saywell, &Muegge, 2003) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างและ
สนับสนุนทักษะชีวิตให้เข้มแข็งและอ่อนแอ (Nelson-Jones. 1997) ได้แก่ก)สัมพันธภาพที่ให้การสนับสนุน (Supportive
Relationships) ข)การเรี ย นรู้ จ ากตั ว อย่ า ง (Learning from Example) ค)การเรี ย นรู้ จ ากผลที่ ต ามมา (Learning from
Consequences) ง)การสั่ ง สอนและการสอนตนเอง (Instruction and Self-Instruction) จ)ข้ อ มู ล ข่ า วสารและโอกาส
(Information and Opportunity) ฉ)ความวิตกกังวลและความเชื่อมั่น (Anxiety and Confidence) จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเสริมสร้างระดับทักษะชีวิตของบุคคล บุคคลที่มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็งจะเป็น
ผู้ ที่ มี ค วามสามารถในการปรั บ พฤติ ก รรมให้ เ หมาะสมเพื่ อ จั ดการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ในชี วิตประจ าวัน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคตได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามแม้ว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นจะเป็น
ผู้ที่มที ักษะชีวิตเข้มแข็งหรืออ่อนแอสถานศึกษาก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่ดี
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ภารกิจหลักด้านหนึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คือผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากลคุณภาพที่นี้
หมายรวมถึง ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ดังนั้นบัณฑิตจาเป็นต้องมี “ความฉลาดทางอารมณ์ ” (Emotional
Intelligence) หรือ“ความเข้มแข็งทางใจ” (Resilience)ที่หมายถึงทักษะชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตอย่างรู้ เท่าทัน
(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง, 2555; สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การยูนิเซฟ ประเทศ
ไทย และ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์, 2560)
กระบวนการส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตเป็นกระบวนการที่ต้องส่งเสริมผ่านการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและต่อเนื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสารวจระดับทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตอันนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
คาถามของการวิจัย
ระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สารวจระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
2.เปรียบเทียบระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 – 4 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study)
ประชากรในการศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ชั้นปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา
2559 จานวนทั้งสิ้น 360 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ชั้นปีที่ 1 – 4 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 346 คน ที่ยินดีและให้ความร่วมมือตอบและส่งแบบถามกลับอย่างสมบูรณ์ทุกส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็ นแบบสอบถามระดับ ความสามารถการใช้ทั กษะชีวิตของนักศึ กษามี 2 ส่วน
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ชั้นปีและสถานะ
ส่วนที่ 2 แบบวัดทักษะชีวิต ที่พัฒนาโดย สกล วรเจริญศรี (2550) เป นแบบวัดแบบมาตราสวนประเมินคา
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ จริงที่สุด สวนใหญจริง จริงพอประมาณ จริงเพียงเล็กนอย
และไมจริงเลย จานวนข้อคาถามรวมทั้งฉบับ 67 ขอ จาแนกขอคาถามตามองค์ประกอบของทักษะชีวิตเป็น 3 ด้าน ได้แก่
2.1 องคประกอบดานสังคม ประกอบด้วย ทักษะการติดตอสื่อสาร จานวน 11 ข้อ ทักษะการปฏิเสธและ
เจรจาตอรอง จานวน 6 ข้อ ทักษะการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม จานวน 7 ข้อ ทักษะการใหความรวมมือ จานวน 8 ข้อ
ทักษะการเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น จานวน 5 ข้อ
2.2 องคประกอบดานความคิด ประกอบด้วยทักษะการตัดสินใจ จานวน 5 ข้อ ทักษะการแกปญหา จานวน 4
ข้อ
2.3 องคประกอบดานการเผชิญทางอารมณ ประกอบด้วยทักษะการจัดการความเครียด จานวน 6 ข้อทักษะการ
เผชิญความโกรธ จานวน 4 ข้อทักษะการควบคุม ดูแลตนเอง จานวน 11 ข้อ
ผู้วิจัยนาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ เลขคณิต โดยมีเกณฑ์ในการแปลความดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ทักษะชีวิตสูงมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ทักษะชีวิตสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ทักษะชีวิตปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ทักษะชีวิตต่า
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ทักษะชีวิตต่ามาก
การดาเนินการวิจัย
1. เสนอโครงร่างการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และโครงการผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเพื่อพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังเลขที่จริยธรรม 32/2559
2. ผู้วิจัยชี้แจงนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้วิจัยชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามและแบบวัดทักษะชีวิต
4. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและแบบวัดทักษะชีวิตให้กับกลุ่มตัวอย่าง ให้ตอบอย่างอิสระและขอคืนกลับภายใน 1
สัปดาห์ภายหลังที่ได้รับแบบสอบถามและแบบวัดทักษะชีวิต
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป โดยทดสอบตัวแปรเป็นไปตามข้อตกลง
เบื้องต้นทางสถิติก่อนจึงวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 – 4
ด้วย independent t-test
2. กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยชี้แจงกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดว่าข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะไม่นาไปเปิดเผยเป็นรายบุคคลแต่จะนาเสนอเฉพาะ
ภาพรวม
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ตอนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 – 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ซึ่งแต่ละตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 1 – 3
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นปี จาแนกตามเพศ
ชั้นปี
เพศ
จานวน
1
ชาย
7
หญิง
74
2
ชาย
5
หญิง
60
3
ชาย
5
หญิง
84
4
ชาย
8
หญิง
103
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8.6
91.4
8.7
92.3
5.6
94.4
8.6
91.4
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปีเป็นเพศหญิง โดยนักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.4, 92.3, 94.4 และ 91.4 ตามลาดับ เป็นเพศชาย ร้อยละ 8.6, 8.7, 5.6 และ 8.6
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นปี จาแนกตามอายุ
ชั้นปี
อายุ
จานวน
1
19.00
39
20.00
23
21.00
5
22.00
2
23.00
1
24.00
2
25.00
3
26.00
1
27.00
1
28.00
1
29.00
1
31.00
1
32.00
1
รวม
81
2
18.00
2
19.00
35
20.00
25
21.00
2
23.00
1
รวม
65
3
19.00
1
20.00
22
21.00
62
22.00
2
24.00
1
25.00
1
รวม
89
4
20.00
1
21.00
51
22.00
52
23.00
6
24.00
1
รวม
111
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ร้อยละ
48.1
28.4
6.2
2.5
1.2
2.5
3.7
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
100.0
3.1
53.8
38.5
3.1
1.5
100
1.1
24.7
69.7
2.2
1.1
1.1
100.0
.9
45.9
46.8
5.4
.9
100.0
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า 1) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีอายุระหว่าง 19 – 32 ปี โดยส่วนใหญ่อายุ 19
และ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.1 และ 28.4 ตามลาดับ 2) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี โดยส่วนใหญ่
อายุ 19 และ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.8 และ 38.5 ตามลาดับ 3) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี โดย
ส่วนใหญ่อายุ 20 และ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.7 และ 69.7 ตามลาดับ และ 4) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีอายุระหว่าง 20
– 24 ปี โดยส่วนใหญ่อายุ 21 และ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.9 และ 46.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นปี จาแนกตามสถานภาพ
ชั้นปี
สถานภาพ
จานวน
1
โสด
63
คู่
18
2
โสด
65
3
โสด
89
4
โสด
109
คู่
2

ร้อยละ
77.7
22.2
100.0
100.0
98.2
1.8

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปีมีสถานภาพเป็นโสด โดยนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นโสด ร้อยละ 77.7, 100.0, 100.0 และ 98.2 ตามลาดับ สถานภาพคู่ ร้อยละ 22.2, 0.0,
0.0 และ 1.8 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ชั้นปี
องค์ประกอบของทักษะชีวิต
S.D.
การแปลผล
x
1
2
3
4

ดานสังคม
ดานความคิด
ดานการเผชิญทางอารมณ์
ดานสังคม
ดานความคิด
ดานการเผชิญทางอารมณ์
ดานสังคม
ดานความคิด
ดานการเผชิญทางอารมณ์
ดานสังคม
ดานความคิด
ดานการเผชิญทางอารมณ์

3.95
3.87
3.63
3.92
3.79
3.58
4.20
4.18
4.01
4.02
3.86
3.58

.328
.481
.389
.372
.480
.396
.433
.565
.523
.330
.478
.333

ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า 1) นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีมีความสามารถการใช้ทักษะชีวิตในทุกองค์ประกอบ
อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านอยู่ระหว่าง 3.58 – 4.20 2) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 มีความสามารถการใช้
ทักษะชีวิตในองค์ประกอบด้านสังคมสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95, 3.92, 4.20 และ 4.02 ตามลาดับ 3) ความสามารถ
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การใช้ทักษะชีวิตในองค์ประกอบด้านการเผชิญทางอารมณ์ต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63, 3.58, 4.01 และ 3.58
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 – 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
การศึกษาเปรียบเทียบระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 – 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง แสดงดังตารางที่ 5 – 8
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 – 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ทั้ง 3 องค์ประกอบ
องค์ประกอบของทักษะชีวิต
Sum
of df
Mean
F
p
Squares
Square
ดานสังคม
ระหว่างกลุ่ม
3.745
3
1.248
9.276
.000
ภายในกลุ่ม
46.029
342
.135
รวม
49.775
345
ดานความคิด
ระหว่างกลุ่ม
7.443
3
2.481
9.812
.000
ภายในกลุ่ม
86.479
342
.253
รวม
93.921
345
ดานการเผชิญทางอารมณ์
ระหว่างกลุ่ม
11.666
3
3.889
22.761
.000
ภายในกลุ่ม
58.432
342
.171
รวม
70.099
345
จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรวนพบว่ าทั้ ง 3 องค์ประกอบของทั กษะชี วิตมีค วามแตกต่ างกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05
ตารางที่ 6 ผลลบของค่าเฉลี่ยแต่ละชั้นปี จาแนกตามองค์ประกอบของทักษะชีวิตดานสังคม
องค์ประกอบของทักษะชีวิต
ชั้ น ปี ที่ ชั้ น ปี ที่ 2 ชั้ น ปี ที่
1(3.95)
(3.92)
3(4.20)
ดานสังคม
ชั้นปีที่ 1 (3.95)
ชั้นปีที่ 2 (3.92)
.032
*
ชั้นปีที่ 3 (4.20)
-.244
-.276*
ชั้นปีที่ 4 (4.02)
-.066
-.098
.178*

ชั้ น ปี ที่ 4
(4.02)

-

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตด้านสังคมสูงกว่า
ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05

308

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

ตารางที่ 7 ผลลบของค่าเฉลี่ยแต่ละชั้นปี จาแนกตามองค์ประกอบของทักษะชีวิตดานความคิด
องค์ประกอบของทักษะชีวติ
ชั้ น ปี ที่ 1 ชั้ น ปี ที่ 2
(3.87)
(3.79)
ดานความคิด
ชั้นปีที่ 1 (3.87)
ชั้นปีที่ 2 (3.79)
.081
*
ชั้นปีที่ 3 (4.18)
-.304
-.385*
ชั้นปีที่ 4 (3.86)
.012
-.069

ชั้ น ปี ที่ 3 ชั้ น ปี ที่ 4
(4.18)
(3.86)
.31542*

-

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตด้านความคิดสูงกว่า
ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05
ตารางที่ 8 ผลลบของค่าเฉลี่ยแต่ละชั้นปี จาแนกตามองค์ประกอบของทักษะชีวิตดานการเผชิญทางอารมณ์
องค์ประกอบของทักษะชีวิต
ชั้ น ปี ที่ 1 ชั้ น ปี ที่ 2 ชั้ น ปี ที่ 3 ชั้ น ปี ที่ 4
(3.63)
(3.58)
(4.01)
(3.58)
ดานการเผชิญทางอารมณ์
ชั้นปีที่ 1 (3.63)
ชั้นปีที่ 2 (3.58)
.052
*
ชั้นปีที่ 3 (4.01)
-.383
-.435*
ชั้นปีที่ 4 (3.58)
.049
-.003
.432*
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีระดับความสามารถการใช้ทักษะชีวิตด้านการ
เผชิญทางอารมณ์สูงกว่าชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05
การอภิปรายผลการวิจัย
1) นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีมีความสามารถการใช้ทักษะชีวิตในทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน
อยู่ระหว่าง 3.58 – 4.20 อาจเป็นเพราะการจัดการศึกษาในวิทยาลัยฯที่จัดให้นักศึก ษาเรียนรู้ทั้งในและนอกห้ องเรี ย น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมเกือบทุกกิจกรรมเนื่อง จาก
นักศึกษาทุกคนพักอาศัยอยู่ในหอพักของวิทยาลัยฯ กิจกรรมนอกห้องเรียนเหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา ดังพระบรม
ราโชวาท รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม
2503 “...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และใน ทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็ก
ทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสานึกรับผิดชอบในหน้าที่และ ในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ
ต่อไปข้างหน้า ...”(เกษม วัฒนชัย, 2560). นอกจากนี้ ดร.จีรวัฒน์ วีรังกร นาเสนอแนวทาง การพัฒนานักศึกษาตองพัฒนา
รอบดาน (The Whole Person) ไดแก ทางกาย สังคม จิต และปญญา สถาบันตองสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา (ชฎา
พร จีนชาวนา, 2551) ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กันย์สินี ปัญญาอภิวงศ์ และ นรินทร์ สังข์รักษา
(2558) ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีทักษะชีวิตอยู่ในระดับมาก และปัจจัยการมีส่วนร่วมทางสังคม ความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง การเชื่ออานาจควบคุมตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันทานายระดับทักษะชีวิตเพื่อการจัดการ
ตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ทักษะชีวิตเพื่อการจัดการตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 มีความสามารถการใช้ทักษะชีวิตในองค์ประกอบด้านสังคมสูงที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95, 3.92, 4.20 และ 4.02 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกาญจน์ กมล สุวิทยารัตน์. (2557)
ซึ่งศึกษาและพัฒนาความฉลาดทางสั งคมของนักศึก ษาในสถาบั นอุดมศึ กษา ภาคใต้ พบว่า องค์ประกอบด้านการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคใต้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อรวิ ส าส กิ จ พิ ทั ก ษ์ . (2550) ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพคนไทยวั ย ท างาน อายุ 20 - 60 ปี โดยแบบส ารวจบุ ค ลิ ก ภาพ THE
LEONARD PERSONALITY INVENTORY ในกลุ มพื้นที่ เขตพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเดน
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คือ Neutral และ Relational จัดอยู ในกลุ ม Helpful Encourager โดยมีลักษณะเขาถึงบุคคลอื่นไดงาย มีบุคลิก อบอุ น
ชอบชวยเหลือ เปนมิตร ยิ้มแยม เปนผูฟงที่ดี ใจเย็น รักความสงบ เปนที่รักใครของผูอื่น มีแนวโนมเชื่อคนงาย ยอมตามคนอื่น
เพื่อเลี่ยงความขัดแยง ตองการการยอมรับจากผูอื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของหลายท่าน (อรอุมา ไชยเอม และนง
นุช โอบะ, 2551; คัทรียา รัตนวิมลและคณะ, 2550) ที่พบว่าสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ด้านความร่วมมือใน
การทางาน การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นาอยู่ในระดับดี ซึ่งอธิบายได้ว่าในการจัดการศึกษาพยาบาลซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติทาให้มีโอกาสพัฒนาทักษะชีวิตในองค์ประกอบด้านสังคม
3) ความสามารถการใช้ทักษะชีวิตในองค์ประกอบด้านการเผชิญทางอารมณ์ต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63,
3.58, 4.01 และ 3.58 ตามลาดับซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิไล เกิดผลและพิเชษฐ เรืองสุขสุด(2553) เรื่องผลของการ
พัฒนาทักษะชีวิตต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ที่พบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(p<0.001)และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ( p<0.001) นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์และได้ให้ข้อเสนอแนะว่านักศึกษาชั้นปีที่1 ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้เกิดความฉลาด
ทางอารมณ์ซึ่งจะช่วยในการดาเนินชีวิตของนักศึกษาทั้งในด้าน เก่ง ดี และมีความสุขสอดคล้องกับการศึกษาของกนกพร หมู่
พยัคฆ์และคณะ(2558)เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลซึ่ง
พบว่า1) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์อยู่ระดับปกติ 2) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 มี
การปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาไม่แตกต่างกัน (p > .05) และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 มีพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 3) คะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและตามรายด้านเก่ง ดี มีสุข มี
ความสัมพันธ์กับคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .520, .417, .501,
.451; p < .001 ตามลา ดับ) และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r
= .459, .265, .315, .355; p < .001 ตามลาดับ) โดยมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝ่ายจัดการศึกษา
ควรประสานความร่วมมือในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักศึกษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวตาม
บทบาทนักศึกษากับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติและฝ่ายกิจการนักศึกษา
นาไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านโดยเฉพาะทักษะด้านการเผชิญทางอารมณ์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มีทักษะชีวิตสูงกว่าชั้นปีอื่นในทุกด้าน
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที่ให้ทุนสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้ และนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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ความไม่สอดคล้องของการศึกษาต่อตลาดแรงงานในตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทางานในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสมกับคุณวุฒิการศึกษามีผลต่อการได้รับค่าจ้างต่ากว่า
คุณวุฒิ เกิดความไม่พึงพอใจในงาน และมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระในอนาคต การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยจากสถิติที่มีอยู่แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะของความไม่สอดคล้องของการศึกษาต่อตลาดแรงงานใน
ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากบัญชีรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งผู้
สอบแข่งขันได้ พ.ศ.2560 ผลการวิจัยปฏิเสธสมมุติฐานที่ว่าเพศและช่วงอายุของผู้สอบแข่งขันได้มีความสัมพันธ์กับความไม่
สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาต่อตาแหน่งงาน (ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 5.817 และ 4.298 นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ .121 และ
.231 ตามลาดับ) ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้คือควรมีการการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับคุณวุฒิของผู้ที่สาเร็จการศึกษาซึ่งอาจช่วยลดการมีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับตาแหน่งงานหรือไม่
ตรงสายงานลงได้
คาสาคัญ: ความไม่สอดคล้องของการศึกษาต่อตลาดแรงงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร)
Abstract
Previous research confirms that many employees work in jobs not well matched to their skills and
education, resulting in lower pay, job satisfaction and turnover. While this study typically uses unobtrusive
research, we explain the characteristic of mismatch, by using a secondary data set of community
development worker in Thailand, 2017. The results reject the hypothesis that sex and age have a significant
effect on educational mismatch among community development worker (Chi-Sq =5.817, P-Value = .121;
Chi-Sq = 4.298, P-Value = .231, respectively). We argue that the new or revised job description that gives
more relevance to individual ability in the schooling attainment may reduce educational mismatch.
Keywords: Educational Mismatch, Community Development Worker (CD Worker)
บทนา
ความไม่สอดคล้องของการศึกษาต่อตลาดแรงงาน (Educational Mismatch) เป็นสถานการณ์แรงงานที่บัณฑิตที่
ส าเร็ จ การศึก ษามี คุณวุ ฒิ ไม่เ หมาะสมกั บความรู้ค วามสามารถหรือ สมรรถนะตามตาแหน่ งงานที่ เปิ ดรับ สมั คร ความไม่
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สอดคล้องเกิดขึ้นได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การมีคุณวุฒิสูงกว่าตาแหน่งงาน (Vertical Mismatch) เช่น จบปริญญาโทแต่ต้อง
ทางานในตาแหน่งปริญญาตรี เป็นต้น (2) การมีคุณวุฒิตรงตามตาแหน่งงานแต่ไม่เหมาะสมกับตาแหน่งงานหรือไม่ตรงสายงาน
(Horizontal Mismatch) เช่น จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์แต่ทางานในตาแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งไม่
จาเป็นต้องนาความรู้ตามคุณวุฒิมาใช้ในการทางานแต่อย่างใด เป็นต้น และ (3) การมีคุณวุฒิสูงกว่าตาแหน่งงานและไม่ตรง
สายงาน (Vertical- Horizontal Mismatch) เช่น จบปริญญาโทสาขาการศึกษาแต่ทางานในตาแหน่งพนักงานขายคุณวุฒิ
ปริญญาตรี เป็นต้น (Pala, 2015)
ความไม่สอดคล้องของการศึกษาต่อตลาดแรงงานส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากจานวนผู้ที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมี
จานวนมากกว่าตาแหน่งงานส่งผลให้มีจานวนผู้ว่างงานมากกว่าผู้มีงานทา โดยในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 พบว่าผู้ที่
สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่มที่ว่างงานมากที่ สุด จานวน 2.53 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 3.0) รองลงมา
เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9.9 หมื่นคน (ร้อยละ 1.5) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7.4 หมื่นคน (ร้อยละ 1.2)
ระดับประถมศึกษา 3.3 หมื่นคน (ร้อยละ 0.4) และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา 1.6 หมื่ นคน (ร้อยละ 0.2)
ตามลาดับ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) สถานการณ์แรงงานที่มีการแข่งขันกันสูงดังกล่าวทาให้ผู้สาเร็จการศึกษาส่วนหนึ่ง
ไม่ต้องการรองานจึงสมัครใจทางานในตาแหน่งที่คุณวุฒิไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถหรือทักษะของตนเอง ผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดขึ้นคื อการได้รับค่าจ้างต่ากว่าคุณวุฒิ เกิดความไม่พึงพอใจในงาน และมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานเพื่อไป
ประกอบอาชีพอิสระในอนาคต (Shevchuk, Strebkov, & Davis, 2015)
การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งอธิบายลักษณะของความไม่สอดคล้องของการศึกษาต่อตลาดแรงงานในตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) ซึ่งมีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.
2560 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านและได้รั บการขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. มี
จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 100 ตาแหน่ง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559ก) ซึ่งมีจานวนผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าสอบภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) มากถึง 20,204 คน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2559ก) และมีจานวนผู้สอบแข่งขันได้
และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพียง 1,106 คนเท่านั้น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560ก) ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม และที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนผลิตบัณฑิตและจัดทาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่ออธิบายลักษณะของความไม่สอดคล้องของการศึกษาต่อตลาดแรงงานในตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับ
ปฏิบัติการ (พัฒนากร)
สมมติฐานของการวิจัย
1. เพศกับความไม่สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์กัน
2. ช่วงอายุกับความไม่สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์กัน
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้ว (Unobtrusive Research) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากบัญชี
รายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) จานวน
300 ราย (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560ข; 2560ค; 2560ง; 2560จ) ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรโดยคานึงถึงการมีอยู่จริงและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลในบัญชีดังกล่าว ตัวแปรอิสระจึงได้แก่ เพศ และช่วงอายุของผู้สอบแข่งขันได้ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความไม่
สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อตาแหน่งงาน
โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ให้นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรตามว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับปริญญาตรีสาขาพัฒนาชุมชน/พัฒนา
สังคม และที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลให้คุณวุฒิดังกล่าวไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะตามตาแหน่งงานที่เปิดรับ
สมัคร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ (Quantitative Content Analysis) (Riff, Lacy, & Fico,
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2014) ซึ่งเป็นการค้นหาว่าเนื้อหาที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งนั้นคืออะไร ไม่ใช่การตีความเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ใน
เนื้อความ (Qualitative Content Analysis) ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และไคสแควร์
ผลและอภิปราย
ตารางที่ 1 นาเสนอข้อมูลทั่วไปของผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร)
จานวน 300 คน ซึ่งพบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 41.0 และเพศหญิงร้อยละ 59.0 ช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 44.7 และ 30 ปี
ขึน้ ไป ร้อยละ 55.3 อายุเฉลี่ย 30.9 ปี อายุต่าสุด 23 ปี และอายุสูงสุด 50 ปี คุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุดคือสาขารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/นิติศาสตร์ ร้อยละ 29.0 ถัดมาคือสาขาวิทยาศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ
28.7 สาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ/เศรษฐศาสตร์/นิเทศศาสตร์ ร้อยละ 16.0 สาขาพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม และที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 7.3 สาขามนุษยศาสตร์ /ภาษาศาสตร์ ร้อยละ 6.0 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 6.0 สาขาสังคมศาสตร์
ยกเว้นพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม และที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 4.3 และสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ร้อยละ 2.0 ตามลาดับ โดยผู้
สอบแข่งขันได้มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ตรงสายงานมากที่สุด ร้อยละ 81.3 ถัดมาคือไม่ตรงสายงานและสูงกว่า
ตาแหน่งงาน ร้อยละ 11.3 ตรงสายงาน ร้อยละ 5.7 และตรงสายงานแต่สูงกว่าตาแหน่งงาน ร้อยละ 1.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบแข่งขันได้ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร)
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
123
41.0
หญิง
177
59.0
ช่วงอายุ
ต่ากว่า 30 ปี
134
44.7
30 ปีขึ้นไป
166
55.3
อายุเฉลี่ย 30.9 ปี อายุต่าสุด 23 ปี อายุสูงสุด 50 ปี
คุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/นิติศาสตร์
87
29.0
วิทยาศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์
86
28.7
บริหารธุรกิจ/การจัดการ/เศรษฐศาสตร์/นิเทศศาสตร์
48
16.0
พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม และที่เกี่ยวข้อง
22
7.3
มนุษยศาสตร์/ภาษาศาสตร์
18
6.0
วิศวกรรมศาสตร์
18
6.0
สังคมศาสตร์ยกเว้นพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม และที่เกี่ยวข้อง
13
4.3
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
8
2.7
ความไม่สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อตาแหน่งงาน
ตรงสายงาน
17
5.7
ตรงสายงานแต่สูงกว่าตาแหน่งงาน
5
1.7
ไม่ตรงสายงาน
244
81.3
ไม่ตรงสายงานและสูงกว่าตาแหน่งงาน
34
11.3
ตารางที่ 2 นาเสนอผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เพศกับความไม่สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีต่อตาแหน่งงานเป็นอิสระต่อกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และช่วงอายุกับความไม่สอดคล้องของคุณ วุ ฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อตาแหน่งงานเป็นอิสระต่อกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปร

ความไม่สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อตาแหน่งงาน (คน)
ตรงสายงาน
ตรงสายงานแต่สูง ไม่ตรงสายงาน ไม่ตรงสายงานและ
กว่าตาแหน่งงาน
สูงกว่าตาแหน่งงาน

เพศ
ชาย (123)
หญิง (177)
ไคสแควร์เท่ากับ 5.817
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ .121
ช่วงอายุ
ต่ากว่า 30 ปี (134)
30 ปีขึ้นไป (166)
ไคสแควร์เท่ากับ 4.298
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ .231

8.9 (11)
3.4 (6)

2.4 (3)
1.1 (2)

79.7 (98)
82.5 (146)

8.9 (11)
13.0 (23)

6.7 (9)
4.8 (8)

2.2 (3)
1.2 (2)

83.6 (112)
79.5 (132)

7.5 (10)
14.5 (24)

ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) มีคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ตรงสายงานมากที่สุด ร้อยละ 81.3 โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์/
รัฐประศาสนศาสตร์/นิตศิ าสตร์ มากที่สุดคือ ร้อยละ 29.0 ในขณะที่ผู้สอบแข่งขันได้มีคุณวุฒิตรงสายงานเพียงร้อยละ 5.7 โดย
เป็นคุณวุฒิสาขาพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม และที่เกี่ยวข้องร้อยละ 7.3 เท่านั้น ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชนจานวนไม่น้อยต่างเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม
และที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดตั้งสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมขึ้นเมื่อ พ.ศ.2557 ประกอบไปด้วยคณาจารย์จาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม และที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ข้อ
หนึ่งคือเสริมสร้างความเป็นวิชาการและวิชาชีพของการทางานด้านพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม (สมาคมพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม, 2557) และมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อของโครงการเครือข่ายนิสิต/นักศึกษา
และคณาจารย์พั ฒ นาชุ มชน/ สั งคม/ท้ อ งถิ่ น สั ม พั น ธ์ ซึ่ งจั ด ขึ้ น เป็ น ประจ าทุ ก ปี โ ดยปีนี้ เ ป็น ครั้งที่ 16 ระหว่ า งวั น ที่ 6-9
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก็ตาม
ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องของการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม และที่เกี่ ยวข้องต่อตลาดแรงงานอย่างชัดเจนจนอาจนาไปสู่การตั้งข้อสังเกตได้ว่า
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการที่สานักงาน
ข้าราชการพลเรือนกาหนดให้มีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก คือปฏิบัติงานในฐานะผู ปฏิบัติงานระดั บตนที่ต องใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชนภายใตการกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน
และด้านการบริการ อาทิ ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ มของประชาชนใน
ชุมชนประเภทตาง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนาชุมชน กลุม องคกร และเครือขาย องคกรประชาชน ตลอด
จนสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชนสามารถ
จัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห ตัดสินใจ และดาเนินการรวมกันเพื่อแกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได
ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2551)
เป็นที่น่าสังเกตว่าในการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้
ระบุไว้อย่างกว้าง ๆ เพียงแค่ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส วน
ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะสวน
ราชการเจาสังกัดได้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชา จึงทาให้ผู้สาเร็จการไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาพัฒนาชุมชน/พั ฒนา
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สังคม และที่เกี่ยวข้องที่สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. มี
สิทธิ์สมัครเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) และมีโอกาสที่จะสอบผ่านที่คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 เนื่องจากลักษณะของข้อสอบที่สามารถคาดเดาได้โดยเป็นแบบปรนัย 100 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน โดยทดสอบความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้สาเร็จการไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ สามารถสืบค้นและเตรียมตัวสอบได้ไม่
ยากเนื่องจากมีคู่มือเตรียมสอบที่สรุปเนื้อหาดังกล่าวออกมาจาหน่ายเป็นจานวนมาก
ผลการวิจัยยังพบว่าเพศและช่วงอายุของผู้สอบแข่งขันได้กับความไม่สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีต่อตาแหน่งงานเป็นอิสระต่อกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าผู้สอบแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิง อายุต่ากว่า 30 ปีหรือ 30 ปีขึ้นไปล้วนมีความไม่สอดคล้องของคุณวุฒิก ารศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อตาแหน่ง
งานใกล้เคียงกัน ผลการวิจัยดังกล่าวขัดแย้งกับการศึกษาของ Mauteau, Mavromaras, Sloane, & Wei (2015) ที่พบว่าเพศ
ชายมีความไม่สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาต่อตาแหน่งงานสูงกว่าเพศหญิงทั้งในเรื่องของการมีคุณวุฒิสูงกว่าตาแหน่งงาน
และการมีคุณวุฒิไม่ตรงสายงาน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Rasovec & Vavrinova (2014) ที่พบว่าผู้ที่อายุน้อยมีความไม่
สอดคล้ อ งของคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึก ษาต่ อ ตาแหน่งงานสู งกว่ า ผู้ที่ อ ายุ มากในเรื่อ งของการมีคุ ณวุ ฒิ สู งกว่ า ตาแหน่ งงาน การที่
ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอธิบายได้ว่าในสังคมไทยยุคปัจจุบันเพศชายและเพศหญิง ตลอดจนผู้ที่
อยู่ในช่วงวัยที่แตกต่างกันมีโอกาสในการศึกษาได้เท่าเทียมกัน คุณวุฒิการศึกษาที่สูงจึงไม่ได้จากัดอยู่ที่เพศชายหรือผู้อยู่ในวัย
หนุ่มสาวอีกต่อไป ความไม่สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาต่ อตาแหน่งงานจึงสามารถเกิด ขึ้นกั บเพศและช่ว งอายุ ข องผู้
สอบแข่งขันได้
สรุปผลการวิจัย
ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีไม่ตรงสายงานมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/นิติศาสตร์
นอกจากนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือช่วงอายุเท่าใดต่างก็มีความไม่สอดคล้องของคุณวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีต่อตาแหน่งงานใกล้เคียงกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม และเครือข่ายนิสิต/นักศึกษาและ
คณาจารย์พัฒนาชุมชน/ สังคม/ท้องถิ่นทั่วประเทศ ควรร่วมมือกันผลักดันให้ส วนราชการเจาสังกัดได้เล็งเห็นถึงความเป็น
วิชาชีพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาพัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม และที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) จากเดิมที่ได้รับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาให้เป็นคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ตามที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับรองคุณวุฒิบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม และที่เกี่ยวข้องไว้
รายการอ้างอิง
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ใน
ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Mix Factors Effecting the Purchasing Behavior on Koh Yor Woven Fabric of Tourists in
Koh You Sub District, Mueang, Songkhla
นุชษรา พึ่งวิริยะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Nuchsara Pringviriya
Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University
Corresponding Author: n_pringviriya@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอเกาะยอในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ
นักท่องเที่ยวที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ จานวน 400 คนในตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เครื่ องมือรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า 1) ข้อมูลส่วนบุคคล เพศส่งผลต่อประเภทของสินค้าที่ซื้อ อายุส่งผลต่อแหล่งข้อมูล
ช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ประเภทของสินค้า วัตถุประสงค์และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ สถานภาพส่งผลต่อ
ช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ระดับการศึกษาส่งผลต่อแหล่งข้อมูล สถานที่
ช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ประเภทของสิ นค้า วัตถุประสงค์ และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ อาชีพส่งผลต่อ
แหล่งข้อมูล ช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ รายได้ส่งผลต่อสถานที่ ความถี่ ช่วงเวลา
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ประเภทของสินค้า วัตถุประสงค์และบุคคลที่ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 2) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรรม ด้านราคาส่งผลต่อสถานที่ ช่วงเวลาและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้งและด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ซื้อต่อครั้งอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อสินค้า
Abstract
The objectives of the study were to study personal factors and marketing mix factors which effect
the purchasing behavior on Koh Yor woven fabric of tourists in Koh Yor Sub District, Mueang, Songhkla. The
sample composed of 400 tourists in Koh Yor Sub District, Mueang, Songkhla. Questionnaire was used for
data collection. The main findings were 1) personal factors, gender is related to type of product to purchase,
age is related to information, time, average expense per time, type of product, purpose and persons
influencing the decision making to purchase, marital status is related to period time, average expense per
time and persons influencing the decision making to purchase, level of education related to information,
place, period time, average expense per time, type of product, purpose to purchase and persons influencing
the decision making to purchase, occupation is related to information, period time, average expense per
time and persons influencing the decision making to purchase, personal income is related to place,
frequency, period time, average expense per time, type of product, purpose and persons influencing the
decision making to purchase at the statistical significance of 0.05. 2) The marketing mix factors, product is
not related to the purchasing behavior, pricing is related to place, period time, and average expense per
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time to purchase, distribution channel is related to average expense per time to purchase, marketing
promotion is related to average expense per time to purchase at the statistical significance of 0.05.
Keywords: Koh Yor Woven Fabric, Marketing Mix, Purchasing Behavior
บทนา
เกาะยอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา มีสภาพเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ตั้งอยู่ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นเกาะที่มีทั้งภูเขา ที่ราบ แหลม อ่าว และมีสะพานติณสูลานนท์เชื่อม
ระหว่างเกาะยอกับตาบลอื่นๆ เกาะยอ มี “ผ้าทอเกาะยอ” ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ที่นิยมสวมใส่ผ้าไทย ด้วยชิ้นงานที่โดดเด่น ประณีตและมีสีสันสวยงาม ทารายได้ให้ชาวสงขลา เฉพาะส่วนที่จาหน่ายใน
ประเทศ ประมาณเดือนละ 200,000 บาท (ที่มา: โครงการคลินิกภาษี กระทรวงการคลัง ภาค 9 จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี
นราธิวาส ยะลา ตรัง สตูล, 2559)
ผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าทอพื้นเมืองของตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
สงขลา มีความประณีตและสีสันสวยงาม โดยมีการทอยกดอกที่มีลวดลายอ่อนนุ่ม ถือเป็นสัญลักษณ์หัตถกรรมพื้นบ้านของ
ภาคใต้และได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2549 และยังได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อีกด้วย ผ้าทอเกาะยอส่วนใหญ่จะทอมาจากเส้นใยฝ้าย มีเนื้อแน่น ลวดลายไม่ซับซ้อน เป็นลวดลาย
จากการขิด โดยการทอด้วยมือและแบบเหยียบตะกอแยกเส้นยืนขึ้น -ลง ทาให้ได้ลายตารางคล้ายผ้าขาวม้า นิยมนามาทาเป็น
ผ้าโสร่งและผ้านุ่ง มีจุดเด่นที่ลายในเนื้อผ้าที่นูนขึ้นมา มีลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความคงทน เนื้อผ้าดูแลรักษาง่าย ลาย
ตารางมีขนาดเล็กซ้อน ๆ กัน ทอด้วยด้ายสองสี เช่น สีขาว-แดง สีขาว-แดงแซมดา สีขาว-แดงแซมเหลือง เรียกว่า “ผ้าลายราช
วัตร” ซึ่งถือว่าเป็นต้นกาเนิดของชาวเกาะยอ และต่อมากลายเป็นผ้าทอลายนิยมของผ้าทอเมืองใต้และเป็นลายที่ได้รับราช
ทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประทับ ณ สงขลา ปัจจุบัน ผ้าทอเกาะยอมีการประดิษฐ์ลาย
ขึ้นมามากมายกว่า 40 ลาย ได้แก่ ลายราชวัตรดอกเล็ก ลายราชวัตรดอกใหญ่ ลายลูกแก้ว ลายดอกพะยอม ลายหางกระรอก
ลายดอกพิกุล ลายผกากรอง ลายรสสุคนธ์ ลายเกร็ดแก้ว ลายหยดน้า เป็นต้น และยังมีการจัดตั้งกลุ่ มทอผ้าขึ้นมา ได้แก่ กลุ่ม
ทอผ้าราชวัตถ์แสงส่องหล้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าเกาะยอ กลุ่มผ้าทอเกาะยอ (ดอกพิกุล) และกลุ่มทอผ้าร่มไทร เป็นต้น
ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น เนื่องจากทุกธุรกิจต้องการทา
ให้ธุรกิจของตนประสบความสาเร็จและอยู่รอด จึงต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การให้บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของตนมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการขยายตัวของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ธุรกิจต้องมุ่งเน้นการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อที่จะได้รักษาส่วนครองตลาดของตนให้อยู่ในระดับที่เหนือกว่าคู่แข่งขันตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าต่อไป
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา” โดยคาดหวังว่าผล
ของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอในการนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและ
วางแผนในการเลือกใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการซื้อและตัดสินใจซื้อในอนาคตของ
ผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอของนักท่องเที่ยวในตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอของนักท่องเที่ย วใน
ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เกาะยอ ในตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สมมติฐานของการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอเกาะยอ ในตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กรอบแนวคิด
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอเกาะยอ ในตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล
 เพศ
 อายุ
 สถานภาพสมรส
 ระดับการศึกษา
 อาชีพ
 รายได้

พฤติกรรมการซื้อสินค้า
 แหล่งข้อมูล
 สถานที่ซื้อ
 ความถี่ในการซื้อ
 ช่วงเวลาในการซื้อ
 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง
 ประเภทของสินค้าที่ซื้อ
 วัตถุประสงค์ในการซื้อ
 บุคคลที่มีส่วนร่วมในตัดสินใจซื้อ

ส่วนประสมการตลาด (4P’s)
 ผลิตภัณฑ์
 ราคา
 ช่องทางการจัดจาหน่าย
 การส่งเสริมการตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ในตาบล เกาะยอ อาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา และเนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การกาหนด ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหา
ขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550: 28)
n

=

Z2
4E2
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โดย

n
Z
E

คือ
คือ
คือ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้

ซึ่ง Z ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
แทนค่า
n
=
(1.96)2
4(0.05)2
=
384.16
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 384.16 หรือ 385 คน และได้ทาการสารองตัวอย่างเพื่อป้องกันความ
คลาดเคลื่อนไว้อีก 15 คน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 400 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
การศึกษานี้มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
2.1 กาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยและศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.2 สร้างแบบสอบถาม
2.3 นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติม
2.4 นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างเสร็จต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
2.5 ทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
2.6 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาผล
ที่ได้ไปวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient ค่าแอลฟา
ที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อถือ
ได้มาก ซึ่งค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งหมดเท่ากับ .838 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
มีค่าเท่ากับ
.742
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
มีค่าเท่ากับ
.768
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเท่ากับ
.771
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเท่ากับ
.849
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การศึกษานี้มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสาร ตารา
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และการ
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วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านข้ อ มู ล ด้ า น
ประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใช้สถิติทดสอบ คือ Independent Sample
t-test, One Way-ANOVA (F-test) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤตกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ใช้สถิติทดสอบ คือ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ในการทดสอบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่
ผลและอภิปราย
ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.5 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 33.0
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 42.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.5 ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
ร้อยละ 29.7 และมีรายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 27.2
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.13 ด้านราคา นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญเกี่ยวกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย นักท่ องเที่ยวให้ความสาคัญเกี่ยวกับทาเลที่ตั้งสถานที่จาหน่ายสะดวกต่อการ
เดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และด้านการส่งเสริมทางการตลาดนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญเกี่ยวกับพนักงานมีอัธยาศัยดี
แต่งกายสุภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับส่วนใหญ่มาจาก
เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ร้อยละ 28.5 และทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 28.0 นิยมซื้อจากศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร้อยละ 30.7
และร้านค้า/ตัวแทนจาหน่าย ร้อยละ 27.0 ความถี่ในการซื้อส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 1 ครั้ง ร้อยละ 48.5
และจะซื้อในช่วงเวลา 15.01-18.00 น. ร้อยละ 42.8 โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง ประมาณ 200-400 บาท ร้อยละ
43.0 ประเภทของสินค้าที่นิยมซื้อ คือ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 34.7 มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อเป็นของฝากใน
โอกาสต่างๆ ร้อยละ 50.2 และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัว ร้อยละ 36.2 และตนเอง
ร้อยละ 28.0
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอจาแนกตาม
ปัจจัย ส่วนบุคคล แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
แหล่งข้อมูล
X
√
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√
X
สถานที่ซื้อ
X
X
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X
√
ความถี่ในการซื้อ
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X
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X
X
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ช่วงเวลาในการซื้อ
X
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√
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง
X
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ประเภทของสินค้าที่ซื้อ
√
√
X
√
X
√
วัตถุประสงค์ในการซื้อ
X
√
X
√
X
√
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
X
√
√
√
√
√
√ หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 X หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง
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จากตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ดังนี้ เพศส่งผลต่อ
ประเภทของสินค้าที่ซื้อ อายุส่งผลต่อแหล่งข้อมูล ช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ประเภทของสินค้า วัตถุประสงค์และบุคคลที่
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ สถานภาพส่งผลต่อช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
ระดับการศึกษาส่งผลต่อแหล่งข้อมูล สถานที่ ช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ประเภทของสินค้า วัตถุประสงค์ และบุคคลที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ อาชีพส่งผลต่อแหล่งข้อมูล ช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งและบุคคลที่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อ รายได้ส่งผลต่อสถานที่ ความถี่ ช่วงเวลา ค่าใช้จ่ ายเฉลี่ยต่อครั้ง ประเภทของสินค้า วัตถุประสงค์และบุคคลที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ส่วนประสมทางการตลาด
เกาะยอ
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ด้านการส่งเสริม
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การตลาด
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√ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 X หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์
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X
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จากตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอ เกาะยอ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ด้าน
ราคาส่งผลต่อสถานที่ ช่วงเวลาและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ซื้อต่อครั้งและด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้งอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
ด้านข้อมูลทั่วไป นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้
รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผ้าไหมไทย โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของชัยธัช พรหมเชื้อ และ สมชาย เลิศภิรมย์สุข (2558)
การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครราชสีมา
ของพิมพ์นิภา รัตนจันทร์, ผุสดี นิลสมัคร, สุพรรณี พรภักดี, ปุริม หนุนนัด และ ณพรรณ สินธุศิริ (2556) การศึกษาปัจจัยทาง
การตลาดต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของผู้บริโภค ของหยาดรุ้ง แสนใจปาน (2551) และการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคและส่ วนประสมทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรีของพรพมล
สัมพัทธพงศ์ (2554)
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ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก รองลงมา
ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้
สินค้าในตลาดนัดกลางคืนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของชัยฤทธิ์ ทองรอด และ วราภรณ์ สารอินมูล (2559)
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผ้าไหมไทย โครงการมูลนิธีส่งเสริมศิลปาชีพของชัยธัช
พรหมเชื้อ และสมชาย เลิศภิรมย์สุข (2558) การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมาของพิมพ์นิภา รัตนจันทร์, ผุสดี นิลสมัคร, สุพรรณี พรภักดี, ปุริม หนุนนัด และ
ณพรรณ สินธุศิริ (2556) การศึกษาปัจจัยทางการตลาดต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของผู้บริโภค ของหยาดรุ้ง แสนใจปาน
(2551) และการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรีของพรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ (2556) และในภาพรวมทุกด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกุลผือ อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ของกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม สานักงานวัฒนธรรม จังหวัดสระแกว (2555) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
ฝ้ายทอมือในอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ของสหัสวรรษ ปัทมา (2554) และการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภค
ที่ยั่งยืนของสตรีวัยทางานในอาเภอเชียงใหม่ต่ อการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสาเร็จรูปของเอกรัตน์ เหลี่ยวรุ่งเรือง วรัท วินิจ และ
ธันยานี โพธิสาร (2558)
ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอประเภท
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อเป็นจานวนเงิน 200-400 บาท และมีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อ
เป็นของฝากในโอกาสต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผ้าไหมไทย
โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของชัยธัช พรหมเชื้อ และ สมชาย เลิศภิรมย์สุข (2558) การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมาของพิมพ์นิภา รัตนจันทร์ , ผุสดี นิล
สมัคร, สุพรรณี พรภักดี, ปุริม หนุนนัด และ ณพรรณ สินธุศิริ (2556) และการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรองโรงยา) จังหวัดอุทัยธานีของวิไลวรรณ ศิริอาไพ (2555)
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ พบว่า เพศมี
ความสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าที่ซื้อ อายุมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูล ช่วงเวลาในการซื้อ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครัง้
ประเภทของสินค้า ที่ซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ สถานภาพมีความสัพพันธ์ กับ
ช่วงเวลาในการซื้อ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้งและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั
แหล่งข้อมูล สถานที่ซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง ประเภทของสินค้าที่ซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ
และ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ อาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูล ช่วงเวลาในการซื้อ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ซื้อต่อครั้ง และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ รายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับสถานที่ซื้อ
ความถี่ในการซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง ประเภทของสินค้าที่ซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ แ ละ
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการ เลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืนของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครของชัยฤทธิ์ ทองรอด และ วราภรณ์ สารอินมูล (2559) ที่พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกัน และการศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซื้อผ้าทอเกาะยอของบุคลากรในหน่วยงานราชการอาเภอเมือง จังหวัดสงขลาของชัชชญา นิลสุวรรณาวุธ (2550)
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ พบว่า
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เกาะยอ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องครัวในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยองของวรุฒม์ ประไพพักตร์ (2557) การศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกราะเก็ด จังหวัดนนทบุรี ของ
ทัศนา หงส์มา (2553) และการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง
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(ถนนคนเดินตรอกโรงยา)จังหวัดอุทัยธานีของวิไลวรรณ ศิริอาไพ (2555) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่พบจากการวิจัย
1. ผู้ประกอบการสามารถนาข้อมูลพื้นฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคลไปใช้ในการดาเนินการให้สอดคล้องกับข้อมูล
พื้นฐานของผู้บริโภค
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการนาไป
พัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติ กรรม
ของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ผู้ประกอบการสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยต่อไปควรทาการศึกษาโดยการแยกประเภทกลุ่มผู้บริโภคตามลัก ษณะข้อมูลประชากรศาสตร์เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มซึง่ มีความแตกต่างกันและเพื่อเป็นการขยาย
ช่องทางการ จัดจาหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทในอนาคต
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้นาความรู้ทางด้านดาต้าไมนิงมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา โดยศึกษาและวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทาง
คณิ ต ศาสตร์ที่ จาเป็ น ที่มี ผลต่อ การเรี ยนในรายวิ ชาแคลคูลัส 1ส าหรั บวิ ศวกร งานวิ จั ย นี้ ได้ใ ช้ ค ะแนนความรู้พื้ นฐานทาง
คณิตศาสตร์มาเป็นตัวแปรในการจาแนกประเภทนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ผา่ นรายวิชาและ
กลุ่มที่ผ่านรายวิชาซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่า และเปรียบเทียบผลการจาแนกระหว่างเทคนิคโครงข่าย ประสาทเทียม ต้นไม้
ตัดสินใจ และนาอีฟเบย์ และทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยวิธีการตรวจสอบไขว้จากการแบ่งข้อมูล 10 ชุด ผลการ
ทดลองพบว่า ค่าความถูกต้องในการจาแนกของแต่ละเทคนิคเป็น 71.57%, 70.90% และ 70.57% ตามลาดับ และเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ มีค่าความแม่นยา 0.722 ค่าความระลึก 0.716 ค่าประสิทธิภาพ 0.718
และค่าความคลาดเคลื่อน 0.4337 นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นฐานคณิตศาสตร์เรื่องสมการมีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์มากที่สุด ตามด้วย
จานวนจริง พหุนาม กราฟ และตรีโกณมิติ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคดาต้าไมนิงสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาแคลคูลัส1สาหรับวิศวกรได้ เนื่องจากผลที่ได้จะเป็นข้อมูลสาหรับนักศึกษาให้รู้และ
เตรียมตัวล่วงหน้าว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านรายวิชาหรือไม่ และพื้นฐานความรู้เรื่องใดบ้างที่ต้องให้ความสาคัญเป็ น
พิเศษ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสาหรับผู้สอนและสถานศึกษาในการให้คาปรึกษา จัดการเรียนรู้และจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนทางการ
เรียนที่เหมาะสม
คาสาคัญ: ดาต้าไมนิงทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This research has applied data mining to education. The purpose of the research is to study and
analyze basic mathematical knowledge that affects learning achievement the Calculus 1 for Engineers
course and also to compare the classifiers. Artificial Neural Networks (ANN), C4.5 Decision Trees and Naive
Bayes were used to classify students' basic mathematical knowledge scores into two groups; High Risk and
Low Risk to fail in the course corresponding to actual data and test the performance of the model with 10Fold Cross-Validation. The results showed that the classification accuracy was 71.57%, 70.90% and 70.57%,
respectively. ANN is the best classifier with precision 0.722, recall 0.716, F-measure 0.718 and root mean
squared error 0.4337. In addition, the results also found that equation content is the most effective basis
for achievement followed by real numbers, polynomials, graphs, and trigonometry. The results will be
information for students to prepare themselves in advance that “Are they at risk?” or “What knowledge
bases should be given special attention?” Moreover, it will be information for educators and educational
institution for counseling, learning management and provision of appropriate learning support. Therefore,
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there are indications that data mining techniques can be applied as a guideline for developing academic
achievement.
Keywords: Educational Data Mining, Academic Achievment
บทนา
จากผลการศึกษาผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ในหลายปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ในแต่ละปีมีนักศึกษาเรียนไม่ผ่าน
รายวิชานี้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นฐานที่มีผลต่อการ
เรียนของผู้วิจัยในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า คุณลักษณะเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ของผู้เ รียนที่มีมาก่อนซึ่งเป็นองค์ประกอบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด (Cognitive Entry Behaviors) เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับ Bloom (Bloom’s study as cited in Senemoglu & Fogelman, 1995, pp. 59-63) ที่ได้กล่าวว่า พฤติกรรม
ด้านความรู้ความคิดนั้นเป็นปัจจัยที่จาเป็นอันดับแรกในการเรียนรู้ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาถึงพฤติกรรมด้านความรู้
ความคิดของผู้เรียน โดยทาการวิเคราะห์คะแนนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องว่าพื้นฐานในเรื่องใดบ้างที่มีผลต่อการ
เรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ซึ่งจะเป็นข้อมูลสาหรับนักศึกษาให้รู้และเตรียมตัวล่วงหน้าว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่ผ่านรายวิชาหรือไม่ และพื้นฐานความรู้เรื่องใดบ้างที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสาหรับผู้สอนและ
สถานศึกษาในการให้คาปรึกษา จัดการเรียนรู้และจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนทางการเรียนที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมนิง เป็นเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาแนวโน้ม รูปแบบร่วม ลักษณะอื่นๆที่น่าสนใจ
โดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งงานทุกขั้นตอนจากนักวิเคราะห์ แต่จะอาศัยหลักการทางคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะค้นพบความรู้ใหม่ๆ ที่
น่าสนใจสาหรับนาไปใช้ในการตัดสินใจจากข้อมูลที่นักวิเคราะห์ไม่ได้คาดหมายมาก่อน (พจนา แววสวัสดิ, 2547) ซึ่งเป็นวิธีที่มี
ประโยชน์ ทันสมัย เป็นที่นิยมและใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เพราะสามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็ว แม่นยา และนาไป
ประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน ปัจจุบันได้มีการนาเอาวิธีดาต้าไมนิงมาใช้ทางการศึกษา เรียกว่า ดาต้าไมนิงทางการศึกษาหรือเหมือง
ข้อมูลทางการศึกษา (Educational Data Mining) เป็นการพัฒนาวิธีสารวจสิ่งที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเพื่อหาชนิดของข้อมูล
ที่ไม่เคยพบมาก่อน หรืออาจเรียกว่า องค์ความรู้ใหม่ และใช้วิธีการเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจนักศึกษาและสิ่งที่เกี่ยวข้ องได้ดีขึ้น
(วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา, 2557) สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้จากวิธีการดาต้าไมนิงจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไปได้ (กฤษณะ ไวยมัย, ชิดชนก ส่งศิริ และธนาวินท์ รักธรรมานนท์, 2544) งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงนาเอาวิธีดาต้าไม
นิงมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในการจาแนกประเภทนักศึกษาออกเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ผ่านรายวิชาและกลุ่มที่ผ่าน
รายวิชาซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่า จากพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียนในรายวิชาแคลคูลัส1สาหรับวิศวกรด้วย
วิธีการจาแนกกลุ่มโดยใช้เทคนิคดาต้าไมนิง
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบในการจาแนกกลุ่มระหว่างวิธี Artificial Neural Networks, Decision
Tree และ Naïve Bayes
กรอบแนวคิด
ตัวแปรจากพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ใช้คะแนนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์นั้น สามารถ
จาแนกกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ผ่านรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรและกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่า
ด้วยเทคนิคดาต้าไมนิงได้
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลคะแนนสอบก่อนเรียนปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ประจาปี
การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะนักศึกษาที่
เรียนปรับพื้นฐานฯ และลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร ปีการศึกษา 2558 จานวน 299 คน
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ได้ใช้โปรแกรม WEKA (University of Waikato, 2009) ในการจาแนกข้อมูลด้วยเทคนิค Artificial
Neural Networks อัลกอริทึม MLP, Decision Tree อัลกอริทึม J48 และ Naïve Bayes
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมด้านความรู้ความคิดของผู้เรียนจากคะแนนสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อน
เรียน มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน แบ่งเป็น 3 พื้นฐานหลัก ได้แก่ พื้นฐานทางพีชคณิต (มี 3 เนื้อหา คือจานวนจริง พหุนาม และ
สมการ) พื้นฐานทางตรีโกณมิติ และพื้นฐานทางเรขาคณิต โดยแบ่งคะแนนในแต่ละเนื้อหาเป็น 12 คะแนน รวมถึงข้อมูลผล
การเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะใช้เป็นแอตทริบิวท์และคลาสในงานวิจัยนี้ หลังจากที่ได้
ข้อมูลมาแล้วจึงทาการเตรียมข้อมูลโดยการทาให้ข้อมูลสมบูรณ์ (Data Cleansing) เช่น หากพบว่าข้ อมูลมีค่าว่าง (Missing
Value) ทาการแก้ไขโดยแทนค่าข้อมูลดังกล่าวโดยข้อมูลเป็นตัวเลข จะแทนค่าโดยใส่ค่าเฉลี่ย ซึ่งหากข้อมูลเป็นตัวอักษร แทน
ค่าโดยใส่ค่าฐานนิยมของข้อมูลในแอตทริบิวต์นั้น เป็นต้น จากนั้นจึงแปลงข้อมูล (Data Transformation) ให้เหมาะสมและ
อยู่ในรูปแบบที่วิเคราะห์ได้ โดยมีรายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ข้อมูลนาเข้า (Attribute) ที่ใช้ในงานวิจัย
Attribute
คะแนนพื้นฐานทางด้าน
1) พีชคณิต (จานวนจริง)
2) พีชคณิต (พหุนาม)
3) พีชคณิต (สมการ)
4) เรขาคณิต
5) ตรีโกณมิติ

Domain : Original Score
คะแนนจริง
คะแนนจริง
คะแนนจริง
คะแนนจริง
คะแนนจริง
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ตารางที่ 2 ข้อมูลนาเข้า (Class) ที่ใช้ในงานวิจัย
Class
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) ระดับคะแนน C, C+, B, B+, A
2) ระดับคะแนน F, D, D+

Domain : Normalized Score
กลุ่มที่ผ่านรายวิชา: Low Risk
กลุ่มที่ไม่ผ่านและมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ผ่านรายวิชา: High Risk

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สร้างตัวแบบโดยใช้เทคนิคการจาแนกด้วยโปรแกรม WEKA (University of Waikato, 2009) โดยใช้เทคนิคดังนี้
1) การจาแนกข้อมูลด้วยเทคนิค Artificial Neural Networks เพื่อจัดข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่กาหนด คือ กลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงที่จะไม่ผ่านรายวิชา (High Risk) และกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่า (Low Risk) โดยมีแนวคิดในการเลียนแบบการทางานของ
ระบบประสาทมนุษย์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเรียนรู้และจดจาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ โดยการเรียนรู้และ
จดจาของโครงข่ายประสาทเทียมใช้วิธีเพอร์เซพตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron; MLP) (Askin and Gokalp, 2013)
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ชั้นรับข้อมูลเข้า (Input Layer) ชั้นซ่อน (Hidden Layer) และชั้นส่งออกผลลัพธ์ (Output
Layer) ดังแสดง Artificial Neural Networks ของงานวิจัยนี้ในภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบที่ 2 Artificial Neural Networks ของงานวิจัยนี้
ในแต่ละชั้นประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทเทียม (Neural) เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเซลล์ประสาทเทียมในชั้นรับ
ข้อมูลทาหน้าที่รับข้อมูลและส่งต่อไปยังเซลล์ประสาทเทียมในชั้นซ่อนเพื่อทาการคานวณความสอดคล้องของข้อมูล หลังจาก
นั้นส่งต่อไปยังชั้นแสดงผลลัพธ์ ซึ่งสามารถคานวณได้ตามสมการที่ 1
y

n

 Wi x i

i 1

เมื่อ

(1)

y คือ ผลลัพธ์

คือ ข้อมูลในชั้นรับข้อมูล
W คือ น้าหนักการเชื่อมต่อระหว่างชั้น (Strengths of Connection)

x

2) การจาแนกข้อมูลด้วยเทคนิค Naïve Bayes โดยจะมีการกาหนดให้ความน่าจะเป็นของข้อมูลที่จะเป็นกลุ่ม
สาหรับข้อมูลที่มีแอทริบิวต์ทั้งหมด n ตัว
คือ P  {a1, a 2 ,..., a n } หรือใช้สัญลักษณ์ P  (a1, a 2 ,..., a n Vj )
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นั่นคือ
โดย

P  (a1, a 2 ,..., a n Vj )   in1P(a j Vj )

 คือ ผลคูณของค่าทั้งหมด

คือ 1, 2, 3,..., n
คือ 1, 2, 3,..., n

i
j

นาค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดได้ดังสมการที่ 2
(2)
3) การจ าแนกข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคนิ ค Decision Tree ในงานวิ จั ย นี้ ใ ช้ อั ล กอริ ทึ ม J48 ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น มาโดย J. Ross
Quinlan ใช้ ห ลั ก การของ Information Gain หรื อ Entropy Reduction เพื่ อ จ าแนก Node โดยการทดลองเลื อ กแต่ ล ะ
คุณลักษณะมาทาหน้าที่เป็น Root Node และวัดค่า Gain ซึ่งเป็นค่าที่ชี้ว่าคุณลักษณะนั้นจะช่วยจาแนกคลาส (Leaf) ของ
ข้อมูลได้ดีเพียงใด คุณลักษณะที่มีค่า Gain สูงที่สุดก็จะเป็น Root Node และ Node ถัดไปจะมีค่า Gain ลดหลั่นกันไป (ศิริ
กาญจนา พิลาบุตร, 2559 และ ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์, 2559) สูตรที่ใช้ในการคานวณหาค่า Gain ตามสมการที่ 4 ต้องเริ่มจาก
การหาค่า Entropy ดังสมการที่ 3
VNB  arg  max P(Vj )x  in1P(a j Vj )

n

(3)

Entropy(S)    p i log 2 p i
i 1

โดย

S คือ คุณลักษณะที่นามาวัดค่า Entropy
pi

คือ สัดส่วนของจานวนสมาชิกของกลุ่ม i กับจานวนสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
Gain (S, A)  Entropy (S) 



vValues ( A )

โดย

Sv
S

Entropy (Sv)

(4)

A คือ คุณลักษณะ A
Sv
S

คือ สมาชิกของคุณลักษณะ A ที่มีค่า v
คือ จานวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง

ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลโดยวิธีการตรวจสอบไขว้ (k-Fold Cross-Validation) เป็นวิธีที่
นิยมใช้เนื่องจากเป็นการลดความผิดพลาดของผลลัพธ์จากการสุ่มเลือกกลุ่มข้อมูลให้ระบบเรียนรู้ (Training Data) และ กลุ่ม
ทดสอบโมเดล (Testing Data) ที่ไม่เหมาะสม (Sen, 2012) การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้ทาได้โดยการแบ่งข้อมูลออกเป็น k
ส่วนเท่าๆกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้กาหนดให้ k=10 (10-Fold Cross-Validation) ข้อมูลหนึ่งส่วนจะใช้เป็นชุดทดสอบประสิทธิภาพ
ของโมเดล (Testing Data) และ 9 ส่วนที่เหลือเป็นชุดสอนให้ระบบเรียนรู้ (Training Data) จากนั้นจะเปลี่ยนชุดข้อมูลส่วน
ถัดไปเป็นชุดทดสอบ ส่วนที่เหลือเป็นชุดสอนให้ระบบเรียนรู้ ทาวนไปเช่นนี้จนครบทั้ง 10 ส่วน และวิเคราะห์ค่าความแม่นยา
ในการวัด โดยค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกาลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE) คือการวัดค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าจริงและค่าที่ประมาณได้ ถ้าค่า RMSE มีค่าน้อยแสดงว่าค่าประมาณใกล้เคียงค่าจริง มีรูปแบบดังสมการที่ 5
N

 Ai  Pi 

RMSE 

เมื่อ

N
Ai
Pi
n

2

(5)

i 1

n

แทนจานวนข้อมูลต่อรอบ
แทนจานวนข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
แทนค่าที่ทานาย
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมด
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ผลและอภิปราย
การศึกษาและวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีผลต่อ การเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1สาหรับวิศวกร ใน
งานวิจัยนี้ได้ใช้คะแนนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทางด้าน พีชคณิต เรขาคณิตและตรีโกณมิติ ในการสร้าง ตัวแบบการ
จาแนกกลุ่มนักศึกษาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงที่จะไม่
ผ่านรายวิชาและกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงด้วยเทคนิค Artificial Neural Networks, Decision Tree – J48 และ Naïve Bayes
ได้ผลการสร้างตัวแบบดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการสร้างตัวแบบโดยเทคนิค Artificial Neural Networks, Decision Tree – J48 และ Naïve Bayes
Classifier
Accuracy
Precision
Recall
F-Measure
RMSE
Artificial Neural Networks
71.57
0.722
0.716
0.718
0.4337
Decision Tree – J48
70.90
0.720
0.709
0.717
0.4430
Naïve Bayes
70.57
0.718
0.706
0.714
0.4765
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าความถูกต้องในการจาแนกข้อมูลด้วย เทคนิค Artificial Neural Networks, Decision
Tree และ Naïve Bayes มีค่า 71.57%, 70.90% และ 70.57% ตามลาดับ นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ตัวแบบที่ใช้ในการจาแนกโดยใช้ค่าความแม่นยา (Precision), ค่าความระลึก (Recall), ค่าประสิทธิภาพ (F-Measure) และค่า
ความคลาดเคลื่อน (RMSE) โดยรวม พบว่า แต่ละตัวแบบไม่แตกต่างกันมาก แต่ตัวแบบที่ให้ค่าประสิทธิภาพมากที่ สุดคือ
Artificial Neural Networks โดยมี ค่ า ความแม่ น ย า 0.722 ค่ า ความระลึ ก 0.716 ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ 0.718 และค่ า ความ
คลาดเคลื่อน 0.4337 ดังนั้นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการจาแนกกลุ่มนักศึกษาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ผ่าน (High Risk) และกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่า (Low
Risk) คือ Artificial Neural Networks ซึ่งมีตัวอย่างการทานายผลดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลการทานายโดยเทคนิค Artificial Neural Networks
ID.
Actual
Predicted
58543303006-1
Low Risk
High Risk
58543303007-9
Low Risk
Low Risk
58543303020-2
Low Risk
High Risk
58523104006-4
Low Risk
Low Risk
58523104064-3
Low Risk
Low Risk
58523303003-0
High Risk
High Risk
58523303005-5
High Risk
Low Risk
58543303003-8
Low Risk
Low Risk
58543403011-0
High Risk
High Risk
58543403026-8
High Risk
High Risk

Probability
0.330
0.727
0.344
0.997
0.986
0.238
0.954
0.944
0.277
0.496

Distribution
0.670
0.273
0.656
0.003
0.014
0.762
0.046
0.056
0.723
0.504

นอกจากนี้ผลจาก Decision Tree ดังในภาพประกอบที่ 3 ทาให้สรุปได้ว่า พื้นฐานคณิตศาสตร์เรื่องสมการเป็น
เนื้อหาที่ควรให้ความสาคัญก่อน ซึ่งหากมีคะแนนมากกว่า 9 (จาก 12 คะแนนเต็มในแต่ละเนื้อหา) จะมีความเสี่ยงต่า แต่หาก
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 จะพิจารณาต่อที่เนื้อหาจานวนจริง หากมีคะแนนมากกว่า 8 และมีคะแนนเนื้อหาเรื่องกราฟมากกว่า 4
จะมีความเสี่ยงต่า แต่หากมีคะแนนจานวนจริงและพหุนามน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งถ้าคะแนนพหุนามมี
ค่ามากกว่า 8 และคะแนนในเรื่องตรีโกณมิติมากกว่า 6 จะมีความเสี่ยงต่าแต่หากต่ากว่าหรือเท่ากับ 6 จะมีความเสี่ยงสูง
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ภาพประกอบที่ 3 แสดง Decision Tree การจาแนกนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม Low Risk/High Risk ของงานวิจัยนี้
สรุปผลการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ใ ช้ เ ทคนิ ค ดาต้ า ไมนิ ง มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างการศึ ก ษา โดยใช้ เ ทคนิ ค Artificial Neural Networks,
Decision Tree และ Naïve Bayes ในการจาแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรของนักศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ผ่านรายวิชา (Low Risk) และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ผ่าน (High Risk) จากพฤติกรรมด้าน
ความรู้ความคิดที่มีมาก่อน ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้ คะแนนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยทดสอบประสิทธิภาพของตัวแบบ
ด้วยวิธีการตรวจสอบไขว้จากการแบ่งข้อมูล 10 ชุด (10-Fold Cross-Validation) จากนั้นจึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จาแนก ผลการทดลองพบว่า ค่าความถูกต้องในการจาแนกของเทคนิค Artificial Neural Networks, Decision Tree และ
Naïve Bayes เป็น 71.57%, 70.90% และ 70.57% ตามลาดับ และเทคนิค Artificial Neural Networks มีความเหมาะสม
มากที่สุด คือ มีค่าความแม่นยา 0.722 ค่าความระลึก 0.716 ค่าประสิทธิภาพ 0.718 และค่าความคลาดเคลื่อน 0.4337
นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นฐานคณิตศาสตร์เรื่ องสมการมีผลต่อผลสัมฤทธิ์มากที่สุด ตามด้วย จานวนจริง พหุนาม กราฟ และ
ตรีโกณมิติ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคดาต้าไมนิงสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ใน
รายวิชาแคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกรได้ เนื่องจากผลที่ได้จะเป็นข้อมูลสาหรับนักศึกษาให้รแู้ ละเตรียมตัวล่วงหน้าว่าตนเองมีความ
เสี่ยงที่จะไม่ผ่านรายวิชาหรือไม่ และพื้นฐานความรู้เรื่องใดบ้างที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสาหรับผู้สอน
และสถานศึกษาในการให้คาปรึกษา จัดการเรียนรู้และจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนทางการเรียนที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคดาต้าไมนิงสามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้ และทาให้เห็นว่าปัจจัย
เกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนที่มีมาก่อนนั้นมีผลต่อการจาแนกกลุ่มนักศึกษาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นผู้สอนจึง
ควรให้ความสาคัญกับการปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะพื้น ฐานทางด้านพีช คณิ ต
อย่างไรก็ตามการประยุกต์เทคนิคดาต้าไมนิงเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแบบการทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แม่นยานั้น จาเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลจานวนมาก ดังนั้นสาหรับงานวิจัยนี้จึงเป็นเพียงเพื่อศึกษาการจาแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเรียน ซึ่งจากงานวิจัยทาให้ เห็นว่าสามารถใช้เป็นแอตทริบิว ท์ในการจาแนกได้ดี จึงควรมีการจัดระบบ
ฐานข้อมูลคะแนนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนของผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับงานวิจัยใน
อนาคตในการสร้างตัวแบบจากฐานข้อมูลที่มีปริมาณมากพอมาใช้ทานายผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลได้อย่างแม่นยา
.
รายการอ้างอิง
กฤษณะ ไวยมัย, ชิดชนก ส่งศิริ และธนาวินท์ รักธรรมานนท์. (2544). การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์. วารสารวิชาการเนคเทค, 3(11), 134-142.
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย และการพั ฒ นา (Research and Development) โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation action research: PAR) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัญหา ความต้องการ เพื่อพัฒนารูปแบบในการ
จั ด การสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ไ ทยมลายู ที่ เ ป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ในชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง กลุ่ มตั ว อย่ า ง จ านวน 149 คน
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 33 ราย ผู้ดูแล 33 ราย อสม. 45 ราย ทีมสุขภาพในชุมชน 2 ราย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนตาบล 3 ราย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล 3 ราย ผู้นาศาสนา 20 ราย และ
ผู้นาชุมชน 10 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยคุณภาพ
พบว่า ความต้องและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ (1) ผู้นา
ศาสนามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน (2) การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเพื่อให้กาลังใจกันในชุมชนซึ่งเป็นวิถีที่ปฏิบัติสืบต่อกัน
มา สาหรับคนที่ป่วยหนัก จะเชิญโต๊ะอิหม่ามไปอ่านอากุรอาน แนะนาการปฏิบัติตัว การไปหาหมอที่ดีทีสุดเพื่อรักษา (3) การ
ให้ความรู้แก่ชุมชนในการ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม (4) จัดให้มีสถานที่สาหรับออกกาลังกาย โดยมีผู้นากลุ่มในการรวมกลุ่ม
เพื่อการทากิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ (5) มีระบบการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ โดย อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ชุมชนร่วมกัน (6) มีผู้นาเพื่อดาเนินการในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ จากข้อมูลเชิงคุณภาพนามาพัฒนาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง พบว่า การจัดการตนเองของผู้สูงอายุก่อนการทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการสุขภาพ มีค่าคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด X=3.87, S.D =1.21 ในขณะที่การจัดการตนเองของผู้สูงอายุ
หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพ มีค่าคะแนนโดยรวมเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด X=4.30, S.D =1.08 แต่
อย่างไรก็ตามค่าคะแนนรายด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดทั้งก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพ ได้แก่
การลดอาหารมัน อาหารทอด หรือผัด X=2.4, S.D= 1.29 , X =3.26, S.D =1.46 ตามลาดับ ผลของการทดลองใช้รูปแบบ
จัดการตนเองของผู้สูงอายุในวิถีวัฒนธรรม ก่อนและหลัง โดยใช้สถิติ Paired t-test พบว่า ระดับความดันโลหิต Systolic
blood pressure (SBP) หลังการทดลองใช้รูปแบบในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุ น้ อยกว่า ก่อนการทดลองใช้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสติที่ P< 0.001 และ และ Diastolic blood pressure (DBP) หลังการทดลองใช้รูปแบบในการจัดการตนเอง
ของผู้สูงอายุ น้อยกว่า ก่อนการทดลองใช้ อย่างมีนัยสาคัญทางสติที่ P< 0.05 ในขณะที่ น้าหนัก รอบเอว และดัชนีมวลกาย
ก่อนและหลัง ไม่มีความแตกต่างกัน
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุไทยมลายู ความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ วัฒนธรรมและสุขภาพ
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Abstract
This research and development aims to study current situations and associated factors of health
management and needs for model development in health management among the Thai-Melayu elderly
living in the South of Thailand. The participation action research (PAR) was conducted using qualitative and
quantitative research. The sample of 149 participants recruited into the study were 33 elderly people being
diagnosed with hypertension, 33 care givers of those elderly, and those who involved in the care for those
elderly including 2 health public officers taking care of the patients with hypertension, 3 health public
offices working for the Sub-district Administration Organization (SAO), 3 political members of SAO, 20
religious leaders, 10 village leaders, and 45 village health volunteers. The interviews and focus groups were
used for collecting. The content analysis was used to analyze the qualitative data. Finding revealed that
the needs and community participation in health management in Thai-Melayu elderly with hypertension
included; 1) religious leaders providing health education for the elderly people, 2) visiting home by the
religious leaders to encourage the elderly patients, 3) health education for the community to reduce sweet,
salty, and fatty foods 4) providing the place for exercise, 5) setting-up the home visit system by village
health volunteers , and 6) having a village leader to carry-on the activities for elderly in the community.
Based on the qualitative data, the researchers developed the guideline to promote health management
among the elderly having hypertension and found that post intervention, the average score of health
management, at higher level, (X = 4.30 S.D = 1.08) was higher than that of pre-intervention (X = 3.87 S.D =
1.21), at the same higher level. However, it also discovered that the lowest average scores were found in
the following dimensions: reducing high fat diet, and deep-fried foods or stir-fried meals X= 2.4 S.D= 1.29,
X= 3.26 S.D = 1.46, respectively. The results showed that after receiving health management the systolic
blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were also significant lower than pre-receiving the
health management at the level of P< 0.001 and P< 0.05 respectively but there was no significant difference
in body weight, waistline, and body mass index (BMI).
Keywords: Thai-Melayu elderly, Hypertension in elderly, Culture and health
บทนา
โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของโลก องค์การอนามัยโลก (WHO, 2003; WHO,
2009) ได้ประมาณการว่าร้อยละ 60-70 ของผู้สูงอายุทั่วโลกป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และเป็น 5 อันดับแรกของโรคที่
เป็นสาเหตุการตายของประชากรโลก เช่นเดียวกับผู้สูงอายุไทย จากการสารวจของกรมอนามัย (2556) พบว่า ผู้สูงอายุมีอัตรา
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ 41.4 ถึงแม้ว่า ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงดังกล่าวจะได้รับการ
วินิจฉัยและการรักษา ร้อยละ 97 แต่ยังพบว่า ร้อยละ 43 ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ตามมา ได้แก่ โรคไต ร้อยละ 6 โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 4 โรคความดันโลหิตสูงถือ
เป็นเพชฌฆาตเงียบเพราะจะไม่แสดงอาการ จนกระทั่งเข้าสู่ภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สาคัญที่ส่งผลต่อชีวิต (Servellow,
1999).
การจัดการกับโรคความดันโลหิตสูงที่เหมาะสมนับเป็นปัจจัยที่สาคัญมากในการป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรค
แทรกซ้อนได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ (WHO, 2002) กลยุทธ์ในการป้องกันและควบคุมความดันโลหิต
สูงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนับเป็นสิ่งสาคัญมากใน
การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ การลดน้าหนัก จากัดการดื่มแอลกอฮอล์ ออกกาลังกาย งดสูบบุหรี่ และ จากัดเกลือ
(Gibson, & Kachur, 2009; Olihara, & Rakuj, 2005; Servello, 1999) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
โรคความดันโลหิตสูง พบว่า ปัญหาที่สาคัญในของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คือ การรับรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่
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เหมาะสม นาไปสู่การหยุดยาเองร้อยละ 46 เพราะคิดว่าหายเมื่อไม่มีอาการของโรค (Borzecki, Oliveria, and Berlowitz,
2005) สอดคล้องกับ เสาวภาคย์ (Sowapak, 2006) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุไทย
พบว่า ร้อยละ 66 ของผู้สูงอายุ หยุดยาเอง หลังจากที่ไม่อาการของโรค เพราะเชื่อว่าหายแล้ว เช่นเดียวกับ สาราญบัว
(Samranbua, 2011) ศึกษาประสบการณ์ของผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต
ได้ ในชนบทแห่งหนึ่ง ในภาคเหนือของไทย พบว่า ผู้สูงอายุรับรู้ว่าตนเองสุขภาพดี เพราะไม่มีอาการของโรค ไม่ตระหนักใน
การรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่นเดียวกันกับผู้สูงอายุที่ เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง ในภาคใต้ของไทย พบว่า ร้อยละ 59.9 ก็ยังไม่ตระหนักในการรักษาต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(Parapakkham,Pataraachachai and Aekplakorn, 2008) จากงานวิจัยที่ผ่าน จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดั น
โลหิตสูงส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนัก และเห็นความสาคัญของการรักษาโรคในระยะแรก หยุดยาเองเมื่อไม่มีอาการ เนื่องจากโรค
ความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีอาการในระแรก แต่จะเริ่มมีอาการที่ปรากฏชัดแจ้ง หรือรุนแรงก็ต่อเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนต่อ
ระบบหลอดเลือดหัวใจ หรือ หลอดเลือดสมอง
คนไทยมลายู (Thai-Melayu) เป็นคาที่ใช้เรียกคนไทยที่มีเชื้อสายมลายู ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่
ในพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล ซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเชื่อ ที่แตกต่าง
จากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย เช่น ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันยังคงใช้ภาษามลายู อาหาร การแต่งกาย (Sugunnasil,
2005; Yosuf, 2008) ผู้สูงอายุไทยมลายู จะให้ยึดมั่นในหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติความเชื่อตามหลักคาสอนของศาสนา
อิสลามอย่างเคร่งครัดและถือเป็นแนวทางของวิถีในการดาเนินชีวิตโดยมีความเชื่อว่าชีวิตที่เปรียบเสมือนของขวัญจากพระเจ้า
สุขภาพและการเจ็บป่วยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นบททดสอบของพระเจ้า แต่อย่างไรก็ตามการแสวงหาหนทางการดูแลรักษาก็
เป็นหน้าที่ของทุกคนในการหาหนทางรักษาตนเองให้ดีที่สุด ( Wehbe-Alamah, 2008; Yosuf, 2008 )
จากการศึกษา การใช้ชีวิตกับโรคความดันโลหิตสูงการวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณนาของผู้สูงอายุไทยมลายู ในหมู่บ้าน
หนึ่ง ของตาบลบ้านควน จังหวัดสตูล ของ วิไล, อุมาพร และประณีต (2558) พบว่า การรับรู้สุขภาพและการจัดการสุขภาพ
ของผู้ สู งอายุไทยมลายูที่ เป็น โรคความดัน โลหิตสูง มี ค วามเชื่ อมโยงกับ ประสบการณ์ในการรับ รู้อาการเจ็บ ป่ว ย ภายใต้
วัฒนธรรมความเชื่อใน 3 มิติ ได้แก่ ความดันโลหิตสูงเป็นเพียงอาการเจ็บป่วยธรรมดา รับรู้ว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรค
อันตรายก็ต่อเมื่อมีอาการที่รุนแรงให้เห็นชัดเจน เช่น มีอาการชาหรือแขนขาอ่อนแรง และเชื่อว่าสาเหตุของโรคเกิดความดัน
โลหิตสูงเกิดจากเลือดลมไหลเวียนไม่ดี จากปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมความเชื่อดังกล่าว ทาให้ผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูงจะให้ความสาคัญกับการรักษาต่อเนื่องก็ต่อเมื่อรับรู้ว่ าความดันโลหิตสูงเมื่อมีอาการที่รุนแรงให้เห็นชัดเจนที่
เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรค และมีการจัดการสุขภาพของตนเองโดยมุ่งเน้นการแก้ไข อาการผิดปกติของเลือดลม เช่น
อาการปวดหัว เวียนหัว โดยมีการผสมผสานในการรักษาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการรักษาแบบพื้นบ้าน พบว่า 4 ใน 11
คนของกลุ่มตัวอย่างจะหยุดยาเองเมื่อไม่มีอาการและมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจในขณะที่ 3 ใน 11 คนมีภาวะแทรกซ้อน
จากโรคหลอดเลือดสมอง
วัฒนธรรม เป็นองค์ประกอบหรือรากฐานสาคัญของ ความคิด ความเชื่อ และวิธีปฏิบัติของผู้คนในแต่สังคมในการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนในแต่ละพื้ นที่ มีการสั่งสมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น (Fettrman, 1998; Leininger, 1994; Leininger,
2002) ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็มีอิทธิพลต่ อวิถีชีวิตและสุขภาพของผู้คนในแต่ละสังคม โดยเฉพาะในการรับรู้สุขภาพและ
การเจ็ บ ป่ ว ย (Perceptions of health and illness)จะอยู่ ภ ายใต้ ค วามเชื่ อ ทางวั ฒ นธรรม (Cultural beliefs or
worldviews)ได้แก่ (1) ความเชื่อของการเจ็บป่วยเกิดจากอานาจเหนือธรรมชาติ (The magico-religious paradigm)(2)ความ
เชื่ อ ตามหลั ก ทางวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific paradigm) (3) สุ ข ภาพคื อ ความสมดุ ล ของชี วิ ต และจั ก รวาล (Balancing or
Harmony) (Andrews, 2012) จากการรับรู้สุขภาพและการเจ็บป่วยในวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ นับเป็นปัจจัย
หลักสาคัญต่อการจัดการสุขภาพ ทั้งในภาวะสุขภาพดีและเมื่อเจ็บป่วย แม้ว่าในปัจจุบันระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมี
การเข้าถึงประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่การจัดระบบบริการส่วนใหญ่เป็นการจัดบริการสุขภาพเชิงวิชาชีพในมุมมอง
ของทีมสุขภาพเป็นหลักโดยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทุกพื้นที่ ในขณะการจัดบริการสุขภาพที่เฉพาะตามมุมมองในเชิงวัฒนธรรม
ของพื้นที่ยังมีน้อย ทาให้เกิดช่องว่างของการรับรู้ในเรื่องสุขภาพและการจัดการสุขภาพระหว่างทีมสุขภาพกับผู้รับบริการที่
แตกต่างกัน
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ หรือความล้มเหลวในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง นับเป็นความท้าทายต่อบทบาทของ
พยาบาลและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในการจัดระบบ
บริการสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวอันตรายของโรคและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และรักษาอย่างต่อเนื่องการเข้าใจและให้การยอมรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเชื่อของผู้สูงอายุไทยมลายู นับเป็นหัวใจสาคัญ
ของความสาเร็จในการสร้างการมีสว่ นร่วมของผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน ในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูง ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อลดการการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัญหา ความต้องการ การจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูในวิถีแห่งวัฒนธรรม
ของชุมชนคนไทยมลายูในจังหวัดสตูล
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สงู อายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรม
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ น
ร่วม (Participation Action Research or PAR ) มีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และ ทีมสุขภาพ ผู้ เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุตาบลบ้านควน อาเภอเมืองจังหวัดสตูล
กลุ่มตัวอย่าง
ในการการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ดูแล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการระบบสุขภาพของชุมชน รวม 149 คน ประกอบด้วย
1. ผู้สูงอายุไทยมลายูที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านควน
อาเภอ.เมือง จังหวัดสตูลที่สมัครใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ จานวน 33 ราย
2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่
2.1 ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจานวน 33 คน
2.3 พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
จานวน 2 คน
2.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 3 คน
2.5 สมาชิก องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3 คน
2.5 ผู้นาศาสนา 20 คน
2.6 ผู้นาชุมชน 10 คน
2.7 อาสาสมัครประจาหมู่บ้านจานวน 45 คน
2. เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย
2.1. แนวทางคาถามในการสนทนากลุ่ม (Focus group)
2.2. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
สุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูในวิถีแห่งวัฒนธรรม ความต้องการการจัดการสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
มลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
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2.3 คู่มือการบันทึกการจัดการสุขภาพสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ ระดับความ
ดันโลหิต น้าหนัก การตรวจตามนัด และการจัดการในการดูแลสุขภาพของตนเองก่อน และ หลังการพัฒนาระบบการจัดการ
สุขภาพ
2.4. มีการประยุกต์เครื่องมือของ ปัฐยาวัชร และคณะ 2558 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การจัดการสุขภาพของตนเอง มี
การทดสอบความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธ์ครอนบาค มีค่า Reliability .77
2.5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้ดูแล อสม และผู้เกี่ยวข้อง ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการ
จัดการสุขภาพ
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และความต้องการ ในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
มลายูในวิถีแห่งวัฒนธรรม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus
group discussion) ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ดูแล ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน และ ทีมสุขภาพในชุมชน วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อกาหนดกาหนดเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
มี ก ารตรวจสอบความน่ าเชื่ อ ถื อของข้ อ มูล (Credibility) ระหว่ า งนั ก วิจั ยและผู้ใ ห้ ข้อ มูลนั กวิ จัยจะต้อ งลงพื้นที่
ภาคสนามเพื่อสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจจากชุมชน ก่อนลงเก็บข้อมูลจริง มีการใช้วิธีการเก็บรวบรวบข้อมูลเพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือของข้อค้นพบ ทั้งการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และนักวิจัยนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้ผู้ให้ข้อมูล
ตรวจสอบ ข้อความ หรือความหมาย ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูล (Emic view)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยการ
นาผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบของการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง และนาเสนอรูปแบบการจัดการสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ในวิถี
แห่งวัฒนธรรม / นาเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในวิถี
วัฒนธรรม โดย
3.1 การประชุมชี้แจงผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องในการทดลองใช้รูปแบบจัดการ
สุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ในวิถีวัฒนธรรม
3.2 ทดลองใช้แนวทางทางการจัดการสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ในวิถีแห่ง
วัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
4.1 ประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ก่อน- หลัง ใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพในวิถีแห่ง
วัฒนธรรม ได้แก่ ระดับความดันโลหิต น้าหนักตัว รอบเอว และดัชนีมวลกาย
4.2 ประเมินความสามารถในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ก่อนและ หลังใช้รูปการ
พัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพ
4.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ดูแล อาสาสมัครสาธารณสุข และทีมสุขภาพต่อ
รูปแบบการจัดการสุขภาพ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และ
ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูง พบว่า
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ได้แก่
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1.1 วัฒนธรรมการกินหนูหรี (จัดงานเลี้ยง งานบุญตามประเพณี ) ของหมู่บ้าน ซึ่งจะมีตลอดปี เมนูอาหารส่วนใหญ่
จะเป็นอาหาร หวาน มัน เค็ม และเป็นหน้าที่สาคัญของคนในชุมชนที่จะต้องไปมีส่วนร่วมในงานดังกล่าว โดยเฉพาะผู้สูงอายุซงึ่
จะต้องไปเป็นผู้นาในงานประเพณีของชุมชนทุกงาน ดังตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้
“ทุกงานในงานเลี้ยงจะมีอาหารจาพวก หวาน มัน เค็ม แกงมัสมั่น แกงกะทิ รวมทั้งน้าอัดลมที่เป็น เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ใ น
งาน
ของทุกงาน ผู้ที่ไปร่วมงานก็จะรับประทานกันอย่างเต็มที่ และมีทัศคติว่า ถ้าบ้าน ไหนจัดงานเลี้ยงแล้วอาหารน้อยๆ
จะถูกเพื่อนบ้านนินทา ”
“เมื่อไปงานบุญ หรืองานหนูหรีต่างๆ มีการทาอาหารที่มันๆ เช่นแกงเนื้อ แกงไก่ ของหวาน พยาม ย า ม ป ฏิ บั ติ
ตามที่หมอบอก แต่บางทีก็บังคับตัวเองไม่ได้”
1.2 กินเกินพอดี ตามหลักศาสนาอิสลามในการรับประทานอาหารให้แบ่งกระเพาะอาหารออกเป็น 3 ส่วน ให้
รับประทานอาหาร 1 ส่วน น้า 1 ส่วน เหลือกระอาหารว่างไว้ 1 ส่วน แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถบังคับใจตนเองเพื่อ
ควบคุมการรับประทานอาหารได้ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่และวิถีชีวิตที่ห้อมล้อมไปด้วยอาหาร หวาน มัน เค็ม ดัง
ตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้
“ถามผู้นาอิสลามว่า เฮยอิสลามดูแลสุขภาพกันอย่างไร ไชที่ไม่มีใครป่วยเลย นี่นะถ้าว่าเราปฏิบัติไ ต า ม ที่ น า บี
ปฏิบัติ หมายความว่า เรากินอาหาร 1 ส่วน แล้วกินน้า 1 ส่วน พอแหลงแบบนี้ปั๊ปไว้ กระเพาะว่าง 1 ส่วน เพื่อ
....เป็นวิถีของชาวอิสลาม ปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่มีคนป่วย ”
“ที่ไม่ประสบผลสาเร็จ เพราะยังไม่ สามารถที่จะบังคับใจตนเองได้ ไม่สามารถควบคุมการรับประทานอาหาร และ
การปฏิบัติตัวอื่นๆได้”
1.3 ไม่ได้ออกกาลังกาย นอกจากการทางานในชีวิตประจาวัน ดังตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้
“ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการออกกาลังกาย บางครั้งอิสลามออกไปออกกาลังกายไม่ได้ โดยเฉพาะ ผู้หญิงห้าม
ออกไปให้ผู้อื่นเห็น”
“หลังละหมาดตอนเช้าออกไปเดินกัน 3-4 คน ผู้หญิงก็เดินกันแต่ผู้หญิง ผู้ชายก็แยกไปเดินในกลุ่ม ผู้ชาย”
1.4 จะเริ่มตระหนักในการรักษาตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองก็ต่อเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนของโรค ดัง
ตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้
“ที่ประสบผลสาเร็จในการดูแลตัวเองเนื่องจาก เมื่อรู้ว่าภาวะแทรกซ้อนต่อไปที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร ทาให้เกิดความ
กลัว และบางคนเกิดอาการแล้วจนถึงต้องนอนรพ. หลังจากนั้นจึงมีการตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ
เพราะเมื่อรู้ถึงผลเสียก็จะเกิดความกลัวตามมา”
1.5. หยุดยาเอง จากการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อติดตามการจัดการตนเอง พบว่า ผู้สูงอายุ 2 ราย หยุดกินยาเอง
เนื่องจากไม่มีอาการของโรค และคิดว่า สบายดี ในขณะระดับความดันโลหิตสูงกว่าปกติในระดับอันตราย ดังตัวอย่างข้อมูล
ต่อไปนี้
“ป๊ะรู้สึกสบายดี ไม่เห็นมีอาการอะไรก็เลยไม่กินยา”
2. ความต้องและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ มีประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ
และวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่
2.1 ผู้นาศาสนามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เนื่องจากผู้นาศาสนาเป็นศูนย์รวมใจของผู้สูงอายุในชุมชน
ทั้งผู้หญิงและชาย มีบทบาทเป็นผู้นาทางสังคมและทางจิตวิญญาณที่เป็นที่ยอมรับนับถือของคนชุมชน ถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้สูงอายุในชุมชนทุกคนที่จะต้องมาประกอบพิธีทางศาสนาร่วมกันทุกอาทิตย์ ผู้ชายก็จะไปมัสยิดทุกวันศุกร์เพื่อละหมาด
ร่วมกัน พร้อมๆกับการไปเรียนรู้หลักคาสอนศาสนาจากผู้นาศาสนาร่วมกัน ส่วนผู้หญิงก็จะสถานที่ในหมู่บ้านที่ไปพบปะกันทุก
อาทิตย์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพื่อเรียนศาสนา
“คนอิสลามทุกคนต้องเรียนศาสนา เพราะอัลเลาฮฺเขาบังคับ ม๊ะสอนให้คนมาเรียนวันอังคาร กับ วั
น
อาทิตย์ มาเรียนกี่คนก็ได้ ไม่จากัดอายุ สอนอัลกุรอาน เป็นภาษาอาหรับ ภูมิใจที่ได้ทา ประโยชน์เพื่อคนอื่น”
“การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเพื่อให้กาลังใจกันในชุมชนซึ่งเป็นวิถีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา สาหรับคนที่ป่วย หนัก จ ะ
เชิญโต๊ะอิหม่ามไปอ่านอากุรอาน แนะนาการปฏิบัติตัว การไปหาหมอที่ดีทีสุดเพื่อรักษา”
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“มัสยิสจะกระจายข่าวเวลามีคนป่วยแล้วจะไปเยี่ยมให้กาลังใจกันผู้นาศาสนาจะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารแก่
คนป่วยในหมู่บ้านและสาหรับคนที่มีอาการหนักมากๆจะเชิญโต๊ะอีหม่ามไปอ่านหนังสือให้แก่ผู้ป่วยและช่วยกันแนะนาให้ไปหา
หมอที่ดีที่สุด และช่วยกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว นายก อบต.ให้รางวัลแก่คนที่หยุดบุหรี่ได้”
2.2 การให้ความรู้แก่ชุมชนในการ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตามวัฒนธรรมชุมชน
ในการทาหนูหรี เน้นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
“สาหรับผมผมเป็นนักบรรยายธรรม ผมจะแหลงเรื่องนี้ เรื่องของมันอยู่แล้ว คนอิสลามจะอยู่แบบ ไหนที่ จ ะไม่ ใ ห้
เป็นโรค ถูกหลักอนามัยเพื่อจะหาทางออกแบบนั้น บางคนอายุเป็น 100
มากกว่า คนก็ 100 เหลื อ 80
ก็มี เรื่องสาธารณสุขแม้จะพูดจะไม่พูดเรื่องเดียว แม้กระทั้งเรื่อง
ไข้เลือดออกผมก็จะแห
ลงหมด ให้ พี่
น้องจัดการกับความสะอาดข้างๆ บ้าน”
“ปรับเปลี่ยนความเชื่อของชาวบ้านว่าเวลาทาหนุหรี่เปลี่ยนให้ทาอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่เน้นอาหารจาพวกแกงกะทิ
และน้าอัดลม”
2.3 จัดให้มีสถานที่สาหรับออกกาลังกาย โดยมีผู้นากลุ่มในการรวมกลุ่มเพื่อการทากิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุที่ไม่
ขัดต่อหลักศาสนา
“ด้านสิ่งสนับสนุน คือมีสถานที่ที่ให้ออกกาลังกาย แต่ไม่มีผู้นาที่จะมากระตุ้นหรือมาเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมออก
กาลังกาย หรือกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมสุขภาพ”
2.4 มีระบบการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ โดย อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชุมชนร่วมกัน
“ในฐานะว่าเป็นผู้นา ที่ว่าที่เราเข้าไปถามความทุกข์ความสุขของเขา และขาดตกบกพร่องในครัวเรือน บางทีผมก็
มีดูแลคนติดเตียง ผมก็ดูแลคนติดเตียง ว่าผมถามปัญหาในลูกหลานของต้น ลูกหลานของต้นเขา คิดพันพรือ เขา
ทอดทิ้งต้นไหม้ เขาบอกว่าก็ไหม้ ก็จะช่วยเหลือกันมังว่าพอยังชั่วสักฮิด มาได้พูดคุยกับลูก กั บ หลาน มาให้ ค วาม
คิดเห็นลูกหลานก็ปฏิบัติตาม แก่ก็มีกาลังใจมาก และเดี๋ยวนี้ช่วงเช้าช่วงบ่าย แก่ก็เดินประมาณ 1 กิ โ ล ก็ ไ ด้ จ า ก
คราวนั้นนอนติด เตียงอยู่นั้น แกก็ลุกขึ้นเดิน แกก็เดินทุกวัน ออกกาลังกาย แกก็ได้เดิน”
2.5 จัดให้มีผู้นาเพื่อดาเนินการในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุแบบครบวงจร
“ปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุ แต่ขาดคนเข้าร่วมกิจกรรม เพราะไม่มีคนที่เป็นผู้นามาดาเนินการ จึงต้องการให้สนับสนุน
บุคคลที่คอยเป็นผู้ดาเนินการของชมรม”
“ให้มีการศึกษาดูงานปีละ 2 ครั้ง และให้คนที่ไปดูงานกลับมาเผยแพร่ความรู้ที่ได้มาจากการดูงาน และมาช่วยเหลือ
ปรับใช้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์ เพราะที่ผ่านมาก็แค่ไปดูงานแต่ไม่มีการนาผลมาปรับใช้ในชุ ม ชน ”
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จานวน 33 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 72.72 ระยะเวลา
ในการเป็นโรค 1-5 ร้อยละ 54.55 สถานภาพสมรส หม้าย ร้อยละ 63.64 ระดับการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 66.67 และ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ร้อยละ 27.27 มีโรคแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 12.12 และโรคไตวาย ร้อยละ 3.03
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ของข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูง
ภาวะสุขภาพ
จานวน ( n= 33 )
น้าหนักน้อย (BMI น้อยกว่า 18.5)
1
น้าหนักปกติ (BMI 18.5-22.9)
6
น้าหนักเกิน (BMI 23-24.9)
3
อ้วน (BMI 25-29.9)
13
อ้วนมากและอ้วนอันตราย(BMI มากกว่า 30)
10
รวม
33
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3.03
18.1
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จากตารางที่ 1 จากการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ร้อยละ 39.39
อ้วน (BMI= 25-29.9) รองลงมาคือ อ้วนมากและอ้วนอันตราย ร้อยละ 30.30 (BMI มากกว่า 30)
ตารางที่ 2 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (N=33)
รายการ
1. ฉันกินอาหารรสจัดทุกชนิด
2. ฉันกินอาหารตามที่แพทย์/พยาบาลแนะนาโดยเคร่งครัด
3. ฉันลดอาหารมัน อาหารประเภททอดหรือผัดที่ใช้น้ามันมาก
4. ฉันกินอาหารประเภทหมักดองหรือตากแห้ง
5. ฉันปรับการกินประเภทต้ม นึ่ง ย่าง
6. ฉันปรับการกินอาหารเพื่อให้ความดันโลหิตลดลงตามเป้าหมายที่ต้องการ
7. ห า ก ไ ม่ มี อ า ก า ร ผิ ด ป ก ติ ฉั น อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ต า ม แ พ ท ย์ / พ ย า บ า ล แ น ะ น า
จนได้เหงื่ออย่างน้อยวันละ 30 นาที
8. ขณะออกก าลั ง กายฉั น คอยสั ง เกตความผิ ด ปกติ ที่ ต้ อ งหยุ ด ออกก าลั ง กายทั น ที
เช่น ปวดศีรษะรุนแรง เจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยมาก
9. ฉันพยายามหากิจกรรมทาเพื่อให้ได้เหงื่อในแต่ละวัน
10.ฉันตั้งเป้าหมายในการควบคุมความดันโลหิตไม่ให้เกิน 140/90
11.ฉันคอยติดตามค่าความดันโลหิตว่าสูงเกินกว้าเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
12.ฉันสอบถามค่าความดันโลหิตจากแพทย์/พยาบาลเพื่อปรับการปฏิบัติตัวให้ดีขึ้น
13.ฉันคอยระวังความดันโลหิตและไขมันในเลือดไม่ให้สูงกว่าเกณฑ์ที่แพทย์/พยาบาลบอก
14.ฉันกิยาลดความดันโลหิตครบถ้วนถูกต้องตามแพทย์สั่ง
15.ฉันคอยระวังตนเองไม่ให้เครียดหรือหงุดหงิด
16.ฉันหาวิธีคลายเครียดเมื่อรู้สึกหงุดหงิด ฉุนเฉียว หรือกังวล
17.ฉันคอยสังเกตอาการผิดปกติ หากอาการไม่ดีขึ้น ฉันจะรีบไปพบแพทย์
รวม

ระดับการปฏิบตั ิตัว
𝑥̅

S.D

3.63
3.97
2.41
3.56
4.16
4.00
3.63

1.04
1.03
1.29
1.22
1.05
1.05
1.18

3.50

1.55

4.06
4.03
3.81
3.59
4.06
4.69
4.31
4.25
4.13
3.87

1.11
1.00
1.09
1.34
1.13
0.69
1.00
0.98
1.13
1.21

จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดการตนเองของผู้สูงอายุก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพ มีค่าคะแนน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด X = 3.87, S.D = 1.21 แต่อย่างไรก็ตามค่าคะแนนรายด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
การลดอาหารมัน อาหารทอด หรือผัด X= 2.4, S.D= 1.29
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จากการผลการการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังกล่าว ผู้วิจัยได้นามาพัฒนาเป็นแนวทางของการจัดการ
สุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายู โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 6
ประการได้แก่ การจัดการตนเองของผู้สูงอายุ ครอบครัวมีส่วนร่วม วิถีชีวิตวัฒนธรรม ทีมสุขภาพ ผู้นาศาสนา และผู้นาชุมชน
(ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเพณี
- ผู้สูงอายุเป็นผู้นาทางวัฒนธรรมประเพณี
- เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกอาทิตย์
-ร่วมงานนูหรี หรืองานทาบุญตามประเพณี
ตลอดทั้งปี
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพในงาน
ประเพณีของชุมชน

ทีมสุขภาพ
-สนับสนุนในการให้ความรูใ้ นการดูแล

ครอบครัวมีส่วนร่วม การเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่
ในทุกเรื่อง การพาหรือเตือนไปพบแพทย์ตามนัด
การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องการติดตาม
ผลการรักษา

-เป็นแกนนาในการให้ความรู้
ทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในการ
ดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง
-เป็นศูนย์รวมใจ เยี่ยมให้กาลังใจ
เมื่อปวยหนัก

การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง
- ติดตามอาการผลการรักษา
- กินยาต่อเนื่อง โดยใช้ปฏิทินเตือนใจให้กินยา
- ออกกาลังกายหลังละหมาดตอนเช้า
- การอดใจในการควบคุมอาหารในงานประเพณีชุมชน

สุขภาพให้ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องใน
ชุมชนโดยสอดแทรกการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องสุขภาพในวิถีชีวิตประจาวัน
ของชุมชน
- การเยี่ยมติดตามให้กาลังใจ

-จัดทาประชาคมในการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
- สนับสนุนงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน โดย
ชุมชน
-จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
สถานที่ออกกาลังกาย

ผลการวิจัยหลังการดาเนินการ
หลังทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพของตนเอง มีการติดตามประเมินผล การจัดการตนเอง ระดับความดันโลหิต
น้าหนัก ดัชนีมวลกาย และระดับความพึงพอใจ มีผลการวิจัยดังนี้
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ตารางที่ 3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (N=33)
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบัติตัว

𝑥̅
1. ฉันกินอาหารรสจัดทุกชนิด
3.97
2. ฉันกินอาหารตามที่แพทย์/พยาบาลแนะนาโดยเคร่งครัด
4.39
3. ฉันลดอาหารมัน อาหารประเภททอดหรือผัดที่ใช้น้ามันมาก
3.26
4. ฉันกินอาหารประเภทหมักดองหรือตากแห้ง
4.32
5. ฉันปรับการกินประเภทต้ม นึ่ง ย่าง
4.40
6. ฉันปรับการกินอาหารเพื่อให้ความดันโลหิตลดลงตามเป้าหมายที่ต้องการ
4.61
7. หากไม่มีอาการผิดปกติ ฉันออกกาลังกายตามแพทย์/พยาบาลแนะนาจนได้เหงื่ออย่างน้อยวัน 4.55
ละ 30 นาที
8. ขณะออกกาลังกายฉันคอยสังเกตความผิดปกติที่ต้องหยุดออกกาลังกายทันที เช่น ปวดศีรษะ 4.06
รุนแรง เจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยมาก
9. ฉันพยายามหากิจกรรมทาเพื่อให้ได้เหงื่อในแต่ละวัน
4.35
10.ฉันตั้งเป้าหมายในการควบคุมความดันโลหิตไม่ให้เกิน 140/90
4.48
11.ฉันคอยติดตามค่าความดันโลหิตว่าสูงเกินกว้าเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
3.74
12.ฉันสอบถามค่าความดันโลหิตจากแพทย์/พยาบาลเพื่อปรับการปฏิบัติตัวให้ดีขึ้น
4.10
13.ฉันคอยระวังความดันโลหิตและไขมันในเลือดไม่ให้สูงกว่าเกณฑ์ที่แพทย์/พยาบาลบอก
4.29
14.ฉันกิยาลดความดันโลหิตครบถ้วนถูกต้องตามแพทย์สั่ง
4.58
15.ฉันคอยระวังตนเองไม่ให้เครียดหรือหงุดหงิด
4.74
16.ฉันหาวิธีคลายเครียดเมื่อรู้สึกหงุดหงิด ฉุนเฉียว หรือกังวล
4.65
17.ฉันคอยสังเกตอาการผิดปกติ หากอาการไม่ดีขึ้น ฉันจะรีบไปพบแพทย์
4.61
รวม
4.30

S.D
1.20
0.88
1.46
1.28
0.97
0.80
0.77
1.26
0.84
0.93
1.46
1.33
0.94
0.92
0.58
0.66
0.72
1.08

จากตารางที่ 3 พบว่า การจัดการตนเองของผู้สูงอายุหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพ มีค่าคะแนนทั้ง
รายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด X = 4.30 S.D = 1.08
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบ ค่าความดันโลหิต น้าหนัก รอบเอว และ ดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ ก่อน และหลัง การเข้าร่วม
โครงการ โดยใช้ Paired t-test (N=33)
รายการประเมิน
S.D
t
P-value
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
ระดับความดันโลหิต SBP
ก่อน
151.8485
25.45722
4.148
.000**
หลัง
136.2727
22.84359
ระดับความดันโลหิต DBP
ก่อน
82.0606
15.16769
2.669
.012*
หลัง
75.9818
12.90778
น้าหนัก
ก่อน
63.7606
12.54360
1.293
.205
หลัง
63.0545
12.85229
รอบเอว
ก่อน
95.4545
12.92549
1.065
.295
หลัง
94.2121
10.96517
ดัชนีมวลกาย
ก่อน
27.3333
5.05236
1.213
.234
หลัง
27.0370
5.23162
** P< 0.001 * P< 0.05
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จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความดันโลหิต Systolic blood pressure (SBP) หลั งการทดลองใช้ รู ป แบบในการ
จัดการตนเองของผู้สูงอายุ น้อยกว่า ก่อนการทดลองใช้ อย่างมีนัยสาคัญทางสติที่ P< 0.001 และ และ Diastolic blood
pressure (DBP) หลังการทดลองใช้รูปแบบในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุ น้อยกว่า ก่อนการทดลองใช้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสติที่ P< 0.05 ในขณะที่ น้าหนัก รอบเอว และดัชนีมวลกาย ก่อนและหลัง ไม่มีความแตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูง ผู้ดูแล อสม และผู้เกี่ยวข้องในชุมชน คะแนนเต็ม 3 คะแนน
(N=57)
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม
ระดั บ ความพึ ง
พอใจ
X
SD
1.ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกับการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิต 2.59
สูง
2.ท่านมีส่วนร่วมเสนอแนวทางในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
2.64

0.65

3.ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
2.67
4.ท่านมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง
2.55
5.ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตวั เพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง 2.60

0.58
0.68
0.65

6.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้วยการกินยาจากการใช้ปฏิทินเตือนใจให้กินยา
7.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการควบคุมน้าหนักตัว
8.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง
9.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้วยการลดอาหารหวาน
10.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการลดอาหารมัน
11.ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้วยการลดอาหารเค็ม
12.ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
13.ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการปรับปรุงรูปแบบในการจัดการ
สุขภาพของผู้สูงอายุ
14.ท่านชักชวนเพื่อนบ้านให้มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการสุขภาพของตนเอง
15.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ

2.62
2.62
2.62
2.79
2.79
2.79
2.76
2.57

0.64
0.59
0.52
0.41
0.41
0.41
0.47
0.57

2.57
2.91

0.60
0.28

รวม

2.67

0.55

0.61

จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจทั้งรายด้านและในภาพรวมต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ X = 2.68 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน S.D = 0.55 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมโครงการมากที่สุด X = 2.96 S.D 2.98 รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การจัดการตนเองในการ ลดอาหาร หวาน มันเค็ม X = 2.79 S.D = 0.41 ตามลาดับ
ผลและอภิปราย
จากผลการศึกษานี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 39.39.อ้วน (BMI= 25-29.9) รองลงมาคือ อ้วนมากและ
อ้วนอันตราย ร้อยละ 30.30 (BMI มากกว่า 30) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนสาคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย,
2558) สอดคล้องกับข้อมูลการประเมินการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีโรคแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง ร้อย
ละ 12.12 และโรคไตวาย ร้อยละ 3.03 ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ในแง่ของปัจจัยที่
345

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

เกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรมกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง พบว่า วัฒนธรรมการกินหนูหรี (จัดงานเลี้ยง งานบุญตามประเพณี)
ของหมู่บ้าน ซึ่งจะมีตลอดปี และเป็นหน้าที่สาคัญของคนในชุมชนที่จะต้องไปมีส่วนร่วมในงานดังกล่าว โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่ง
จะต้องไปเป็นผู้นาในงานประเพณีของชุมชนทุกงาน และทุกงานในงานเลี้ยงจะมีอาหารจาพวก หวาน มัน เค็ม รวมทั้งน้าอัดลม
ที่เป็นเครื่องดื่มในงานของทุกงาน ผู้ที่ไปร่วมงานก็จะรับประทานกันอย่างเต็มที่ และมีทัศคติว่า ถ้าบ้านไหนจัดงานเลี้ยงแล้ว
อาหารน้อยๆ จะถูกเพื่อนบ้านนินทา และวิถีชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ กินแล้วนอน ไม่ได้ออกกาลังกาย
นอกจากการทางานในชีวิตประจาวัน (Focus group: 16/7/ 59 ) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีอาการในระแรก
แต่จะมีอาการก็ต่อเมื่อเข้าสู่ระยะรุนแรงหรือเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน (Servellow, 1999) จากลักษณะของโรคความดันโลหิตสูง
ดังกล่าว จึงทาให้ผู้สูงอายุจะเริ่มตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองก็ต่อเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนของโรค มีอาการ
หนักจนต้องนอนโรงพยาบาล จึงเกิดความกลัวและเริ่มหันมาใส่ใจในการจัดการสุขภาพของตัวเอง (Focus group: 16/7/ 59)
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไล, อุมาพร และ ประณีต (2558) ศึกษาการรับรู้โรคความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุไทยมลายู
พบว่า การรับรู้โรคความดันโลหิ ตสูงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการรับรู้อาการเจ็บป่วย ได้แก่ ความดันโลหิตสูงเป็นอาการ
เจ็บป่วยธรรมดา ใครๆ ก็เป็นได้ ความดันโลหิตสูงจะเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อมีอาการที่รุนแรงให้เห็นชัดเจน จากการรับรู้ดังกล่าว
ส่งผลต่อการดูแลและจัดการตนเองในระยะเริ่มต้นของผู้สูงอายุที่ ยังไม่รู้ถึงอันตรายของโรคความดันโลหิตสูงเนื่องจากยังไม่มี
อาการปรากฏให้เห็น จนกระทั่งทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคตามมา สอดคล้องกับการศึกษาของกรมอนามัย (2556)
พบว่า ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 43 ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ตามมา ได้แก่ โรคไต ร้อยละ 6 โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 4
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและผู้ดูแลยังมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่
ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุมีการรับรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลต่อไตน้อยที่สุด ร้อยละ 51.60 เช่นเดียวกับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดไต
วาย ร้อยละ 51.60 และการรับรู้เกี่ยวจัดการภาวะแทรกซ้อนที่ทาให้เกิดอาการบวม ปัสสาวะออกน้อยร้อยละ อยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 61.3 เช่นเดียวกันกับผู้ดูแล พบว่า มีการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลต่อไตน้อยที่สุด
ร้อยละ 54.50 การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดไตวายที่ถูกต้อง ร้อยละ 63.60 และการรับรู้เกี่ยวจัดการภาวะแทรกซ้อนที่ทา
ให้เกิดอาการบวม ปัสสาวะออกน้อยที่ถูกต้อง อยู่ในระดับน้อยร้อยละ 75.75 และเพื่อพิจาณาเหตุผลของการหยุดยาเองของ
ผู้สูงอายุจานวน 2 ราย จากการเยี่ยมติดตาม พบว่า “เพราะการรับรู้ว่าไม่มีอาการ รู้สึกสบายดี จึงไม่จาเป็นต้องกินยา”
สอดคล้องการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ปัญหาที่สาคัญในของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง คือ การรับรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่เหมาะสม นาไปสู่การหยุดยาเองร้อยละ 46 เพราะคิดว่าหายเมื่อไม่มี
อาการของโรค (Borzecki, Oliveria, and Berlowitz, 2005) เช่ น เดี ย วกั บ เสาวภาคย์ (Sowapak, 2006) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุไทย พบว่า ร้อยละ 66 ของผู้สูงอายุ หยุดยาเอง หลังจากที่ไม่อาการ
ของโรค เพราะเชื่อว่าหายแล้ว เช่นเดียวกับ สาราญบัว (Samranbua, 2011) ศึกษาประสบการณ์ของผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ในชนบทแห่งหนึ่ง ในภาคเหนือของไทย พบว่า ผู้สูงอายุรับรู้ว่า
ตนเองสุ ข ภาพดี เพราะไม่ มีอ าการของโรค ไม่ ต ระหนัก ในการรัก ษาและปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมสุข ภาพ จนกระทั่งเกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่ นเดียวกันกับผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ในภาคใต้ของไทย พบว่า ร้อยละ59.9ก็ยังไม่
ตระหนักในการรักษาต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(Parapakkham,Pataraachachai and Aekplakorn, 2008)
การจัดการสุขภาพของตนเองของผู้สูงอายุทั้ง ก่อนและหลัง การทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพ พบว่า การ
จัดการตนเองของผู้สูงอายุก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพ มีค่าคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด X = 3.87
S.D = 1.21 ในขณะที่การจัดการตนเองของผู้สูงอายุหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพ มีค่าคะแนนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด X = 4.30 S.D = 1.08 แต่อย่างไรก็ตามค่าคะแนนรายด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดทั้งก่อนและหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการสุขภาพ ได้แก่ การลดอาหารมัน อาหารทอด หรือผัด X= 2.4, S.D= 1.29 , X= 3.26, S.D =
1.46 สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ชุมชนเริ่มตระหนักรู้ตนเองในเรื่องของวัฒนธรรมในการกินหนูหรี (งานเลี้ยง งานบุญ
ตามประเพณีของชุมชน) ซึ่งเป็นวิถีของชุมชนที่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมงาน ทุกงานในงานเลี้ยงจะมีอาหารจาพวก หวาน มัน เค็ม
รวมทั้งน้าอัดลมที่เป็นเครื่องดื่มในงานของทุกงาน ซึ่งแนวทางในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุ คือหักห้ามใจไม่กินตามใจ
ตนเอง
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ผลของการจัดการตนเองของผู้สูงอายุในวิถีวัฒนธรรม พบว่า ระดับความดันโลหิต Systolic blood pressure (SBP)
หลังการทดลองใช้รูปแบบในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุ น้ อยกว่า ก่อนการทดลองใช้ อย่างมีนัยสาคัญทางสติที่ P< 0.001
และ และ Diastolic blood pressure (DBP) หลังการทดลองใช้รูปแบบในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุ น้อยกว่า ก่อนการ
ทดลองใช้ อย่างมีนัยสาคัญทางสติที่ P< 0.05 ในขณะที่ น้าหนัก รอบเอว และดัชนีมวลกาย ก่อนและหลัง ไม่มีความแตกต่าง
กัน ทั้งนี้เนืองจากการที่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ได้รับรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเอง และมีการกาหนดเป้าหมายในการ
จัดการสุขภาพของตนเองในการดาเนินชีวิตประจาวัน ได้แก่ ต้องการลดอาหาร หวาน มัน เค็ม มากที่สุด ร้อยละ 42.2
รองลงมา ต้องการลดน้าหนัก ร้อยละ 31.1 สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนันทา (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จานวน 100 คน กลุ่มทดลองจะได้รบั
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพการ
ป้องกนโรคความดันโลหิตสูง การวิเคราะห์ และเลือกเมนูอาหารประจาวัน ค้นหาบุคคลต้นแบบในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง การให้ ความรู้เกี่ยวกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงและการใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง การ
จัดการเกี่ยวกับความเครียดต่างๆ และกิจกรรมออกกาลังกายที่ถูกวิธี ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ภายหลังการทดลอง 12 สัปดาห์
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตลดลง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับการลดลงของค่าดัชนีมวล
กาย (BMI)
สรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมการกินหนูหรี (จัดงานเลี้ยง งานบุญตามประเพณี) ของหมู่บ้าน ซึ่ง
จะมีตลอดปี เมนูอาหารส่วนใหญ่ จะเป็นอาหาร หวาน มัน เค็ม ทาให้ยากในการควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหาร
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ขาดการออกกาลังกาย รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง และจะเริ่มตระหนักในการรักษาตนเองก็
ต่อเมื่อมีอาการหนักหรือมีภาวะแทรกซ้อนของโรค ความต้องและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิตวัฒนธรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนาในการเผยแพร่ความรู้สชู่ ุมชน การ
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยเพื่อให้กาลังใจกันในชุมชนซึ่งเป็นวิถีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา สาหรับคนที่ป่วยหนัก จะเชิญโต๊ะอิหม่ามไปอ่านอากุ
รอาน แนะนาการปฏิบัติตัว การไปหาหมอที่ดีทีสุดเพื่อรักษา ในขณะเดียวกันควรมีระบบสนับสนุนให้มีสถานที่ มีผู้นากลุ่มเพือ่
การทากิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ เช่น การรวมกลุ่มกันในการออกกาลังกาย
ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาศักยภาพของแกนนาชุมชนในทุกภาคส่ วน ได้แก่ ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน อสม.เพื่อสนับสนุนให้ความรู้แก่
สมาชิกของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่ทุกคนมีหน้าที่ในการร่วมในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชนตลอดทั้งปี โดย
สอดแทรกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย รวมทั้งการเยี่ยมเพื่อให้กาลังใจเมื่อ
ป่วยหนัก
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนที่ผสมผสานกับวิถีชีวิตประจาวัน โดยใช้สถานที่ที่เป็น
แหล่งพบปะกันของผู้สูงอายุ เช่น มัสยิด สุเหร่า เป็นต้น โดยจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้เนื่องจากโดยวิถี
วัฒนธรรมของผู้สูงอายุที่ทุกอาทิตย์อย่างน้อย 1-2 ครั้งจะต้องไปพบปะกันเพื่อเรียนรู้ศาสนากับ โต๊ะอิหม่าม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ทุกคนได้พบปะสนทนากันสอบถามความเป็นอยู่กันรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องสุขภาพ และการเจ็บป่วย
3.ด้านการวิจัยวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูงของชุมชนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ภายใต้แนวคิดใน
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: PAR) เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชนเอง ซึ่งต้องอาศั ย
ระยะเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อหาแนวทางใหม่ทีดีกว่าเดิมในการจัดการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่
ครอบคลุมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคในวัยทางาน วัยสูงอายุ ควบคู่ไปกับการรักษาเพื่อควบคุมและป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงต่อไป
4. ด้ า นการศึ ก ษาพยาบาล มี ก ารบู ร ณาการในการจั ด การเรีย นการสอนนั ก ศึ ก ษาพยาบาลทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในการนาแนวคิดเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อนามาประยุกต์ในการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังแบบองค์รวม โดยมีการ
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ประเมินปัญหาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน นาไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนอย่างเข้าใจ
เข้าถึงชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของชุมชนต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษก่ อนและหลังการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ และประเมิน ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 45 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ และประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประสิทธิผลของการเรียนรู้ เท่ากับ .431 และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบฝึกทักษะ
Abstract
The study objective were to compare pre-test and post-test scores using skills exercises, and to
find the students satisfaction after learning with exercises. The sample were 45 undergraduate Community
Development students of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University who
enrolled in the second semester of the academic year 2016. The instruments using in the study were the
achievement test and online questionnaire on student’s satisfaction of skills exercises. The data were
analyzed using mean, standard deviation, t-test and effectiveness index (E.I.).
The results indicated that post-test mean scores was significantly higher (p < .01) than the pre-test
mean score, E.I. = .431. The student satisfaction of skills exercises learning was high level.
Keywords: Learning Achievement, English Vocabulary, Skills Exercises
บทนา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 แขนงการจัดการองค์กรชุมชน
และแขนงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2533301 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน (English
for Community Development) ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเนื้อหาบังคับสาหรับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนทุกคน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาคาศัพท์เฉพาะทางด้านพัฒนาชุมชน และฝึกทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้คาศัพท์ สานวนที่ใช้ในการสื่อสารทางด้านพัฒนาชุมชน ฝึกการพูดในที่ชุม ชน การ
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อ่านและเขียนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และสอดรับกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา: สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น” (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2557)
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนของรายวิชานี้เนื่องด้วยลักษณะของเนื้อหาวิชาที่สลับซับซ้อนและมีก ารใช้
คาศัพท์ทางวิชาการภาษาอังกฤษเป็นจานวนมาก หากเน้นการสอนแบบบรรยายโดยการพูด บอก เล่า อธิบายสิ่งที่ต้องการ
สอน ให้ผู้เรียนซักถามแล้วประเมินการสอนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่าย ไม่เกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียน และไม่ชอบเรียนรายวิชานี้ ซึ่งอาจมีผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า และมีผลเสียเกิดขึ้นต่อผลการเรียน
ในภาพรวม โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมามีนักศึกษาได้ระดับคะแนนดีมากถึงดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 3.4
เท่านั้น (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2558ก; 2558ข)
จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงตระหนักว่าการเลือกวิธีการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญต่อคุณภาพ
การสอนรายวิชาดังกล่าว ซึ่งการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ แบบฝึกทักษะทาให้ลดเวลาเรียนเนื้อหาบางอย่างลงได้และ
การได้ฝึกหัดหรือกระทาซ้า ๆบ่อย ๆ ย่อมจะทาให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยที่ได้นอกจากจะเพิ่มผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นแล้ว ยังทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบและสร้างวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ก่อน
และหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาหลักสูตรการ
พัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3
3. เพื่อสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3
หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทัก ษะของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ชั้นปีที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .5
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก
กรอบแนวคิด
ตัวแปรจัดกระทา (ตัวแปรอิสระ)

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
2. ประสิทธิผลของการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ

การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
แบบฝึกทักษะ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาภาคปกติหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 แขนงการจัดการองค์กร
ชุมชน และแขนงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2533301 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 65 คน กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 45 คน คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม
G*Power เวอร์ชัน 3.1.9.2 (Faul, et al., 2007) โดยกาหนดค่าสถิติทดสอบคือการทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่สัมพันธ์กันแบบ
ทิศทางเดียวและมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .5 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ (1) แบบทดสอบคาศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านพัฒนาชุมชนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เป็นแบบปรนัย จานวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน ระยะเวลาในการทดสอบ 15 นาที ผู้วิจัย นา
แบบทดสอบไปให้คณาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนตรวจพิจารณาแก้ไขแล้วนามาปรับปรุงให้เหมาะสม และหาค่า
ความเชื่อมั่นแบบ KR-20 ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .740 และ (2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตร
การพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ จานวน 10 ข้อ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากผล
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาด้วยแบบสอบถามออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (1) ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ
เพื่อเสริมการเรียนการสอนตามปกติ (2) ทดสอบก่อนเรียนโดยจัดสอบในชั้นเรียน ใช้เวลาในการทดสอบคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางด้านพัฒนาชุมชน จานวน 15 นาที (3) ดาเนินการสอนโดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ชนิดต่าง ๆ (Part of
Speech) จากนั้นจึงมอบหมายให้ผู้เรียนดาวน์โหลดหนังสือ 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน: 555 คาศัพท์พัฒนาชุมชน (นิสิต
จันทร์สมวงศ์ และคณะ, 2555) จากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อฝึกทาแบบฝึกหัดด้วยตนเองตลอดภาคเรียน โดยผู้สอนมี
การติดตามเป็นระยะ ๆ และ (4) ทดสอบหลังเรียน โดยจัดสอบตามตารางสอบปลายภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ใช้เวลา
ในการทดสอบเรื่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษ จานวน 15 นาที
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป PSPP เวอร์ชัน 0.10.1 (GNU Project, 2016) และนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตาราง ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ (1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) สถิติอ้างอิง
ได้แก่ ค่าสถิติทดสอบที ค่าความน่าจะเป็นที และค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.)
ผลและอภิปราย
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3
หลังการเรียนรู้ (x̅ = 5.62) สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ (x̅ = 2.31) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การทดสอบ
S.D
Min
Max
t
x̅
ก่อนเรียน
2.31
1.258
0
6
-11.886
หลังเรียน
5.62
2.146
3
10

Sig.
.000

2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ชั้นปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ .431 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น .431 หรือคิดเป็นร้อยละ 43.1 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การทดสอบ จานวนผู้เรียน
ผลรวมของคะแนน
ร้อยละของผลรวมของคะแนน
E.I.
ก่อนเรียน
45
104
23.1
.431
หลังเรียน
45
253
56.2
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3. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากในทุกรายการจุดประสงค์/คุณลักษณะ ได้แก่ ผู้สอนมีสื่อและวิธีการสอนที่
เหมาะสม (x̅=4.50) ผู้สอนมีการสอนให้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา (x̅=4.50) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความ
คิ ด เห็ น (x̅=4.46) นั ก ศึ ก ษาสามารถนาความรู้ไปประยุก ต์ใ ช้ เ พื่อ ประกอบอาชี พได้ (x̅ =4.42) ความยากง่ าย ปริ ม าณ
เนื้อหาวิชามีความเหมาะสม (x̅=4.38) นักศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรียนและทบทวนเนื้อหาวิชาเสมอ
(x̅=4.38) นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้สื่อประกอบการเรียนอย่างมีประสิท ธิภาพ (x̅=4.38) นักศึกษามีการวางแผนดาเนินการ
ศึกษาอย่างมีระบบ (x̅=4.31) ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชา (x̅=4.27) และนักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิชานี้
(x̅=4.23)
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยหลาย ๆ เรื่อง ได้แก่ วิรุณศิริ สารผล (2559) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จานวน 12 คน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมากที่สุด (x̅=4.71) ผลการวิจัยของภวรันชน์ พุทธา (2559) ที่
พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
อาเภอบ้านเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน 34 คน มีผลสั มฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะระดับมากที่สุด (x̅=4.61) ผลการวิจัยของภูมินทร์
บุญหล้า (2558) ที่พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคอกม้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
มหาสารคาม เขต 1 จานวน 9 คน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเขียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (x̅=4.59) ผลการวิจัย
ของธิดารัตน์ กันยะติ (2558) ที่พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ที่ได้รับการสอนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลการวิจัยของสุวิมล มะลิวัล ย์ (2557) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต จานวน 45 คน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงข้างต้นในประเด็นที่ว่าผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของผู้เรียนหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นการฝึกหัดหรือกระทาบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจซึ่ง
ทาให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร (Law of Exercise) และยังเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองซึ่งความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้ นหากได้มีการนาไปใช้บ่อย ๆ และหากไม่มีการนาไปใช้อาจลืมได้ (Law of
Use and Disuse) อย่ า งไรก็ต าม การที่ ผู้ เ รียนมีค วามรู้เ พิ่ มขึ้ นร้อ ยละ 43.1 ยั งไมถึ งเกณฑ์มาตรฐานที่ ร้อ ยละ 50.0 จึ ง
จาเป็นต้องนากิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่น ๆ มาใช้ร่วมกับกิจกรรมนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3
หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น .431 หรือคิดเป็นร้อยละ
43.1 และมีความพึงพอใจระดับมากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการนากิจกรรมการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะไปใช้สอนในชั้นเรียนร่วมกับวิธีการสอน
แบบอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะในปีการศึกษาถัดไป โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังทดลอง
.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ กลุ่มตัวอย่าง
ใช้ทดสอบกิจกรรมคือผู้เรียนฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา 2 กลุ่ม รวม 54 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียน (ความสามารถบูรณาการวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน เพื่ออธิบายสถานการณ์
ปัญหา) แบบทดสอบการคิดสร้างสรรค์ แบบวัดทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยทุกฉบับมีความ
เชื่อมั่นมากกว่า 0.80 ผลการวิจัยได้กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ ประกอบด้วย 7
ขั้นตอน คือ 1) แจ้งสถานการณ์ปัญหา 2) ให้สร้างเรือด้วยประสบการณ์เดิม 3) ให้เรียนรู้ความรู้ที่อธิบายสถานการณ์ปัญหา
4) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบเรือและเขียนแผนผันความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างปัจจัย 5)วิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา
วิธีต่างๆ ที่เป็นไปได้และเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 6) ออกแบบเรือในกระดาษ และ 7) สร้างจริงตามแบบที่ออกแบบใน
กระดาษพร้อมทดสอบประสิทธิภาพ ผลการวิจัยเมื่อนากิจกรรมสะเต็มเรื่องนี้ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลสัมฤทธิ์การ
เรียน ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ .05 และผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องนี้ในระดับมาก
คาสาคัญ ฟิสิกส์พื้นฐาน สะเต็มศึกษา ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา
Abstract
Research Objective to develop activities of a STEM Education of Fundamental Physics in higher
Education level about boat design and construction. The sample was two groups of pupils (54 students)
studying of Fundamental Physics in Higher Education. The data collection tools were the achievement test
(the ability to integrate Physics, Mathematics and technology together to explain the problem situation),
creative test, attitude toward Physics test and satisfaction questionnaire. Every issue of tests and
questionnaires has had confidence over 0.80. The results of this activities study were 7 phases: 1) Report
problem, 2) Build a boat with the same experience, 3) Learn the knowledge that describes the situation, 4)
Analyze the factors and write a chart for causal relationship of factors, 5) Analysis of possible various
solutions and select the best solution, 6) Ship design by sketching in paper and 7) Invent boat from phase
6 and test. The STEM Education activities were experimented with the sample and we found that
achievement, creative thinking and attitude towards Physics after studying more than before in significance
at .05 and learners are satisfied with these activities.
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติฉบับ 2542 มาตรา 7 กาหนดว่า กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริม สิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชี พ รู้ จั ก พึ่ งตนเอง มี ค วามริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใฝ่ รู้ และเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพอย่างสอดคล้องและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2524)
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ของรัฐบาลที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ได้จะต้องปรับให้การเรียนการสอนทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ให้เน้นฝึกฝนทักษะการคิดและการบูรณาการความรู้ดา้ นต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา ให้เกิด
กั บ ผู้ เ รี ย นให้ม ากขึ้ น โดยเฉพาะทั ก ษะการคิด สร้า งสรรค์ เพราะเป็ น ทั ก ษะรากฐานของการสร้า งนวั ต กรรมใหม่ ( DR.
BORWORN, 2560. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559. )
สะเต็มศึกษา(STEM Education) คือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์
การบู ร ณาการความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ า ด้ ว ยกั น โดยใช้ ก ระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Process Design) เพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด วัตถุประสงค์ที่สาคัญของสะเต็มศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ ความสาคัญ และมีความสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาด้านเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นกว่าเดิม ( สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2557) ประเทศไทยนาสะเต็มศึกษาเข้ามาเป็น
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เช่น
ช่วงเวลาเรียน ความรู้และประสบการณ์ของผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอน รวมถึงต้องการกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ที่เหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของสะเต็มศึกษา ส่วน
การศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน จึงมีกิจกรรมสะเต็มศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้อยมาก
ฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น สาขาหนึ่ งของวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ค วามส าคั ญ พื้ น ฐานฟิ สิ ก ส์ ที่ ดี จ ะเป็ น รากฐานที่ ดี ต่ อ การศึ ก ษาทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สามารถประยุกต์ทาความเข้าใจแก้ปัญหาสถานการณ์และอธิบายสิ่งต่างๆ ทั้งที่เกิดใน
ธรรมชาติและสถานการณ์ที่มนุษย์สร้างได้อย่างดี ฟิสิกส์จึงสาคัญในการสร้างรากฐานความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ หลักสูตรระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จึงกาหนดให้ต้องเรียนฟิสิกส์ แต่
ด้วยเนื่องจากฟิสิกส์มีเนื้อหาซับซ้อน ผู้เรียนที่ไม่มีความถนัดหรือมีพื้นฐานฟิสิกส์ไม่ดีจึง ต้องใช้ระยะเวลาเรียนรู้ทาความเข้าใจ
มากกว่าวิทยาศาสตร์สาขาอื่น และต้องใช้เทคนิคการเรียนการสอนต่างๆ เข้าช่วย ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่เรียนฟิสิกส์ไม่
เข้าใจจึงมีสัดส่วนจานวนมาก เกิดความเบื่อหน่าย หลายคนมองไม่เห็นประโยชน์และความสาคัญ ทาให้เกิดทัศนคติทางลบ
หากไม่หาทางลดปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยให้น้อยลง จะส่งผลต่อการ
เรียนรู้สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะจะทาให้บุคลากรด้านต่างๆ
ตามที่กล่าวมาของประเทศลดลง จนไม่สามารถพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสูไ่ ทยแลนด์ 4.0
เมื่อทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ไม่พบงานวิจัยสะเต็มศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย มีเพียง
งานวิจัยสะเต็มศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียง 1 ผลงาน คือ งานวิจัยของ วิชชาวุธ อุ่นสิม และ กาญจนา จันทร์
ประเสริฐ. (2560). ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษารายวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าสถิต ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 47 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพัฒนาการการคิดวิจารณญาณ
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เพิ่มขึ้นจานวน 38 คน (81%) ส่วนนักเรียนที่มีพัฒนาการลดลง 9 คน (19%) แสดงว่าสะเต็มศึกษาสามารถใช้พัฒนาทักษะ
การคิดวิจารณญาณของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ สาหรับในต่างประเทศยังไม่พบงานวิจัยเกี่ยวกับการนาสะเต็มศึกษาไปประยุกต์
กับการเรียนการสอนฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาที่เด่นชัด แต่คาดว่ามีนักวิจัยต่างประเทศจานวนไม่น้อยที่กาลังศึกษา
ด้วยข้อมูลและเหตุผลตามที่กล่าวมาแต่ตน้ ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
ระดับอุดมศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ เพราะเรือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกคนรู้จัก คุ้นเคย และผู้เรียนส่วนใหญ่สนใจ โดย
ต้องการให้กิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องนี้ เป็นเครื่องมือของผู้สอนเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียน 3 ด้าน คือ ใช้ปรับทัศนคติของผู้เรียนต่อ
วิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาให้ดีขึ้น (บวก)กว่าเดิม ใช้ฝึกทักษะผู้เรียนในการบูรณาการความรู้ด้านวิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ เข้าด้วยกันเพื่ออธิบายสถานการณ์ปัญหาต่างๆ และใช้พัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือที่จะพัฒนาครั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ
บริบทของการเรียนการสอนฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ต้องสอดคล้องกับวิถีการเรียนการสอนของผู้เรียน
และผู้สอน และสนองตอบความแตกต่างด้านต่างๆ เช่น จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา พื้นฐานความรู้เดิมของ
ผู้เรียน สไตล์การเรียนของผู้เรียน วิธีสอนและประสบการณ์ของผู้สอน และความพร้อมด้านอุปกรณ์การสอน เป็นต้น เพื่อให้
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องนี้มีความยืดหยุ่นประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนฟิสิกส์พื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยได้หลายแห่ง โดยมีความมุ่งหวังว่าเมื่อผู้เรียนมีทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์ดีขึ้น (บวก) จะเห็นความสาคัญและตั้งใจเรียนหรือ
พยายามเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุมดศึกษาให้น้อยลง รวมทั้งการ
ที่ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ในอนาคตจะเป็นบุคลากรที่ช่วยผลักดันประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
วัตถุประสงค์
1. พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา เรื่องการออกแบบและสร้างเรือ
2. ประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อเรียนรู้กิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ โดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียน เปรียบเทียบทักษะการคิดสร้างสรรค์ และเปรียบเทียบทัศนคติต่อวิชาฟิ สิกส์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์(Engineering design Process) หมายถึง การเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีคิดที่ได้จากการผสมผสานทักษะการคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การคิดเชิง
เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดย้อนกลับ และ การคิดเชิงระบบ ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์และแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไข
และข้อจากัด เช่น วิธีแก้ปัญหา คาอธิบาย กระบวนการ และการออกแบบสิ่งต่างๆ เป็นต้น ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2559.
กฤลดา ชูสินคุณาวุฒิ, 2557. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2559. )
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้เรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา หรือวิชาที่คล้ายกัน เช่น ฟิสิกส์ทั่วไป ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลเพื่อออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา เป็น ผู้สอนและผู้เรียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี รวม 35 คน และกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดลองการเรียนการสอนกิจกรรมสะเต็มศึกษา เป็นผู้สอนและผู้เรียน ของ
มหาวิทยาลัยบูรพรา วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2559 สาขาเทคโนโลยีทางการเกษตร 17 คน และสาขาเทคโนโลยีทาง
ทะเล 37 คน รวมจานวน 54 คน ทั้งหมดได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
กรอบความคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ จะใช้ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น สภาพปัญหาและลบริบทการเรียนการสอนฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา
แนวคิดสะเต็มศึกษา และหลักการความคิดสร้างสรรค์ นามาวิเคราะห์และใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
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ระดับอุดมศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group)ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนาไป
ทดลองสอนกับผู้เรียนและปรับปรุงให้กิจกรรมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมวัดประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียน ดังภาพที่ 1
(ตัวแปรต้น)
1. สภาพปัญหาการเรียนการสอนฟิสิกส์
พื้นฐานระดับอุดมศึกษา
2. แนวคิดสะเต็มศึกษา
3. หลักการความคิดสร้างสรรค์
4. บริบทการเรียนการสอนวิชาฟิสกิ ส์
พื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
5. ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
ระดับอุดมศึกษา
เรื่อง “การออกแบบและสร้างเรือ”
ผลที่เกิด (ตัวแปรตาม)
1. ความสามารถบูรณาการความรูว้ ิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ออธิบายและออกแบบวิธีแก้ปัญหา
2. ทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์
3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์
4. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ภาพที่ 1. กรอบความคิดของการวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน (ความสามารถการบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายและออกแบบวิธีแก้ปัญหา) เป็นแบบทดสอบให้ผู้เรียนเขียนบรรยายความรู้ที่ใช้อธิบายและ
ออกแบบเรือ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงของการวัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 3 ท่าน
2. แบบสอบถามทัศนคติของผู้เรียนต่อวิช าฟิสิกส์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา เป็น
มาตราส่วน 5 ระดับ คือ มากสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ ผ่านการตรวจสอบความตรงของการวัดโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วนาไป Tryout กับผู้เรียนจานวน 36 คน และหาความเชื่อมั่นได้ 0.87 และ 0.89 ตามลาดับ
3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ จะยืดแนวคิดของ กิลฟอร์ด (Guilford,1967) ซึ่งแบ่ง 4 ด้าน คือ คิดคล่องแคล่ว
คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ โดยนาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ ธนพร วีระเจริญกิจ (2549) มาปรับปรุง
ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลโดยศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้เรียนและ
สัมภาษณ์ผู้สอน รวม 35 คน และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ คือ ด้านการศึกษา ด้านการเรียนการสอน
ฟิสิกส์ ด้านสะเต็มศึกษา และวิศวกรรม รวม 9 คน
2. ออกแบบ (ร่าง) กิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ แล้วนาไปสนทนากลุ่ม (Focus group)
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญรวม 7 คน เพื่อวิพากษ์และปรับปรุง
3. นากิจกรรมสะเต็มศึกษาเรือ่ งการออกแบบและสร้างเรือ ไปทดลองสอนผู้เรียนกลุม่ เล็ก 2 รอบๆ ละ 9 คน จาก
มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี พร้อมปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. นากิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ ไปทดลองสอนกับกลุ่มผู้เรียนของมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี จานวน 2 กลุ่ม/รอบ รวม 54 คน จากสาขาเทคโนโลยีทางการเกษตร 17 คน และสาขาเทคโนโลยีทางทะเล
37 คน โดยใช้เป็นกิจกรรมการเรียนแทรกในขณะเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ พร้อมวัดประเมินผล
5. นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ และสรุปผลการวิจัย
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ผลและอภิปราย
1. กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ผู้สอนแจ้งสถานการณ์ปัญหาที่ผู้เรียนต้องแก้ไข คือ ให้ออกแบบและสร้างเรือมีขนาดและรูปร่างอย่างไรก็ได้
แต่ดูแล้วต้องเป็นเรือ และควรสวยงาม ลอยน้าได้ ต้องไม่มีทุนพยุงเรือหรืออุปกรณ์ใดๆ ช่วยพยุงการทรงตัวของเรือ เรือต้อง
สามารถบรรทุกของได้มากสุดคือขวดน้าดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร จานวน 1 ขวด ทั้งวางนอนและวางตั้ง โดยขณะวางขวดน้า
นั้นเรือต้องไม่จม การทรงตัวของเรือต้องสมดุลทั้ง 4 ด้าน และขณะนั้นขอบบนลาเรือเกือบเสมอผิวน้าหรือสูงกว่าเล็กน้อย (
บางครั้งอาจกาหนดเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ให้เรือจมน้าครึ่งลาเรือ) ทั้งนี้จะให้ทดสอบลอยเรือได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามนาเรือมา
ทดลองลอยหรือนากลับไปแก้ไข วนซ้า จนทาได้ โดยให้เหตุผลที่ทาเช่นนี้ว่ากับผู้เรียนว่า การแก้ปัญหาในสถานการณ์ชีวิต
จริงหลายกรณีจะผิดพลาดไม่ได้ จะใช้วิธีลองผิดถูกช้าไปมาๆ ไม่ได้ การแก้ปัญหาจะต้องรอบคอบ มั่นใจ มีความเสี่ยงน้อย
ขั้นที่ 2. ให้ผู้เรียนทดลองสร้างเรือด้วยประสบการณ์เดิม โดยให้ระยะเวลาสร้างไม่มาก พร้อมประเมินผลให้คะแนน
ซึ่งมักจะประสบความล้มเหลวไม่ได้เรือตามเงื่อนไข เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักว่าถ้าไม่นาความรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี มาร่วมกัน (บูรณาการ) ใช้แก้ปัญหานี้ จะประสบความล้มเหลว
ขั้นที่ 3 ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ที่ใช้ประกอบการออกแบบเรือ ซึ่งเป็นความรู้ที่ผสมผสาน (บูรณาการ) ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยผู้สอนควรใช้วิธีการที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มผู้เรียน เช่น ใช้วิธีผู้สอน
อธิบายให้ผู้เรียนกรณีกลุ่มผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนไม่มากหรือเวลาจากัด หรือใช้วิธีให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เหล่านี้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้คาแนะนาหรือชี้แนะกรณีผู้เรียนมีศักยภาพมากหรือระยะเวลาเพียงพอ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้สอนควร
ทราบว่า ความรู้ที่ใช้อธิบายและประกอบการออกแบบเรือให้ได้ตามเงื่อนไขนั้น มีได้หลายคาอธิบาย ตั้งแต่อธิบายง่ายๆ จน
อธิบายระดับซับซ้อน ผู้สอนจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม จากการผลทดลองที่ผ่านมา ผู้เรียนและผู้สอนส่วนใหญ่จะเลือกใช้หลักของ แรงลอยตัว (buoyancy
force) ซึ่งมีขนาดเท่ากับน้าหนักของของเหลว (กรณีนี้ ของเหลว=น้า) ที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่เรือจมแทนที่น้า ซึ่งโดยทั่วไป
ขณะเรือลอยน้าจะเกิดภาวะสมดุลระหว่างแรงลอยตัวและน้าหนักของเรือรวมกับน้าหนักบรรทุก ตามสมการ (1) หรือสมการ
(2) ซึ่งถ้าจะสร้างเรือบรรทุกขวดบรรจุน้าเต็มขวดโดยขอบเรือเสมอผิวน้าหรือสูงกว่าเล็กน้อยนั้น เรือต้องจมเกือบทั้งลาเรือ ดัง
ภาพที่ 1 นั่นคือขณะนั้น 𝑀 + 𝑚 เกือบเท่าหรือน้อยกว่าปริมาตรเรือทั้งลา (𝑉 ) เล็กน้อย ตามสมการ (3)
(𝑀 + 𝑚)𝑔 = ρ𝑉𝑔
………….. (1)
𝑀 + 𝑚 = 𝑉 ( ρ ของน้า =1 g/cc. ) ………….. (2)
𝑀 + 𝑚 ≈ 𝑉 (น้อยกว่าเล็กน้อย)…. (3)

แรงลอยตัว ( ρVg )

+

มวลเรือ+มวลขวดน้า
ต้องน้อยกว่าปริมาตร
เรือทั้งลาเล็กน้อย

( m + M )g

ภาพที่ 1 ลักษณะแรงลอยตัวสัมพันธ์กับน้าหนักเรือและน้าหนักบรรทุก
ขั้นที่ 4. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบเรือ และเขียนแผนผังความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างปัจจัย ซึ่งมี
วิธีการวิเคราะห์และเขียนแผนผังหลายวิธี เช่น โดยผู้สอนแนะนาให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาว่ า มีสิ่งใดหรืออะไรบ้างที่ส่งผลต่อ
การสร้างเรือให้สาเร็จตามเงื่อนไข โดยพยายามให้ได้ปัจจัยมากสุด ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะได้ทั้งปัจจัยทั้งเหมือนกัน คล้ายกัน
และแตกต่างกัน จากนั้นผู้สอนแนะนาให้ผู้เรียนเขียนแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เห็นต้นเหตุหรือเหตุ (หางลูกศร) ไป
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ปัจจัยที่ได้รับผลกระทบหรือผล(หัวลูกศร) ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะได้แผนผังคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันทุกประการ ดังตัวอย่าง
ภาพที่ 2 ( สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2558-2559. )
เรือบรรทุกขวดน้า พอดีจมเกือบทัง้ ลา สมดุล 4 ด้าน และสวยงาม
ตาแหน่งวางขวดน้า

M+m

่

V

็

ความสวยงามของเรือ

น้าหนักขวดน้า(M)
ปริมาตรเรือทั้งลา (V)
รูปร่างขวดน้า

มวลเรือ

ชนิดวัสดุใช้ทาเรือ

ขนาดและรูปร่างเรือ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเขียนแผนผังความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างปัจจัย
ขั้นที่ 5. ผู้สอนแนะนาผู้เรียนวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา (ออกแบบเรือ) วิธีต่างๆ ที่เป็นไปได้ ซึ่งปกติจะมีได้หลายวิธี
จากนั้นให้ผู้เรียนเลือกวิธีออกแบบเรือที่ผู้เรียนคิดว่า ดีที่สุด เช่น วัดขนาดขวดน้า  ชั่งน้าหนักขวดน้า(M)  ออกแบบ
รูปร่างเรือและขนาดลาเรือ(V)  กาหนดตาแหน่งขวดน้าให้สมดุล เลือกวัสดุทาเรือ  คานวณปริมาตรลาเรือ(V) 
คานวณมวลเรือ(m) เปรียบเทียบ m+M ≈ V หรือไม่ … ถ้าไม่…วนกลับออกแบบรูปร่างเรือและขนาดเรือซ้า กันกระทั่งได้
ขั้นที่ 6. ออกแบบเรือในกระดาษ โดยผู้สอนให้ผู้เรียนออกแบบเรือในกระดาษตามขั้นตอนการออกแบบที่ผู้เรียน
ตัดสินใจเลือกในขั้นที่ 5 พร้อมทั้งให้ผู้เรียนตรวจสอบให้มั่นใจว่า เมื่อนาไปสร้างเรือจริงตามแบบที่ออกจะได้ตามเงื่อนไข
ขั้นที่ 7. ให้ผู้เรียนสร้างเรือจริงด้วยวัสดุตามแบบที่ออกแบบในกระดาษ แล้วนาเรือที่สร้างจริงไปทดสอบการลอยน้า
ขณะบรรทุกขวดน้าดื่ม ประเมินประสิทธิภาพเรือ และประเมินผลการเรียนรู้
2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน
2.1 ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียน (ความสามารถบูรณาการวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน เพื่ออธิบายสถานการณ์ปัญหา) ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ และด้านทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์ ของ
ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม แสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลาดับ ซึ่งจะพบว่าทุกด้านได้ผลประเมินหลังเรียนสูงกกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่ากิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องนี้ ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถบูรณาการวิชาฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน เพื่ออธิบายสถานการณ์ปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเดิม มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ดีขึ้นกว่าเดิม
และมีทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์ดีขึ้นกว่าเดิม
ตารางที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียนกลุ่มที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านที่ประเมิน
ก่อนเรียน
หลังเรียน (1 สัปดาห์)
S.D.
คะแนนเฉลีย่ (𝑥̅ ) S.D.
คะแนนเฉลีย่ (𝑥̅ )
ผลสัมฤทธิ์
3.33
0.65
7.17
0.72
การคิดสร้างสรรค์
3.42
0.51
7.50
0.52
ทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์
3.41
0.50
4.88
0.33
**p>.05
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Wilcoxon
Value
3.21
3.13
3.72

Wilcoxon
Prob.
.001*
.002*
.000*
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ตารางที่ 2. ผลที่เกิดกับ ผู้เรียนกลุ่มที่ 2 สาขาเทคโนโลยีทางทะเล
ด้านที่ประเมิน
ก่อนเรียน
หลังเรียน (1 สัปดาห์)
S.D.
คะแนนเฉลีย่ (𝑥̅ ) S.D.
คะแนนเฉลีย่ (𝑥̅ )
ผลสัมฤทธิ์
6.55
1.18
10.07
1.28
การคิดสร้างสรรค์
8.10
1.54
13.52
1.99
ทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์
4.13
0.26
4.60
0.19

t
13.25*
10.15*
13.09*

2.2 ผลสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา แสดงในตารางที่ 3 และ 4 ตามลาดับ ซึ่ง
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ตาราง จะสรุปได้ว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ
ระดับ “มาก” และพึงพอใจในประเด็นบรรยากาศการเรียนสนุกสนาน ไม่เครียด ในระดับ ระดับ “มากสุด”
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา ของผู้เรียนกลุ่มที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
รายการประเมินความพึงพอใจ
S.D
𝑥̅
พัฒนาการคิดสร้างสรรค์
3.76
0.43
พัฒนาการคิดวิจารณญาณ
3.88
0.85
พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21
3.87
0.93
เรียนรู้การวางแผนการทาอย่างเป็นระบบ คานึงปัจจัยรอบด้าน
3.93
0.85
เรียนรู้ฝึกฝนการทางานร่วมกันเป็นทีม
3.63
0.19
บรรยากาศการเรียนสนุกสาน ไม่เครียด ไม่กดดัน ฯลฯ
4.63
0.59
เห็นประโยชน์และความสาคัญของการเรียนวิชาฟิสิกส์
3.99
0.79
ได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ “การออกแบบเชิงวิศวกรรม”
3.77
0.58
เห็นความสาคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยี
3.88
0.49
อยากเรียนในลักษณะเช่นนี้ แต่เรื่องแตกต่างกันไป หรือชิ้นงานต่างกัน
4.15
0.73
รวม
3.94
0.26

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากสุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา ของผู้เรียนกลุ่มที่ 2 สาขาเทคโนโลยีทางทะเล
รายการประเมินความพึงพอใจ
S.D
𝑥̅
พัฒนาการคิดสร้างสรรค์
3.89
0.56
พัฒนาการคิดวิเคราะห์
3.78
0.94
พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21
3.77
0.48
เรียนรู้การวางแผนการทาอย่างเป็นระบบ คานึงปัจจัยรอบด้าน
3.88
0.39
เรียนรู้ฝึกฝนการทางานร่วมกันเป็นทีม
3.81
0.98
บรรยากาศการเรียนสนุกสาน ไม่เครียด
4.67
0.55
เห็นประโยชน์และความสาคัญของการเรียนวิชาฟิสิกส์
3.92
0.18
ได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ “การออกแบบเชิงวิศวกรรม”
4.01
0.77
เห็นความสาคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิต เทคโนโลยี
4.18
0.58
อยากเรียนในลักษณะเช่นนี้ แต่เรื่องแตกต่างกันไป
4.58
0.41
รวม
4.04
0.59

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากสุด
มาก
มาก
มาก
มากสุด
มาก

2.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ได้ข้อสรุปว่า ผู้เรียนสนใจการเรียนสะเต็มศึกษามาก แต่ละคนใช้ความคิด
สร้างเพื่อออกแบบเรือของตนเองให้สวยงามมากสุด พยายามหาเทคนิคการหาปริมาตรเรือที่ถูกต้องมากสุด บางคนใช้การ
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คานวณ บางคนนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป และบางคนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคานวณ โดยไม่ มีท่าทีเบื่อ
หน่ายท้อแท้ ต่างจากการเรียนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาที่มักจะแสดงท่าทีเบื่อหน่ายและท้อเมื่อเรียนเรื่องที่ยาก
สรุปผลการวิจัย
1. เมื่อวิเคราะห์ผลที่เกิดกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
สรุปได้ว่า กิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเรื่องการออกแบบและสร้างเรือที่พัฒนาได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนาไป
ประยุกต์กับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจัน ทบุรี กับกลุ่มผู้เรียนสาขาอื่นๆ และปี
การศึกษาอื่นๆ เพื่อใช้ปรับทัศนคติของผู้เรียนของระดับอุดมศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์ให้ดีขึ้น (บวก)กว่าเดิม ใช้ฝึกทักษะผู้เรียนใน
การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ เข้าด้วยกันเพื่ออธิบายสถานการณ์ปัญหา
ต่างๆ และใช้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และเมื่อวิเคราะห์ผลสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องนี้ซึ่งมีความพึงพอใจระดับ “มาก” แสดงว่า ผู้เรียนชื่นชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม
สะเต็มศึกษา ผู้สอนสามารถใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืนกับผู้เรียนกลุ่มสาขา
อื่นๆ และปีการศึกษาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ ซึ่งสาเหตุที่ได้ผลเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ ผู้เรียนสาขา
เทคโนโลยีทางการเกษตรและสาขาเทคโนโลยีทางทะเลส่วนใหญ่ มีความรู้พื้นฐานฟิสิกส์จากมัธยมศึกษาระดับไม่ดีมาก เข้าใจ
ว่าฟิสิกส์คือการเรียนเนื้อหา ท่องสูตร และทาโจทย์ รวมทั้งมีทัศนคติและประสบการณ์ต่อวิชาฟิสิกส์มาตั้งแต่มัธยมศึกษาว่า
เป็นวิชาที่ยากและตนเองเรียนไม่เข้าใจแม้ว่าจะใช้ความพยายามเพียงใดก็ ตาม แต่เมื่อมาพบกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ไม่เน้น
เนื้อหาและการทาโจทย์ แต่เน้นการนาความรู้มาประยุกต์แก้ปัญหาจริง ประกอบกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรือ่ งเรือไม่ยาก แฝงด้วย
ความสนุกท้าทาย และผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้เพียงแต่ใช้เวลาไม่เท่ากัน (ซึ่งผู้เรียนเข้าใจเรื่องนี้) จึงทาให้
ผู้เรียนมีทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์ดีขึ้นกว่าเดิม
2. เนื่องจากไม่มีกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทดสอบ จึงไม่เพียงพอจะสรุปว่าได้ว่า เมื่อนากิจกรรม
สะเต็มศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือเรื่องนี้ ไปใช้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ แล้ว จะได้ผลเช่นไร แต่เนื่องด้วยขั้นตอน
การออกแบบที่นาบริบทการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มารวมออกแบบด้วย อีกทั้งผ่านการตรวจสอบปรับปรุง
ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus group) จึงพอจะคาดว่าเมื่อนากิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาเรื่ องการออกแบบและสร้างเรือเรื่องนี้ ไปทดลองกับผู้เรียนสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น น่าจะได้ผลเช่นเดียวกับกรณี
ทดลองกับผู้เรียนของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ข้อเสนอแนะ
1. ใช้แนวทางจากการวิจัยครั้งนี้ ไปศึกษาพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับอุดมศึกษา วิชาอื่น ๆ เช่น เคมี ชีววิทยา
คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ โดยให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
2. ศึกษาและกาหนดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) ที่เหมาะสมกับบริบท
การศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งไม่ใช่สาขาวิศวกรรม นาไปประยุกต์ใช้
3. ศึกษาและกาหนดตัวบ่งชี้ลักษณะของกิจกรรมสะเต็มศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมสะเต็มศึกษา
.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม Open
House ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา 2560 กิจกรรมนี้
เน้นการให้ข้อมูลนักศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลทั่วไปของภาควิชาฯ 2) ด้านโครงสร้างบริหาร 3) ด้านความรู้ความเข้าใจ
ในรายวิชาเสริมประสบการณ์ และ 4) ด้านกฎเกณฑ์และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ประชากรในการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 ชั้ น ปี ที่ 3 และชั้ น ปี ที่ 4 ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา 2560 ที่เข้าร่วมกิจกรรม Open House โดยสุ่มตัวอย่างมาขนาด 56 คนด้วย
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบอัตนัยเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาก่อน
และหลังเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมด้วยคะแนนความถูกต้องครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คะแนนเต็มรวม
100 คะแนน การวิเ คราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) สาหรับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรมด้วยการทดสอบผลต่างทางการ
เรียนรู้แบบจับคู่ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม (Paired t-Test) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีคะแนนความรู้ความเข้าใจทุกด้าน
ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 46.0 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.8) และ 80.5 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.7) ตามลาดับ
โดยมีค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม Open House สูงขึ้น ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 และมีขนาดอิทธิพล (Effect Size) รวมทุกด้านเท่ากับ 8.2 ด้วยช่วงความเชื่อมั่น 95% ของขนาดอิทธิพลคือ
(5.0, 11.5) คะแนน นอกจากนี้การจัดกิจกรรม Open House ของภาควิชาฯ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้สูงขึ้นในทุกมิติ การจัดกิจกรรม Open House ในครั้งนี้ ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย สามารถแก้ปัญหาทั้งด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนสอดรับกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในด้านการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สถิติพรรณนา การทดสอบแบบจับคู่ ขนาดอิทธิพล วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตา
Abstract
The purpose of this research was to compare the learning achievement of students before and
after participating in the Math&Stat Open House Activities Project, Department of Mathematics and Statistics,
Faculty of Science, Prince of Songkla University, in the academic year 2017. This project focused on providing
365

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

information for students in four areas: 1) general information of the department; 2) management structure;
3) understanding in getting experiences in the job training and cooperative education courses; and 4) the
rules and social etiquette of living together in the 21st century. The population in this study was the 2nd,
the 3rd and the 4th year students, Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Prince of
Songkla University, who’s participated in Open House activities project. The sample (56 students) was
selected by quota sampling technique. The research instrument was a self-administered questionnaire to
assess the students' knowledge before and after participation the activities project with accuracy 100 scores
covering all the four areas. Descriptive statistics were used for data analysis, including percentage, mean
and standard deviation of cognitive scores before and after participation the activities project. Moreover,
inferential statistics were used for studying the learning achievement by paired t-test. The results show
that pre and post average cognitive scores are 46.0 (SD 2.8) and 80.5 (SD 2.7), respectively. The mean
difference between pre and post cognitive scores increases at the significance level of 0.05 with overall
effect size 8.2. The 95% confidence interval is (5.0, 11.5). In addition, the Open House activities projects
made learning achievement of participants higher in every area. This Open House activities project helped
students in developing their understanding of living in the university. The students were able to solve
problems in both learning and other aspects by themselves through the process of learning both inside
and outside the classrooms. This project leads to sustainable learning in accordance with the educational
philosophy of Prince of Songkla University in the field of life-long learning according to the progressivism.
Keywords: Learning Achievement, Statistical Description, Paired T-Test, Effect Size, Quota Sampling
Technique
บทนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศที่ทาหน้าที่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้รับการบ่มเพาะทางการศึกษาตาม
แนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) (งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์, 2560) ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึง
เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิ จ กรรม Open House ภาควิ ชาคณิ ต ศาสตร์แ ละสถิ ติ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริน ทร์ เป็ น
กิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของภาควิชาฯ กฎกติกา และมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการหาประสบการณ์
นอกห้องเรียน ลักษณะของการจัดกิจกรรมเป็นลักษณะของโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สติปัญญา (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และด้านจิตใจ (Affective Domain) ตามแนวทาง
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom Taxonomy) (Bloom, 1956)
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของนักศึกษาสาขา
คณิตศาสตร์และสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ดังกล่าววัดจากคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม Open House ภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา 2560 กิจกรรมนี้เน้นการให้ข้อมูล
นักศึกษา 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านข้อมูลทั่วไปของภาควิชาฯ 2) ด้านโครงสร้างบริหาร 3) ด้านความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริม
ประสบการณ์ และ 4) ด้านกฎเกณฑ์และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21
สมมติฐานของการวิจัย
การเข้าร่วมกิจกรรม Open House ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อันได้แก่ 1) ด้านข้อมูล
ทั่วไปของภาควิชาฯ 2) ด้านโครงสร้างบริหาร 3) ด้านความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์ และ 4) ด้านกฎเกณฑ์
และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21
กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม Open House ให้แก่นักศึกษาภาควิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลทั่วไปของภาควิชาฯ 2) ด้านโครงสร้างบริหาร 3) ด้าน
ความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์ และ 4) ด้านกฎเกณฑ์และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่
21 วิเคราะห์คะแนนทดสอบด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนความรู้ความเข้า ใจก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) สาหรับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรมด้วยการทดสอบผลต่างทางการเรียนรู้แบบ
จับคู่ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม (Paired t-Test)
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง
ป ร ะ ชา กร ในกา ร วิ จั ย ค รั้ งนี้ คื อนั ก ศึ กษา ภ า ค วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม Open House
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จานวน 205 คน ผู้วิจัยคาดว่าการเข้าร่วมกิจกรรมจะทาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 (สัดส่วน p = 0.80) ของนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด และกาหนดความผิดพลาดที่
เกิดจากการสุ่มมีค่าไม่เกิน 0.09 โดยการคานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Cochran (Cochran, 1963) ได้ขนาดตัวอย่างแบบ
โควตาจานวน 56 คน มีการกระจายครอบคลุม ลักษณะประชากร ได้แก่ สาขา (คณิตศาสตร์และสถิติ) ชั้นปี (ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่
3 และ ชั้นปีที่ 4) รายละเอียดของประชากรและตัวอย่างดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Open House (ประชากร) และจานวนนักศึกษาตัวอย่าง จาแนกตามสาขา และ
ชั้นปี
สาขา
จานวนนักศึกษา
รวม
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง
คณิตศาสตร์
33
9
44
12
29
8
106
29
สถิติ
7
2
33
9
59
16
99
27
รวม
40
11
77
21
88
24
205
56
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย
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2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน แต่ละกิจกรรม แสดงดังตาราง 3
ตาราง 3 แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้านจาแนกตามกิจกรรม
ด้าน ข้อมูลทั่วไปของ
โครงสร้างบริหาร
ความรู้ความเข้าใจ
ภาควิชาฯ
ในรายวิชาเสริม
กิจกรรม
ประสบการณ์
1) เจ้าบ้านพูดคุย
แนะนาภาควิชาฯ
กับลูกบ้าน
อาจารย์ และผู้บริหาร
(สื่อ Power Point
และ Kahoot)
2) มาสารวจบ้าน แนะนาภาควิชาฯ
กันเถอะ
ห้องพักนักศึกษา
ห้องเรียน (สื่อ Video
และ Power Point)
3) มาทาให้บ้าน
เราน่าอยู่กัน
4) ทาอย่างไรให้
สมาชิกในบ้าน
มีความรู้คู่
คุณธรรม
จริยธรรม
กิจกรรมเด่น

แนะนารายวิชา
ฝึกงานและรายวิชา
สหกิจศึกษา (สื่อ
Power Point)
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์การ
ฝึกงานและปฏิบัติ
สหกิจ (เวทีเสวนา)

6) พี่น้องจับเข่า
คุย

8) ครอบครัว
Math&Stat
สัมพันธ์

แนะนากฎเกณฑ์ กติกา การ
แต่งกาย มารยาททางสังคม
(สื่อ Power Point)

แนะนากิจกรรม
ส่งเสริม/พัฒนา
ความสามารถทาง
วิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และทักษะ
การสื่อสาร (สื่อ
Power Point)

5) ประสบการณ์
นอกบ้าน

7) มีใครอยู่ใน
บ้านบ้าง

กฎเกณฑ์และมารยาททาง
สังคมในการอยูร่ ่วมกันใน
ศตวรรษที่ 21

แนะนาอาจารย์
เจ้าหน้าที่ ในภาควิชา
(สื่อ Video)
นักศึกษาพบปะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
(เสวนา)

2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรม ใช้แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรม ในหัวข้อสอดคล้องตามแผนการจัดการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง
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ของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
และนาไปทดลองใช้ แบบวัดนี้ใช้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรม 4 ด้านประกอบด้วย
1) ด้านข้อมูลทั่วไปของภาควิชาฯ มีจานวน 3 ข้อ (คะแนนเต็ม 26 คะแนน) ได้แก่ประเด็นคาถามดังนี้
(1) ห้องใดบ้างที่นักศึกษาขอใช้ในเวลาราชการได้
(2) ห้องใดบ้างที่นักศึกษาขอให้นอกเวลาราชการได้
(3) นักศึกษาทราบหรือไม่หรือว่าภาควิชาฯ มีกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม และทักษะการ
สื่อสาร อะไรบ้าง
2) ด้านโครงสร้างการบริหาร มีจานวน 4 ข้อ (คะแนนเต็ม 24 คะแนน) ได้แก่ประเด็นคาถามดังนี้
(1) นักศึกษาทราบหรือไม่ว่าผู้บริหารของภาควิชาฯ มีใครบ้าง ตาแหน่งใด
(2) นักศึกษารู้จักอาจารย์ในภาควิชาฯ กี่ท่าน ใครบ้าง
(3) นักศึกษารู้จักเจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ กี่ท่าน ใครบ้าง
(4) นักศึกษาทราบหรือไม่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาคือใคร
3) ความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์ มีจานวน 4 ข้อ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ได้แก่ประเด็น
คาถามดังนี้
(1) ถ้านักศึกษาจะไปฝึกงานต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่าเท่าใด
(2) ถ้านักศึกษาจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่าเท่าใด และจะต้องผ่านการ
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง
(3) นักศึกษาสนใจที่จะไปฝึกงานกับสถานประกอบการในช่วงปิดภาคเรียนหรือไม่
(4) นักศึกษาสนใจที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษากับสถานประกอบการหรือไม่
4) ด้านกฎเกณฑ์และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 มีจานวน 3 ข้อ (คะแนนเต็ม 35
คะแนน)
(1) นั ก ศึ ก ษาควรแต่ ง กายอย่ า งไรในการเข้ า เรี ย นและเข้ า สอบ ระบุ ร ายละเอี ย ดในแต่ ล ะข้ อ (เสื้ อ
กระโปรง/กางเกง เข็มขัด และรองเท้า)
(2) นักศึกษาควรแต่งกายอย่างไรในการเข้าพบอาจารย์ หรือ ติดต่อราชการ หรือ เข้ามาใช้สถานที่
ราชการ ในเวลาราชการ (เสื้อ กระโปรง/กางเกง เข็มขัด และรองเท้า)
(3) สมมติ นั ก ศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งติ ด ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเรื่ อ งขอลงทะเบี ย นหน่ ว ยกิ ต เกิ น จงกรอก
รายละเอียดของ E-mail ที่ใช้ติดต่ออาจารย์ (Subject และเนื้อหา)
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้มีกระบวนการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่สุ่มมาจานวน 56 คน ดังนี้
1) ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบอัตนัยเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
2) ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบอัตนัยเดิมอีกครั้ง เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาหลังเข้าร่วม
กิจกรรม
3) ตรวจแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4) บันทึกคะแนนจาแนกตามข้อ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 รูปแบบ ได้แก่
1) สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่และร้อยละสาหรับข้อมูลทางประชากรและสังคม ได้แก่ เพศ (ชายและ
หญิง) สาขาวิชา (คณิตศาสตร์และสถิติ) ชั้นปี (ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) และข้อถามวัดความรู้เชิง
คุณภาพ (จากข้อ 2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมในแต่ละด้าน) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สาหรับคะแนนความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมการจัดกิจกรรม
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2) สถิติเชิงอนุมาน ใช้การทดสอบ Paired t-Test สาหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรมจาก
คะแนนผลต่างทางการเรียนรู้แ บบจับคู่ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม การทดสอบ z สาหรับการทดสอบ
สัดส่วนของประชากร 1 กลุ่ม ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยกาหนดความมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ผลและอภิปราย
ผลการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างประกอบด้วย เพศหญิง ร้อยละ 80.4 และเพศชาย ร้อยละ
19.6 เป็นนักศึกษาชั้นปี่ที่ 4 ร้อยละ 42.9 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 37.5 และชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 19.6 นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ร้อย
ละ 51.8 และสาขาสถิติ ร้อยละ 48.2 ข่าวการจัดกิจกรรม Open House (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบข่าว
การจัดกิจกรรมจากทาง Facebook ร้อยละ 76.8 รองลงมาทราบข่าวจาก เพื่อน อาจารย์/บุคลากร และเว็บไซต์ภาควิชาฯ
ร้อยละ 75.0 30.4 และ 19.6 ตามลาดับ รายละเอียดดังตาราง 4
ตาราง 4 จานวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นปี
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
รวม
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
สถิติ
รวม
ข่าวการจัดกิจกรรม Open House (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อาจารย์/บุคลากร
เพื่อน
เว็บไซต์ภาควิชา
Facebook
จานวนผู้ให้ข้อมูลในแต่ละข้อ
การรู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง
รู้จัก
ไม่รู้จัก

จานวน (คน)

ร้อยละ

11
45
56

19.6
80.4
100

11
21
24
56

19.6
37.5
42.9
100

29
27
56

51.8
48.2
100

17
42
11
43
56

30.4
75.0
19.6
76.8
100

56
0

100
0

2. ร้อยละของคะแนนประเมินความรู้ของตัวอย่าง ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม Open House
2.1 ด้านข้อมูลทั่วไปของภาควิชาฯ
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จากผลการศึกษาความรู้ด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาควิชาฯ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรม Open House ทราบว่าห้องต่าง ๆ ในภาควิชาสามารถเข้าไปใช้งานได้ในเวลาราชการ ส่วนนอกเวลาราชการ
นั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบว่าห้องต่าง ๆ ในภาควิชาสามารถเข้าไปใช้งานได้ ยกเว้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ M209
M211 และ M213 จากการทดสอบสมมติฐานสัดส่วนของนักศึกษาด้วยสถิติ z-test โดยกาหนดระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
พบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีนักศึกษาที่ตอบคาถามเกี่ยวกับประเด็นการใช้ห้องได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้นประเด็น
คาถามในการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการซึ่งพบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีนักศึกษาที่ตอบคาถามเกี่ยวกับ
ประเด็นการใช้ห้องได้ถูกต้องร้อยละ 51.8 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 5
ตาราง 5 ร้อยละของนักศึกษาที่ตอบถูก จาแนกตามความรู้ด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ตอบถูก
ประเด็นประเมิน
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังเข้าร่วมกิจกรรม
ห้องที่นักศึกษาสามารถขอใช้ในเวลาราชการได้
ห้อง M107
100.0*
98.2*
ห้องบรรยาย M109, M111, M206, M309, M311,
91.1*
96.4*
M313, M315
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ M209, M211, M213
80.4
94.6*
ห้องที่นักศึกษาสามารถขอใช้นอกเวลาราชการได้
ห้อง M107
98.2*
94.6*
ห้องบรรยาย M109, M111, M206, M309, M311,
55.4
80.4
M313, M315
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ M209, M211, M213
28.6
51.8
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลจากการศึกษาพบว่านักศึกษาทราบข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ ของ
ภาควิชาฯ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านทักษะการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.0 44.6 และ 32.1
เป็นร้อยละ 85.7 78.6 และ 80.4 ตามลาดับ รายละเอียดดังตาราง 6
ตาราง 6 จานวน ร้อยละของนักศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จาแนกตามการรับรู้ในกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
ประเด็นประเมิน
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ ของภาควิชาฯ
ด้านวิชาการ
28
50.0
48
85.7
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
25
44.6
44
78.6
ด้านทักษะการสื่อสาร
18
32.1
45
80.4
2.2 ด้านโครงสร้างบริหาร
จากผลการศึกษาด้านโครงสร้างการบริหาร พบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม Open House นักศึกษาทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ด้านโครงสร้างบริหารดังนี้
1) หัวหน้าภาควิชาฯ
นักศึกษาทราบว่าหัวหน้าภาควิชาฯ คือใคร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.2 เป็นร้อยละ 100
2) รองหัวหน้าภาค ฯ (3 ท่าน)
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นักศึกษาทราบว่ารองหัวหน้าภาควิชาฯ ทั้ง 3 ท่าน คือใคร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.1 เป็นร้อยละ 62.5
3) อาจารย์ในภาควิชาฯ
นักศึกษาสามารถระบุชื่ออาจารย์ในภาควิชาฯ ได้มากกกว่า 25 % ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 50.0 เป็นร้อยละ 62.5
4) เจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ
นักศึกษาสามารถระบุชื่อเจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ ได้มากกกว่า 25 % ของจานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 35.7 เป็นร้อยละ 62.5
นอกจากนี้ยังพบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่รู้จักหัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาควิชาฯ มีมากกว่า
ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และมีนักศึกษาที่รู้จักอาจารย์มากกว่า 25 % ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด มากกว่าร้อยละ
50 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งเป็นไปในทานองเดียวกันกับในส่วนของเจ้าหน้าที่ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ร้อยละของนักศึกษาที่ตอบถูก จาแนกตามด้านโครงสร้างการบริหาร
ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ตอบถูก
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ประเด็นประเมิน
ผู้บริหารและบุคลากรของภาควิชาฯ
หัวหน้าภาค
รองหัวหน้าภาค (3 ท่าน)
นักศึกษารู้จักอาจารย์ในภาควิชาฯ มากกว่า 25 % ของจานวน
อาจารย์ทั้งหมด
นักศึกษารู้จักเจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ มากกว่า 25 % ของจานวน
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

48.2
7.1

100.0*
62.5*

50.0

62.5 *

35.7

62.5*

2.3 ด้านความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์
จากผลการศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์ พบว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Open
House นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่าในการไปฝึกงานและไปปฏิบัติสหกิจศึกษา แต่
หลังเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทราบเกณฑ์เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่าในการไปฝึกงานและไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น
เป็น ร้อยละ 94.6 และ 92.9 ตามลาดับ ในส่วนของจานวนชั่วโมงความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาทราบข้อมูล
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.0 เป็นร้อยละ 82.1 นอกจากนี้จากการทดสอบสมมติฐานสัดส่วนของนักศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์ พบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์
มากกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในทุกประเด็นคาถาม ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 8
ตาราง 8 ร้อยละของนักศึกษาที่ตอบถูก จาแนกตามด้านความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์
ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ตอบถูก
ประเด็นประเมิน
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วม
กิจกรรม
ความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์
นักศึกษาทราบเกณฑ์เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่าในการไปฝึกงาน
0.0
94.6*
นักศึกษาทราบเกณฑ์เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่าในการไปปฏิบัติ
0.0
92.9*
สหกิจศึกษา
นักศึกษาทราบจานวนชั่วโมงความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
25.0
82.1*
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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จากการสารวจความต้องการในการไปฝึกงานและไปปฏิบัติสหกิจศึกษา พบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ต้องการไปฝึกงานและไปปฏิบัติสหกิจ ร้อยละ 83.9 และ 60.7 ตามลาดับ นอกจากนี้จากการทดสอบสมมติฐานสัดส่วนของ
นักศึกษามีความต้องการไปฝึกงานมากกว่าร้อยละ 80 และมีความต้องการไปปฏิบัติสหกิจศึกษามากกว่าร้อยละ 50 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 9 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กลยุทธ์ของภาควิชาฯ
ตาราง 9 จานวน ร้อยละของนักศึกษาที่ต้องการในการไปฝึกงานและไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ความต้องการในการไปฝึกงานและไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
จานวน
นักศึกษาสนใจที่จะไปฝึกงานกับสถานประกอบการในช่วงปิดภาคเรียน
47
นักศึกษาสนใจที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
34
* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ร้อยละ
83.9*
60.7*

2.4 ด้านกฎเกณฑ์และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21
ผลจากการศึกษาด้านกฎเกณฑ์และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 พบว่านักศึกษาก่อน
และหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม Open House ทราบกฎเกณฑ์และมารยาททางสังคมดังนี้
1) การแต่งกายในการเข้าเรียนและเข้าสอบ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58.9 เป็นร้อยละ 82.1
2) การแต่งกายในการเข้าพบอาจารย์ หรือ ติดต่อราชการ หรือ เข้ามาใช้สถานที่ราชการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
62.5 เป็นร้อยละ 76.8
3) การเขียน E-mail เพื่อติดต่องาน
 นักศึกษาสามารถเขียนหัวข้อ (subject) E-mail ได้ถูกต้อง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.6 เป็น 64.3
 นักศึกษาสามารถเขียนเนื้อความการเขียน E-mail เพื่อขอนัดเวลาเพิ่มขึ้นพบอาจารย์ได้ถูกต้อง
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.1 เป็น 64.3
รายละเอียดของหัวข้อนี้แสดงดังตาราง 10
ตาราง 10 ร้อยละของนักศึกษาที่ตอบถูก จาแนกตามด้านกฎเกณฑ์และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21
ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ตอบถูก
ประเด็นประเมิน
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วม
กิจกรรม
การแต่งกาย (เสื้อกระโปรง/กางเกงเข็มขัดรองเท้า)
การแต่งกายในการเข้าเรียนและเข้าสอบ
58.9
82.1
การแต่งกายในการเข้าพบอาจารย์ หรือ ติดต่อราชการ หรือ เข้ามาใช้
62.5
76.8
สถานที่ราชการ
การเขียน E-mail เพื่อติดต่องาน
นักศึกษาเขียนหัวข้อ (subject) E-mail ได้ถูกต้อง
53.6
64.3
เนื้อความการเขียน E-mail อยู่ในเกณฑ์
67.86
35.71
 ควรปรับปรุง
32.14
64.29
 ดี
ในการวิจัยครั้งนี้นอกจากจะศึกษาผลการวิจัยด้วยแบบประเมินในด้านต่าง ๆ ตามหัวข้อ 2.1-2.4 แล้ว ผู้วิจัยยังศึกษา
เพิ่มเติมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในภาควิชาฯ ผ่านกิจกรรมย่อยที่ให้ชื่อว่า “ครอบครัว
Math&Stat สัมพันธ์” กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พบปะ พูดคุย กับอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งสารวจความคิดเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า นักศึกษาร้อยละ 100 ทราบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของตนคืออาจารย์ท่านใด โดย
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นักศึกษาร้อยละ 87.5 เคยเข้าพบหรือปรึกษา มีเพียง ร้อยละ 12.5 ไม่เคยเข้าพบหรือปรึกษาเรื่องใด ๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษา
เลย ในนักศึกษาจานวนนี้ ร้อยละ 42.9 ให้ เหตุผลในการไม่เข้าพบหรือปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาว่า ไม่มีเรื่องปรึกษา ไม่กล้า
ปรึกษา ปรึกษาผู้อื่น สาหรับนักศึกษาที่เคยเข้าพบหรือปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ร้อยละ 96.4 เข้าพบหรือปรึกษา 1-2 ครั้ง
เข้าพบหรือปรึกษา 3-4 ครั้ง ร้อยละ 18.4 สาหรับช่องทางในการติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษานั้นประกอบด้วย เข้าพบอาจารย์ที่
ห้องพักอาจารย์ ติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ ติดต่อผ่านทาง E-mail ร้อยละ 90.4 37.3 และ 7.7 ตามลาดับ ส่วนเหตุผลที่
ต้องการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการลงทะเบียน/เพิ่ม -ถอน ร้อยละ 76.8 เหตุผลด้านการเรียน ร้อยละ
32.7 และเหตุผลด้านการเงินหรือทุนการศึกษา ร้อยละ 32.1 นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังพบว่า หลังจากที่นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษามีความกล้าเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.9
ผู้วิจัยยังได้ศึกษาขนาดอิทธิพลและผลการวิเคราะห์รายด้าน ผลการวิ จัยพบว่า การจัดกิจกรรม Open House ของ
ภาควิชาฯ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สูงขึ้นในทุก ๆ มิติ โดยที่ขนาดอิทธิพลในแต่ละด้าน
(แสดงดังตาราง 11) ต่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแบบผลกระทบคงที่ (Fixed-Effect Model)
ในการรวมขนาดอิทธิพล (Borenstein et.al, 2009) ซึ่งขนาดอิทธิพลรวมทุกด้านมีค่าเท่ากับ 8.2 ด้วยช่วงความเชื่อมั่น 95%
ของขนาดอิทธิพลคือ (5.0, 11.5)
ตาราง 11 ขนาดอิทธิพลรวม และขนาดอิทธิพลรายด้าน (คิดเป็นร้อยละของคะแนนเต็ม)
การทดสอบ
N
Mean
S.D.
ขนาดอิทธิพลรวมจากการวิเคราะห์ทุกด้าน
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
56
45.98
2.81
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
56
80.50
2.66
ขนาดอิทธิพลด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
56
64.48
3.01
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
56
84.52
3.68
ขนาดอิทธิพลด้านโครงสร้างการบริหาร
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
56
58.03
3.77
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
56
69.64
2.85
ขนาดอิทธิพลด้านความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
56
30.71
2.23
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
56
83.92
2.05
ขนาดอิทธิพลด้านกฎเกณฑ์และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
56
68.00
4.12
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
56
77.38
3.80

t

Sig

10.339

0.000

5.696

0.000

4.560

0.000

25.120

0.000

2.468

0.017

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษาก่ อ นและหลังเข้ า ร่ว มกิ จ กรรม Open House
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้สูงขึ้นในทุก ๆ
ด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนี้
1. ด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.5 (SD 3.0) เป็นร้อยละ 84.5 (SD 3.7)
2. ด้านโครงสร้างการบริหาร
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58.0 (SD 3.8) เป็นร้อยละ 69.4 (SD 2.9)
3. ด้านความรู้ความเข้าใจในรายวิชาเสริมประสบการณ์
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.7 (SD 2.2) เป็นร้อยละ 83.9 (SD 2.1)
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4. ด้านกฎเกณฑ์และมารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกันในศตวรรษที่ 21
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.0 (SD 4.1) เป็นร้อยละ 77.4 (SD 3.8)
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแบบผลกระทบคงที่ในการรวมขนาดอิทธิพล ซึ่งขนาดอิทธิพลรวมทุกด้านมีค่าเท่ากับ 8.2
ด้วยช่วงความเชื่อมั่น 95% ของขนาดอิทธิพลคือ (5.0, 11.5) ทั้งนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่า การจัดกิจกรรม Open House ส่งผลให้
เกิดการยกระดับความรู้ความเข้าใจในมิติต่าง ๆ ของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในภาพรวมได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษานาร่อง (Preliminary Study) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ที่ได้ศึกษาเฉพาะก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ควรมีการศึกษาผลจากการจัด
กิจกรรมนี้ในระยะยาว ซึ่งอาจเป็นการสารวจซ้าในหน่วยตัวอย่างเดิมต่างช่วงเวลา (Panel Survey) หรือ อาจเป็นการสารวจ
โดยการสุ่มตัวอย่างใหม่ในแต่ละช่วงเวลา หากกิจกรรมที่จัดมีศักยภาพพอที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้จริง ผลจากการสารวจในระยะยาวจะไม่แตกต่างกันกับผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้
รายการอ้างอิง
Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals: Handbook
I, Cognitive Domain. New York; Toronto: Longman, Green.
Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., and Rothstein, H.R., (2009). Introduction to Meta-Analysis. New
York; Wiley.
Cochran, W. G. (1963). Sampling Techniques. 2nd Edition. New York: John Wiley and Sons, Inc.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(2560). บันทึกข้อความ: ปรัชญาการ
ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ที่ มอ 064/ว 0507 วันที่ 20 เมษายน 2560.
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การเรียนรู้แบบเชิงรุกในรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2
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บทคัดย่อ
รายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
สาขาเคมี-ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยีการยาง และฟิสิกส์ ทั้งนี้นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยกเว้นสาขาฟิสิกส์ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนในปีที่ 2
เดิมการเรียนการสอนในรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 เน้นการบรรยายจากผู้สอน พร้อมแจกเอกสารให้นักศึกษา และมีสื่อ
การสอนที่อาจารย์สร้างขึ้น การสอนดังกล่าวทาให้นักศึกษาส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่า และสอบไม่ผ่านใน
รายวิชานี้จานวนมาก (ได้เกรด E ถึงร้อยละ 42.5 ในภาคเรียนที่ 2/2558) ผู้สอนจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้
แบบเชิงรุก สาหรับรายวิชาดังกล่าวในภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีอื่นๆ ที่ลงทะเบียนรวมทั้ งสิ้น 131
คน ได้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเคมีทั่วไปและเพิ่มทักษะสาคัญสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การ
ประเมินผลด้วยการสังเกต ซักถาม การสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับปีที่ผ่าน
มา ได้แก่ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน สอบตก และนักศึกษาที่ถอนรายวิชา ผลการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวพบว่าในการเรียน
แต่ละหัวข้อนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมากขึ้น มีทักษะในการคิด วิเคราะห์
สามารถทางานภายในกลุ่ม กล้าแสดงออก นาเสนองานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีคะแนนสอบดีขึ้น และสามารถสอบผ่าน
รายวิชาได้มากขึ้น จากร้อยละ 52.2 ในปีการศึกษา 2/2558 เป็นร้อยละ 74.0 นักศึกษาที่สอบตก (ได้เกรด E) ลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 22.1 และจานวนนักศึกษาที่ถอนรายวิชามีเพียงร้อยละ 3.8 จึงเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้
แบบเชิงรุกทาให้ผู้เรียนวิชาพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และเป็นแนวทางในการนาไปใช้ในการเรียนรายวิชาเคมี
ทั่วไป 1 ที่มีจานวนนักศึกษามากกว่านี้ได้ในปีการศึกษา 1/2560
คาสาคัญ: เคมีทั่วไป 2 การเรียนรู้แบบเชิงรุก กลุ่มวิชาพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาชั้นปีที่ 1
Abstract
The course of 721-113 General Chemistry 2 is a basic subject for undergraduate students of Faculty
of Science and Technology in the majors of chemistry-biology, industrial chemistry, agricultural technology,
fishery technology, rubber technology, and physics. Most of students enrolled in the first year except for
physics students enrolling in the second year according to their course schedule. Formerly, the course of
721-113 General Chemistry 2 was a lecture-based learning which some instructional medias were provided
for students resulting in many failures for this course (42.5% for E grade in the 2/2015 semester). Therefore,
the active learning was employed to the same course in 2/ 2016 semester for the first year students and
other years around 131 students to achieve a theoretical understanding of general chemistry and to
enhance critical skills for 21st-century learning. Various learning activities were applied and assessed using
observation, asking, quizzes, and questionnaire. The outcome was that students are eager to learn and
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more interaction in the classroom. They also had more thinking skill and could work as a dynamic team.
They had a better test score. Finally, the students that passed the course increased from 52.2% in 2/2015
semester to 74.0% in 2/2016 semester. In addition, the number of failure students of this course decreased
to 22.1% and only 3.8% were withdrawn. Consequently, the active learning in basic subject can affect to
most of students to enhance a better studying and can be applied in the course of General Chemistry I
that has a larger numbers of enrolled students in 1/2017.
Keywords: General Chemistry II, Active learning, Basic subject, Faculty of Science and Technology, First year
student
บทนา
รายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลายสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาเคมี -ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยีการยาง และฟิสิก ส์ ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการศึกษาเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยกเว้นสาขาฟิสิกส์ที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนในปีที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง สมดุลเคมีและสมดุล
ของเกลือไอออนิก กรด-เบส สารอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล จลนศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า ธาตุแทรนสิชันและการเกิดสารเชิงซ้อน
เดิมการเรียนการสอนในรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 จัดการเรียนการสอนโดยมีผู้สอนเป็นผู้บรรยายเป็นหลัก มี
การแจกเอกสารการสอนให้นักศึกษา และมีสื่อการสอนที่อาจารย์สร้างขึ้น ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน power point และ
สื่อวีดิทัศน์ โดยนักศึกษาจดบันทึกเพิ่มเติมในขณะที่อาจารย์สอน มีการให้แบบฝึกหัดในแต่ละบท ซึ่งนักศึกษาจะนากลับไปทา
ด้วยตนเอง และนามาอภิปรายกันในชั้นเรียนสาหรับบางข้อ มีการตอบคาถามสั้นๆ ในห้องเรียน การทาโจทย์ ทั้งงานเดี่ยว คู่
และทากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งพบว่าการสอนดังกล่าวทาให้นักศึกษาส่วนมากขาดความกระตือรือร้นในชั้นเรียน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนและครูผู้สอน เนื่องจากมีจานวนนักศึกษาค่อนข้างมากในชั้นเรียน บางส่วนไม่รู้จักขวนขวายหรือแสวงหาความรู้ ไม่มี
ความใฝ่รู้ ไม่ทาโจทย์ที่ผู้สอนแจกให้ ทาให้ขาดทักษะในการเรียน ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ในการสอบ
รวมถึงไม่รู้จักปรับตัวหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางานกลุ่ม มีผลคะแนนสอบย่อยต่า และมีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
ในรายวิชานี้จานวนมาก และนักศึกษามีแนวโน้มได้ผลการเรียนระดับ E สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา
ดังนั้นผู้สอนจึงมีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบเชิงรุก เพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการในการเรียนที่
ดีขึ้น มีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูในห้องเรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะด้านการเรียน กล้าคิด และกล้า
แสดงออก และเป็นการเพิ่มบรรยากาศในการเรียนการสอน รู้จักวิธีการหาความรู้นอกห้องเรียน และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น
ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสอบผ่านรายวิชานี้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์
การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมากขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การทางานภายในกลุ่ม สามารถนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาเคมีทั่วไป 2 มากขึ้น
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในชั้นเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
สมมติฐานของการวิจัย
1. การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบเชิงรุก (Active learning) คาดหวังให้นักศึกษามีพัฒนาการใน
การเรียนที่ดีขึ้น มีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนและอาจารย์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะในการเรียน กล้าคิด และกล้า
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แสดงออก สามารถหาความรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเองได้ รวมถึงสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และ
สามารถสอบผ่านรายวิชานี้ได้มากขึ้น
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 721-113 ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก และ
สามารถสอบผ่านรายวิชานี้ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
กรอบแนวคิด
การสอนแบบเน้นการบรรยายจากผู้สอน ทาให้นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในชั้นเรียน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนและอาจารย์ บางส่วนขาดความใฝ่รู้ ทักษะในการเรียน ประสบการณ์ ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต่า และสอบไม่ผ่านในรายวิชา 721-113 จานวนมาก จึงควรปรับการสอนเป็นแบบเชิงรุกให้มากขึ้น
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 สาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2/2559 จัดการ
เรียนการสอนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 เวลาเรียน 8.00-8.50 น. จพศ. และชั่วโมงเพิ่มเติมอีก 1 ชั่วโมง เวลา 8.00-8.50 น. วันพฤหัสบดี โดยกลุ่ม 1
มีนักศึกษาลงทะเบียนจานวน 71 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์) เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ) เทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง) เคมี
อุตสาหกรรม (รวม 34 คน)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ (1 คน เป็นนักศึกษาจากกัมพูชา) และ
นักศึกษาตกค้างรหัส 55-58 สาขาต่าง ๆ (รวม 36 คน)
กลุ่ม 2 เวลาเรียน 9.00-9.50 น. จพศ. และชั่วโมงเพิ่มเติมอีก 1 ชั่ วโมง เวลา 8.00-8.50 น. วันอังคาร โดยมี
นักศึกษาลงทะเบียนจานวน 60 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยียาง (รวม 41 คน)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ (รวม 4 คน) และ
นักศึกษาตกค้างรหัส 56-58 สาขาต่าง ๆ (รวม 15 คน)
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
การปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา721-113 เคมีทั่วไป 2 แบบ active learning มีดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning
2. สังเคราะห์วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อให้ได้วิธีจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอนแบบการสาธิต/การใช้สื่อเคลื่อนไหว การนาเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นกลุ่ม/การทากิจกรรมกลุ่ม การทดสอบย่อย
และการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แต่ละแบบดังนี้
(a) การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต/การใช้สื่อเคลื่อนไหว
ทบทวนความรู้เดิมและอธิบายความรู้ใหม่ นาเสนอเนื้อหาด้วยวิธีการสาธิต/การใช้สื่อเคลื่อนไหว เช่น
วีดิโอ ประกอบคาอธิบาย โดยให้ผู้เรียนซักถาม ผู้สอนตั้งคาถามโดยให้ผู้เรียนตอบเป็นรายบุคคล/คู่/กลุ่ม ผู้สอนประเมินโดย
การสังเกต และให้ คาแนะนาในจุดที่บกพร่องเป็นรายบุคคล/กลุ่ม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนาเสนอ/
อภิปราย สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
(b) การทากิจกรรมกลุ่ม
ทบทวนความรู้เดิมและสรุปเนื้อหาสาระใหม่ โดยให้หัวข้อแต่ละกลุ่มเพื่อเตรียมการค้นคว้าทั้งใน/นอก
ห้องเรียน/กิจกรรมกลุ่ม Agree & Disagree/กิจกรรม Brainstorming/กิจกรรม Jigsaw/กิจกรรม gallery walk/กิจกรรม
กลุ่ม carousel/กิจกรรมกลุ่ม round table แต่ละกลุ่มหรือเลือกบางกลุ่มนาเสนอหัวข้อที่ได้ค้นคว้า กลุ่มละประมาณ 10-15
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นาที ผู้เรียนซักถาม ผู้สอนประเมินโดยการสังเกต และให้คาแนะนาในจุดที่บกพร่องเป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้สอน
และผู้เรียนร่วมกันอภิปราย สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
(c) การทดสอบย่อย
ทบทวนความรู้เดิม ให้ปัญหา/โจทย์สั้น ๆ ให้ผู้เรียนแต่ละคนตอบ ผู้สอนประเมินโดยการสังเกต ผู้เรียนส่ง
คาตอบภายในเวลาที่กาหนด เช่น 10-15 นาที เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้เรียนซักถาม และผู้สอนอธิบาย/เฉลยคาตอบ
(d) การใช้ปัญหาเป็นฐาน
ทบทวนความรู้เดิมและสรุปเนื้อหาสาระใหม่ ให้ปัญหา/โจทย์/แบบฝึกหัด แต่ละกลุ่มเพื่อช่วยกันตอบ ปัญหาในห้องเรียน
ภายในเวลาที่กาหนด ผู้เรียนซักถาม ผู้สอนประเมินโดยการสังเกต และให้คาแนะนาในจุดที่บกพร่องเป็นรายกลุ่ม เลือกบาง
กลุ่มให้นาเสนอ/แสดงผลการตอบปัญหา กลุ่มละประมาณ 5-10 นาที เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
3. จัดเตรียมสื่อ และเครื่องมือประเมินผล ได้แก่ สื่อประกอบการสาธิต สื่อวิดิโอ แบบทดสอบความเข้าใจเนื้อหาสาระ
และแบบฝึกหัด
4. จั ด การเรีย นการสอนตามวิ ธี การที่ สังเคราะห์ ขึ้ นในภาคการศึ กษาที่ 2/2559 โดยมี นั ก ศึก ษาชั้ น ปี ที่ 1 และ 2
ลงทะเบียนเรียน 2 กลุ่ม
5. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่ อการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกที่ผู้สอนจัดทาขึ้นเอง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่จัดทาโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การปรับปรุง
วิธีการสอนตามผลการประเมิน
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ผู้สอนเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง โดยตัวแปรที่ศึกษาในงานนี้คือ
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในหัวข้อต่างๆ ของรายวิชา
ตัวแปรตาม
การพัฒนาผลการเรียนที่ดีขึ้น การมีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนและอาจารย์ การมีทักษะใน
การเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กล้าคิด และกล้าแสดงออก สามารถหาความรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเองได้ สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ การสอบผ่านรายวิชานี้ได้มากขึ้น และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนในแต่ละกิจกรรมของการสอนแบบเชิงรุก คะแนน
ทดสอบย่อยแต่ละหัวข้อ และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก โดยใช้ข้อมูลทาง
สถิติได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์คะแนน
ตามวิธีการคานวณซึ่งใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น และจานวนชั้นเท่ากับ 5 ชั้น ดังนั้นจึงแปลผลความหมาย
คะแนนเฉลี่ยที่ได้มาจัดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 2.61 3.40 พึงพอใจปานกลาง 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย และ 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด
ผลและอภิปราย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเรียนในรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 แบบ Active learning ในภาคเรียนที่ 2/2559 ทั้งสองกลุ่ม
แสดงดังตารางที่ 1 นักศึกษาที่ได้เกรด A จานวน 2 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเคมี-ชีววิทยา และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา
ฟิสิกส์ นักศึกษาที่ได้เกรด B+ จานวน 3 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากกัมพูชา สาขาฟิสิกส์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเคมีอุตสาหกรรมที่ลงทะเบียนเพื่อ regrade จากเดิม
D+
นักศึกษาที่ได้รับเกรด E ทั้งหมด 29 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของนักศึกษาปี
ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน และคิดเป็นร้อยละ 6.9 ของนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน ซึ่งร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับเกรด E ใน
379

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

รายวิชานี้ในภาคเรียนที่ 2/2559 ลดน้อยลงกว่าภาคเรียนอื่นๆ ที่ผ่านมาอย่างมีนัยสาคัญ โดยเมื่อวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2559 กับภาคเรียนที่ 2/2558 ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 แบบ Active learning ในภาคเรียนที่ 2/2559
ระดับคะแนน
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
รวม
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
A
0
0
2
3.3
1.5
B+
3
4.2
0
0.0
2.3
B
1
1.4
5
8.3
4.6
C+
5
7.0
11
18.3
12.2
C
11
15.5
10
16.7
16.0
D+
17
23.9
18
30.0
26.7
D
10
14.1
4
6.7
10.7
E
20
28.2
9
15.0
22.1
W
4
5.6
1
1.7
3.8
รวม
71
100
60
100
100
จากตารางที่ 1 สังเกตได้ว่าร้อยละของนักศึกษาที่ถอนรายวิชา (ได้เกรด W) ลดต่าลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนจากเดิมที่เน้นบรรยายโดยผู้สอน (Lecture method) เป็นเน้นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และปรับ
สัดส่วนคะแนนเก็บจากเดิม 15% เป็น 35% ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ว่าการเข้าชั้นเรียนเพื่อทากิจกรรมน่าจะ
ส่งผลให้สอบผ่านวิชานี้ได้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่ถอนรายวิชานี้ส่วนหนึ่งไม่ค่อยเข้าชั้นเรียนเนื่องจากมีเวลาเรียนซ้าซ้อน/ขาด
ความรับผิดชอบในการเข้าเรียน/ปัญหาสุขภาพ และทุกรายที่ถอนรายวิชาพบว่าส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาตกค้างรหัส 56-58 มี
เพียงรายเดียวที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง) ซึ่งได้รับเกรด E ใน
รายวิชา 721-111 เคมีทั่วไป 1 ในภาคเรียนที่ 1/2559
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2559 กับภาคเรียนที่ 2/2558
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ
ภาคเรียน 2/2558
ภาคเรียน 2/2559
1. นักศึกษาที่ถอนรายวิชา (ได้เกรด W)
5.2
3.8
2. นักศึกษาที่สอบผ่าน (ได้เกรด A-D)
52.2
74.0
3. การตกของนักศึกษา (ได้เกรด E)
42.5
21.4
สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่าน (ได้เกรด A-D) ในภาคเรียนที่ 2/2559 เพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเรียนที่
2/2558 เป็นผลจากการปรับการเรียนรูใ้ ห้เป็นแบบ Active learning และสัดส่วนคะแนนเก็บที่มากขึ้น ทาให้นักศึกษาให้ความ
สนใจการเรียนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สัง เกตจากการพยายามมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม Active learning ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและผ็สอน เช่น การตอบคาถามและการกล้าซักถามผู้สอนในห้องเรียนเมื่อไม่เข้าใจ
ในเนื้อหาหรือโจทย์ปัญหา การพยายามหาคาตอบสาหรับโจทย์ปัญหาที่ได้รับ นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถทางาน/กิจกรรมเป็น
ทีมได้ แม้ว่าจะมีสมาชิกในกลุ่มที่มาจากต่างสาขาวิชาหรือต่างชั้นปี
สาหรับการตกของนักศึกษา (ได้เกรด E) ในภาคเรียนที่ 2/2559 เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเรียนที่ 2/2558 สังเกตได้
ว่าลดลงมากเมื่อปรับการเรียนการสอนเป็นเน้นการสอนแบบ Active learning ร่วมกับการเพิ่มสัดส่วนคะแนนเก็บ แม้ว่าจะ
ลดจานวนครั้งของการสอบลงจากสอบ 3 ครั้ง เหลือเพียง 2 ครั้งตามตารางสอบกลางภาคและปลายภาคแล้วก็ตาม นักศึกษา
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ส่วนใหญ่ที่ได้เกรด E ในภาคเรียนที่ 2/2559 ไม่ค่อยเข้าชั้นเรียน/ไม่ได้ทากิจกรรมในชั้นเรียน ส่งผลให้ได้ คะแนนเก็บต่า
ประกอบกับขาดการเรียนรู้/ทบทวนด้วยตนเองจึงทาข้อสอบกลางภาคและปลายภาคไม่ได้
กล่าวโดยสรุป การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยเน้นการการสอนแบบ Active learning ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างเห็นได้ชัด ทาให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น รวมถึงการทางานเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญ
ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนักศึกษามีความตั้งใจเข้าชั้นเรียนมากขึ้น ส่วนใหญ่กระตือรือร้นและไม่เบื่อหน่ายในการ
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนแบบ Active learning และการประเมินผู้สอน รวมทั้งผลการ
ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชานี้
1.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการสอนแบบ Active learning ในภาคเรียนที่ 2/2559 จากแบบประเมิน
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนสาหรับหัวข้อ สมดุลเคมีและสมดุลของเกลือไอออนิก กรด -เบส
สารอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล แสดงดังตารางที่ 3 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนสาหรับหัวข้อ จลนศาสตร์เคมี
เคมีไฟฟ้า ธาตุแทรนสิชันและการเกิดสารเชิงซ้อน แสดงดังตารางที่ 4 พบว่ากิจกรรม Active learning ทุกหัวข้อมีค่าความพึง
พอใจในระดับมากและมากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ชอบการเรียนการสอนที่เน้นแบบ Active learning และผล
สารวจพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 96 (ไม่แสดงความเห็นร้อยละ 4) อยากให้จัดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นแบบ
Active Learning ในรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 ในปีต่อไป
ตารางที่ 3 ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การสอนส าหรั บ หั ว ข้ อ สมดุ ล เคมี แ ละสมดุล ของเกลื อ ไอออนิ ก กรด -เบส
สารอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล (จานวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน กลุ่ม 1 = 63 คน กลุ่ม 2 = 58 คน รวมเป็นร้อยละ 92.4)
รายการประเมินความพึงพอใจ
Mean SD
แปลความหมาย
1. กิจกรรม Turn n talk โดยดูวีดีโอสั้นๆ วิเคราะห์ข้อมูล สาระสาคัญ
(การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ บัฟเฟอร์ และ สารชีวโมเลกุล)
2. กิจกรรม Jigsaw ทาแบบฝึกคานวณ (สมดุลเคมี)
3. กิจกรรม brainstorm และ gallery (หลักของเลอชาเตอร์ ลิเยร์)
4. กิจกรรม card sort (คู่กรด-เบส และ ชื่อ-โครงสร้างสารอินทรีย์)
5. กิจกรรม carousel ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มระดมความคิดแล้วเขียนลงใน
กระดาษโปสเตอร์ หน้าชั้น (การแตกตัวและความแรงของกรด-เบส)
6. กิจกรรม round table, rotating share discussion (อินดิเคเตอร์)
7. การเขี ย น ผั งมโนทั ศ น์ ในรู ป concept map, mind map และ Table
(กรด-เบส ชื่อ-โครงสร้าง สารอินทรีย์)
8. กิจกรรม Think share pair และนาเสนอ
9. กิจกรรม ทาแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม นาเสนอหน้าชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
10. กิจกรรมถาม-ตอบ บนบอร์ด (สารอินทรีย์)
11. กิจกรรมทดสอบย่อยรายบุคคล
12. ความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning อีก
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4.05

0.57

มาก

4.02
4.03
4.09
4.26

0.83
0.59
0.71
0.58

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.19
4.50

0.81
0.65

มาก
มากที่สุด

4.09
4.21
4.21
4.26
4.13

0.71
0.69
0.77
0.74
0.93

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนสาหรับหัวข้อ จลนศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า ธาตุแทรนสิชันและการเกิดสาร
เชิงซ้อน (จานวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน กลุ่ม 1 = 56 คน กลุ่ม 2 = 53 คน รวมเป็นร้อยละ 83.2)
รายการประเมินความพึงพอใจ
Mean SD
แปลความหมาย
1. ทาโจทย์ในชั่วโมงเรียน (งานกลุ่ม)
4.31 0.51
มากที่สุด
2. ระดมสมอง (Brainstorming) (กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี แ ละการเร่ ง 4.12 0.65
ปฏิกิริยา) (งานกลุ่ม)
มาก
3. การทาโปสเตอร์เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี (งานกลุ่ม)
4.13 0.71
มาก
4. Walk gallery (สรุปความรู้จากโปสเตอร์เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีในชั้นเรียน-การ 4.21 0.66
นาเสนอ)
มากที่สุด
5. ทาแบบฝึกหัดรายบุคคล ในชั่วโมงเรียน (เคมีไฟฟ้า)
4.30 0.67
มากที่สุด
6. เฉลยแบบฝึกหัด (จลนศาสตร์ และ เคมีไฟฟ้า) หน้าชั้นเรียน (งานกลุ่ม)
4.38 0.63
มากที่สุด
7. การเขียนแผนผังมโนทัศน์ (Concept map) (สมบัติของธาตุแทรนสิชัน) (งาน 4.28 0.66
กลุ่ม)
มากที่สุด
8. ดูวีดิโอ (จลนศาสตร์ และ เคมีไฟฟ้า)
4.19 0.72
มาก
9. การซักถามรายบุคคลในชั่วโมงเรียน
4.19 0.74
มาก
10. ทดสอบย่อยรายบุคคล
4.43 0.64
มากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้น Active learning ในรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาดีกว่าการสอนแบบเน้นการบรรยายอย่างมีนัยสาคัญและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและตามการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรี ยน และมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมากขึ้น สามารถเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การคิด วิเคราะห์ การทางานภายในกลุ่ม สามารถนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้
เข้าใจในเนื้อหาของเคมีทั่วไป 2 และสามารถสอบผ่านได้ถึงร้อยละ 74
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรั บการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีทั่วไปซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษาใหม่ มีดังนี้ ลดรายละเอียดเนื้อหาวิชา และเพิ่มกิจกรรม Active learning เพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้น. เพิ่มกิจกรรม Active learning ให้หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการจัดการความรู้และสนุกในการเรียนรูม้ าก
ขึ้นเช่น การใช้สื่อผ่านเวบไซต์หรือ Applications ต่างๆ บนมือถือ และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อ
การเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการอ้างอิง
ไพศาล เครือแสง. (2559). เทคนิคการสอนเชิงรุก เรียนรู้ประสบการณ์จาก Shelton College International ประเทศ
สิ ง ค โ ป ร์ . สื บ ค้ น เ มื่ อ 2 4 กั น ย า ย น 2 5 5 9 จ า ก http: / / apr. nsru. ac. th/ Act_learn/ myfile/
10062014103704_3.pdf.
วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และน้าค้าง ศรีวัฒนาโรทัย. (2559). การเรียนเชิงรุกและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรี ย นเชิ ง รุ ก . สถาบั น นวั ต กรรมการเรี ย นรู้ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล. สื บ ค้ น เมื่ อ 24 กั น ยายน 2559 จาก
http://www.il.mahidol.ac.th/sotl/paper/documentation/Active%20Learning%20Techniques.pdf.
382

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

วิ ชั ย เสวกงาม. (2559). เอกสารประกอบการบรรยาย การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 19 กุมภาพันธ์ 2559.
วิชัย เสวกงาม. (2559). เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning. นวัตกรรมในการ
จั ด การเรี ย นการสอน : เทคนิ ค การสอนนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ใหญ่ ใ นรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปให้ เ ป็ น Active learning.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 8-9 สิงหาคม 2559.
อรวรรณ เพชรอุไร. (2555). ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้แบบแอคทีฟในรายวิชา อย 341 การแปรรูปยาง.รายงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สืบค้นเมือ่
2 8 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 9 จ า ก http: / / www. engineer. mju. ac. th/ goverment/ 2 0 1 1 1 1 1 9 1 0 4 8 3 4 _
engineer/File20130530100922_ 19864.pdf.

383

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

Abstract

384

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และคุณลักษณะการเรียนรู้
แบบชี้นาตนเองของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
Effectiveness of Implementing a Flipped Classroom on Learning outcome and SelfDirected Learning Characteristics of Second Year Nursing Students in Adult and Elderly
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันระบบการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และผู้เรียนเป็นกลุ่ม Generation Z ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็น
หลักสาหรับการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในชั้นเรียน ดังนั้นการศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและ
คุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นาตนเองจึงมีความสาคัญเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางต่อผลลัพธ์การเรีย นรู้และคุณลักษณะการเรียนรู้
แบบชี้นาตนเองของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 การศึกษานี้วัดประสิทธิผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน คะแนนสอบ และคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นาตนเองในหัวข้อการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางจานวน 7 ชั่วโมง
ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 จานวน 148 คน ด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .01) โดยร้อยละ 90.54 มี
คะแนนสอบในหัวข้อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมากกว่าร้อยละ 50 และมีค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นา
ตนเองหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .01) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางควรนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาพยาบาล
คาสาคัญ: ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนกลับทาง คุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นาตนเอง นักศึกษาพยาบาล
Abstract
Nowadays, Education system was changed to the 21st century and students are generation Z groups
who use technology for learning and sharing in classroom. Therefore, this classroom research which study
effectiveness of learning outcomes with flipped classroom and self-directed learning characteristics is
necessary to develop the learning and teaching management in classroom. The objective of this study was
to examine the effectiveness of implementing a flipped classroom on learning outcome and self-directed
learning approaches in the second year nursing students who attended the adult and elderly nursing 1. The
learning outcomes were determined by pre and post test scores, final examination score, and self-directed
learning characteristics. The flipped classroom and self-directed learning approaches were applied to 148
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students in the 7 hours of orthopedic topic. The self-directed learning characteristics were measured by
self-report questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics and dependent t-test. The results
showed that the mean post-test score was significantly higher than the pre-test score (p < .01). Moreover,
90.54% of the students had the final examination scores in the orthopedics topic more than 50 %. In
addition, the students had the mean score of self-directed learning characteristics significantly higher after
participated in this classroom activities compared to before participated (p < .01). Therefore, flipped
classroom is suggested for implementing with nursing students.
Keywords: Learning Outcomes, Flipped Classroom, Self-Directed Learning Characteristics, Nursing Student
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บทคัดย่อ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาการพยาบาล ด้วยแนวคิด“การเรียนรู้เชิงรุก” ในมุมมองของอาจารย์
ผู้สอนซึ่ง“ใหม่”ต่อการใช้แนวคิดนี้ ยังมีรายงานไว้น้อยมาก การวิจัยนาร่องนี้เพื่อศึกษาการรับรู้ ทัศนคติต่อแนวคิด “การ
เรียนรู้เชิงรุก”ของผู้สอน เทคนิคและวิธีการสอนต่างๆที่ผู้สอนได้ปรับใช้ และสิ่งสนับสนุนหรือปัญหาอุปสรรคต่อการใช้เทคนิค
และวิธีการสอนต่างๆ โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นอาจารย์ประจาของสาขาวิชาฯที่สนใจและยินดีให้ข้อมูล ได้ทาการสอนหรือคุมฝึก
ภาคปฏิบัติ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (รายบุคคล) จากอาจารย์ผู้สอน 6 ราย (อย่างน้อยคนละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 30-45 นาที จนกว่าจะได้
ข้อมูลที่อิ่มตัว) โดยใช้ 1) ร่างแนวคาถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในขณะคุมฝึกปฏิบัติ และ 3)
การศึกษาจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา เมื่อได้ข้อมูลที่อิ่มตัวแล้ว วิเคราะห์เนื้อหา
จาแนกเป็นประเด็นตามสิ่งที่ค้นพบ และใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าเพื่ อตรวจสอบและแปลความข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รับรู้ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อ “การเรียนรู้เชิงรุก” เทคนิคและวิธีการสอนที่ปรับใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1)
เป็นสากล ใช้ได้ง่าย 2) ปานกลาง ต้องดัดแปลงวิธีใช้บ้าง และ 3) มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว “วิถีไทย” สิ่งสนับสนุนหรือปัญหา
อุปสรรค มีหลายปัจจัย ได้แก่ ด้านตัวของผู้สอน ตัวของผู้เรียน ชุมชนหรือพื้นที่แหล่งฝึก และระยะเวลาที่จากัดในการฝึก
ปฏิบัติ และผู้สอนส่วนใหญ่ได้ใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์จริง สรุป
และข้อเสนอแนะ: แม้ผู้สอนจะ“ยังใหม่” ต่อการใช้แนวคิด “การเรียนรู้เชิงรุก” แต่ทัศนคติที่ดีช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้
เทคนิคและวิธีการสอนในรายวิชาปฎิบัติการพยาบาลฯ ได้เป็นอย่างดี จึงควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและ
วิธีการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างผู้สอนด้วยกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และชุมชนหรือพื้นที่แหล่งฝึก
ต่อไป
คาสาคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคและวิธีการสอน การปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
Abstract
Very few research studies, in nursing education, have been investigated beneficial teaching/learning
effects of “active learning” approach upon lecturers. This preliminary study was conducted with the aims
to explore 1) lecturer’s perspectives (attitudes) of the “novice” upon the “active learning” approach, 2)
their experiences in utilizing relevant “teaching techniques”, upon a community health nursing practicum,
and 3) supporting/inhibiting factors against this approach. Key informants were full time lectures in division
of community health nurse practitioners, willing to participate, and have supervised undergraduate nursing
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students in the field within the past two calendar years. Several qualitative research techniques were used
in gathering information: in-depth interview by using semi-guideline questions to asking individually 6
lectures’ responses ( at least 1-2 times, about 30-45 minutes each time, until getting saturated data);
participatory observation while jointly supervised students; and secondary documents collection, such as,
student’s self-reflective diary, etc. Content analysis was used to analyze the saturated data, revealing
emerging themes. “Triangulation” techniques were used to confirm data interpretation. The result shows
that most perceived positive attitudes towards this approach. All supported its’ necessity and
appropriateness in teaching-learning activities. Most utilized various “active learning” teaching techniques,
and adapted properly to fit well with actual situations. Three groups of teaching techniques were
categorized: the “common” usage, the “moderate” use, and the “unique” Thai style using. Four
dimensions of supporting/inhibiting factors were found: lectures, students, community settings, and time
constraints. Discussion: Positive attitudes could enhance utilizing this approach successfully. In
Conclusion/Suggestion: Learning-teaching experiences should be shared among faculty members. Solving
the obstacles should be supported in order to obtain utmost beneficial effects for nursing students and
communities as well.
Key Words: Active Learning, Teaching Techniques, Community Health Nursing Practicum
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ผลของการนาเฟซบุ๊คและการใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนต่อทัศนคติและการมีส่วนร่วม
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The effect of Using Facebook and Problem-based in Teaching and Learning on
Attitude and Participation of Nursing Students in Maternal and Newborn class
จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว1*, สุรยี ์พร กฤษเจริญ2, ศศิธร พุมดวง3, เบญญาภา ธิตมิ าพงษ์4
1
อาจารย์, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
รองศาสตราจารย์, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
ศาสตราจารย์,สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
อาจารย์, สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Janpaphat Kruekaew1, Sureeporn Kritcharoen2 , Sasitorn Phumdoung 3, Benyapa Thitimapong4
1
Lecturer, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
2
Associate Professor, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
3
Professor, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
4
Lecturer, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
Corresponding Author1: janpaphat.k@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การเรียนการสอนในปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีมาใช้สื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนทาให้ง่ายต่อการสื่อสาร
โดยเฉพาะการใช้เฟซบุ๊คซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยม บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่กาลังศึกษาผล
ของ การนาเฟซบุ๊คและการใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนต่อทัศนคติและระดับคะแนนของนักศึกษาพยาบาลใน
รายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนาเฟซบุ๊คและการใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
จัดการเรียนการสอนต่อทัศนคติและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 จานวน 213 คน
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 4 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพมารดาทารก และการคัดกรอง และ
การส่งเสริมสุขภาพสตรีระยะตั้งครรภ์ 6 ชุดกิจกรรม เฟซบุ๊คกรุ๊ปชื่อการพยาบาลมารดาและทารก 1/2560 แบบสอบถาม
ระดับทัศนคติการใช้ facebook จานวน 5 ด้านประกอบไปด้วย ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านทัศนคติและเหตุจูงใจใน
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ด้านการร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการหาโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านทักษะในการ
สื่อสาร และสืบค้นข้อมูล ซึ่งเครื่องมือผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทดสอบความเที่ยงแบบ
วั ด ระดั บ ทั ศ นคติ โ ดยการค านวณหาสั มประสิท ธิ์ แ อลฟาครอนบาคได้ 0.88 แบบบั น ทึ ก การมี ส่ ว นร่ ว มในการใช้ เ ฟซบุ๊ค
ดาเนินการทดลองแบบศึก ษากลุ่มตั วอย่ างเดีย ววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design)
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติบรรยาย (descriptive statistic) และการทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกันระหว่าง
กลุ่ม (paired t-test) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีระดับทัศนคติทั้ง 5 ด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ (p<0.05) ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ความเชื่อและเหตุจูงใจในการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพ
การร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การหาโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล และผลการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการใช้เฟซบุ๊คในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 6 กิจกรรมจากการตอบคาถามและร่วมกิจกรรมโดยโพสต์สิ่งที่
นักศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็นผ่านชุดกิจกรรมระหว่างเรียนในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 202±15.55, 195±25.45,
156±80.61, 156±80.61 และ 169±62.22 ตามลาดับ ดังนั้นการนาเฟซบุ๊คและการใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน
สามารถส่งเสริมทัศนคติในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นทั้ง 5 ด้านที่นาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนที่สามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้ในวิชาชีพ
พยาบาล
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คาสาคัญ: เฟซบุ๊ค การจัดการเรียนการสอน รายวิชการพยาบาลมารดาและทารก ทัศนคติ
Abstract
Presently, Facebook is one of major social media, and it is widely used in higher education to
communicate between teachers and students. This paper is a part of a current study on ‘the effects of Using
facebook and problem-based in teaching and learning on attitudes and score level of nursing students
in maternal and newborn classes. The objectives of this study were to study the effectiveness of using
facebook and problem-based in teaching and learning on attitude and participation of nursing students
in maternal and newborn class. The participants of this study were third year baccalaureate nursing students in
2017. The sampling group consisted of 213 students selected by purposive sampling for 4 hours in maternal and
newborn classes. The instruments for intervention consisted of the learning and teaching processes based on
problem-based learning in topic of assessment of maternal and newborn and screening, as well as six activities of
health promotion in antenatal facebook group of maternal and newborn course 1/2017 and a set of attitude
questionnaires combined with the teaching process, belief and attraction in professional learning, participation and
knowledge exchange, self-learning, as well as skill in communicated communication and information
searching, and verified by three experts for content validity were also employed in this study. Reliability of the attitude
questionnaire was tested and yielded a Cronbach’s alpha coefficient of 0.88. Moreover, the participation record on
facebook collection form was used. The group of samples attended the assessment of maternal and newborn and
screening, health promotion in antenatal topic in Maternal and Newborn, and then they were tested by one group
pretest-posttest design. The data were collected by using a questionnaire and analyzed through descriptive
statistic, and paired t-test. The results showed that the mean score significance of attitudes after the using
Facebook and the process of problem-based in teaching was statistically significantly higher than it was p
<0.05 before attending in this class in terms of five dimensions: The result of this study combined with the
teaching process, belief and attraction in professional learning, participation and knowledge exchange
knowledge, self-learning, as well as skill in communicated communication and information searching.
Additionally, the mean and standard deviation of the participation on facebook in six activities were the mean ±
standard deviation for total participation on facebook in six activities score was 206±9.89, 202±15.55, 195±25.45,
156±80.61, 156±80.61 and 169±62.22 respectively by answered and shared knowledge on facebook group each
student while they were attended this class. Therefore, using facebook and problem-based in teaching could
encourage higher attitudes on students. Also, the emphasis is on learning to keep life long learning in nursing
professional.
Keywords: Facebook, Learning Teaching Process, Maternal And Newborn Course, Attitude
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การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน (336-212)
Development of Drugs and Health Products in Daily Life E-learning Course (336-212)
ธันว์ สุวรรณเดชา1,* สมชาย ศรีวิรยิ ะจันทร์1 , สมสมร ชิตตระการ1, สุภาภรณ์ การเสนารักษ์1 , วันดี อุดมอักษร1 ,
เบญจมาศ จันทร์ฉวี1 , สุพรรษา ก้งเซ่ง1 , สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ1 , ธรรมรัตน์ พนิชยากุล2 , วรโชติ ผ่องลาเจียก2
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Tan Suwanadecha1*, Somchai Sriwiriyajan1 , Somsmorn Chittrakarn1 ,Supaporn Kansenalak1 ,Wandee
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Corresponding Author*: tan.s@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นการสอนบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งมีข้อจากัดหลายประการใน
การลงทะเบียนเรียน เช่น นักศึกษาต่างวิทยาเขต หรือรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้าซ้อน เป็นต้น ผู้วิจัยจึงการพัฒนาบทเรียน Elearning ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียนในบางหัวข้อ รายวิชายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวันในระบบ LMS2 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคการศึกษา 3/2559 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนและความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บทเรียน E-learning โดยให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานี้จานวน 314 ราย ทาแบบ
ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนที่จัดทาโดยมหาวิทยาลัยและแบบประเมินรายวิชาที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย พบว่าคะแนน
ประเมินทวนสอบฯ ในภาคการศึกษาที่ใช้บทเรียน E-learning ทั้งตอน 01 และ 02 มีคะแนนเป็น 4.46 และ 4.77 ตามลาดับ
ซึ่งมีค่าสูงกว่าภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559 ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 4.24 และ 4.38 ตามลาดับ ส่วนการประเมินรายวิชา
พบว่าประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียน ประสิทธิภาพและคุณภาพของแบบทดสอบ และความพึงพอใจในรูปแบบการ
เรียนมีค่าการประเมินเป็นดี (good) ร้อยละ 83.63, 85.67 และ 81.63 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
นักศึกษาต่อความพึงพอใจในภาพรวม และความสะดวก/ประหยัดเวลา พบว่ามีความพึงพอใจร้อยละ 93.22 และ 100 ของ
จานวนผู้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ สรุปได้ว่าการใช้บทเรียน E-learning มีคุณภาพที่สูงกว่าการสอนบรรยายในชั้นเรียน
และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบ E-learning
คาสาคัญ: E-Learning ความพึงพอใจ พัฒนา LMS
Abstract
Education in the university was traditional lecture that has some limitations such as inter-campus
students or schedule-overlapping courses. Thus, researchers try to develop e-learning course on the Prince
of Songkla University LMS2 system with traditional lecture in some topics for Drugs and Health Products in
Daily Life course during academic semester 3/2016. The aims of study was to evaluate quality of course
and the satisfaction of students on E-learning course. There were 314 students registered to this course.
The university verification of learner achievement system and E-learning course evaluation questionnaires
that developed by researchers were used for this study. The results from verification of learner achievement
system of student group sections 01 and 02 were 4.46 and 4.77, respectively which were higher than those
observed on academic semester 1/2016 and 2/2016 (4.24 and 4.39, respectively). The percentages of
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effectiveness and quality of lessons, effectiveness and quality of quizzes and satisfaction of student
evaluations were 83.63, 85.67 and 81.63, respectively which represented “good” level. Moreover, additional
opinions from students reveals that 93.22 and 100 % of students satisfied to overall lessons and
convenience/time saving. In conclusion, The E-learning course provided slightly higher quality than
traditional course and most of students had more satisfied of E-learning course than traditional lecture.
Keywords: E-Learning, Satisfaction, Course Development, LMS
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การเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยการรับรู้ที่มีต่อการยอมรับการใช้ Kahoot ในการวัดผลระหว่างเรียน
Influential Comparison of Perceived Factors on Kahoot Acceptance in Formative
Assessment
น้าทิพย์ ตระกูลเมฆี1*
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้ Kahoot ใน 2 ประเด็นหลัก (1) ศึกษาระดับการยอมรับ
Kahoot ของผู้เรียน (2) ศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยการรับรู้ต่าง ๆ ที่มีต่อการยอมรับการใช้ Kahoot เป็นเครื่องมือ
ในการวัดผลระหว่างเรียน ระหว่างผู้เรียนแต่ละกลุ่มเรียนในวิชาเดียวกัน และ ระหว่างรายวิชาที่แตกต่างกันในกลุ่มเรียน
เดี ย วกั น โดยศึ ก ษาบนกรอบแนวคิด การวิจั ย ที่ พั ฒนาบนพื้ น ฐานของโมเดลการยอมรั บ เทคโนโลยีที่ เ ป็น รู้ จัก กั น ในกลุ่ ม
นักวิชาการ IT ระดับนานาชาติ การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม
(กลุ่ม A – กลุ่ม D) จานวน 197 คน ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติได้ใช้ SmartPLS และ SPSS ผล
การศึกษา พบว่า (1) การยอมรับใช้ Kahoot ในภาพรวมผู้เรียนทั้งหมดอยู่ในระดับที่มาก (2) ปัจจัยการรับรู้แต่ละด้านมี
อิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ Kahoot ของผู้เรียนมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มผู้เรียน โดยกลุ่ม A ที่ไม่มีประสบการณ์การใช้
Kahoot มาก่อนพบว่าปัจจัยการรับรู้ด้านความสนุกสนานจะไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ Kahoot ของผู้เรียน แต่ในกลุ่ม
C ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี ประสบการณ์การใช้ Kahoot มากกว่า 4 รายวิชาพบว่า ปัจจัยการรับรู้ด้านประโยชน์และด้านความง่ายต่อ
การใช้งานมีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้เรียนกลุ่มนี้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: การวัดผลระหว่างเรียน เทคโนโลยี คาฮูท การยอมรับ
Abstract
This study has two objectives: (1) to study the level of student’s acceptance in Kahoot, and (2)
compare the factor influences on student’s acceptance to use Kahoot in each sample group. The
conceptual model was developed based on the Technology Acceptance Model or TAM which is wellknown among international IT academics. The self-administered questionnaires were distributed to 197
students in order to collect data from four sample groups (Group A – Group D). The SmartPLS and SPSS
were the statistical tools for data analysis. The results showed: (1) Student’s acceptance to use Kahoot is
high level in overall group, and (2) To compare between sample groups, the results shown that some
perceptions differently influence on student’s acceptance. If students did not have any experience in
Kahoot such case Group A, the perceived enjoyment would not influence on their acceptance to use
Kahoot at the significant level 0.05. In contrast, if students had the Kahoot experience more than four
subjects likes Group C, then perceived usefulness and perceived ease-of-use were not the factors of Kahoot
acceptance in their formative assessment at the significant level 0.05.
Keywords: Formative Assessment, Technology, Kahoot, Acceptance
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การสอดแทรกคุณธรรมผ่านรายวิชาเรียนต่างๆแก่นักศึกษา
Inculcating virtues to students in various subjects
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บทคัดย่อ
ได้ ท าการสอดแทรกคุ ณ ธรรมจากโครงการคุ ณ ค่ า เพื่ อ ชี วิ ต (Living Values an education program) ให้ แ ก่
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีผ่านรายวิชาเรียนต่างๆแก่นักศึกษา ในเทอมที่สอง ปีการศึกษา 2559
จานวนรวม 72 คน ผ่านรายวิชาต่างๆ ได้แก่ วิชาหลักการผลิตพืช กีฏวิทยาทางการเกษตร และเทคโนโลยีการผลิตเห็ดจานวน
16 คน 13 คน และ 43 คน ตามลาดับ เพื่อให้นักศึกษาได้นาคุณธรรมต่างๆไปใช้ในการดารงชีวิตในด้านต่างๆ โดยให้นักศึกษา
แต่ละคนจับการ์ดคุณธรรมซึ่งมีทั้งหมด 48 คุณธรรม มาครั้งละ 1 ใบ จานวน 6 ครั้งหลังจากจับการ์ดแต่ละใบจะต้องใส่การ์ด
กลับเข้าไปในกองแล้วจับครั้งต่อไป จากนั้นเขียนบันทึกลงในแบบฟอร์มที่จัดให้ โดยการ์ดแผ่นแรกที่จับได้เป็นคุณธรรมรากฐาน
ชีวิตที่ต้องนาไปใช้เป็นคุณธรรมหลักสาหรับสร้างทุกความคิด คาพูดและการกระทาตลอดทั้งเทอม การ์ดแผ่นที่สองเป็น
คุณธรรมที่โดดเด่นที่คนอื่นเห็นและชื่นชมในตัวนักศึกษา แผ่นที่สามเป็นคุณธรรมที่ต้องใช้ให้มากเป็นพิเศษในเวลาที่ต้องเผชิญ
กับปัญหา แผ่นที่สี่เป็นคุณธรรมที่ต้องนาไปใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น แผ่นที่ห้าเป็นคุณธรรมที่ต้องนาไปใช้ในการให้
คุณประโยชน์แก่ผู้อื่น และแผ่นสุดท้ายคุณธรรมผลลัพย์ที่นักศึกษาได้สร้างสมขึ้นมาภายหลังจากการนาคุณธรรมไปใช้ในด้าน
ต่างๆตลอดทั้งเทอม ในสัปดาห์สุดท้ายของเทอมการศึกษา ได้ให้นักศึกษาส่งแบบฟอร์มที่ตนได้สรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
การนาคุณธรรมต่างๆไปใช้ตลอดทั้งเทอมที่นักศึกษาได้กรอกลงในแบบฟอร์มที่ผู้สอนได้จัดให้ตั้งแต่ต้นเทอม พบว่านักศึกษาแต่
ละคนและในแต่ละรายวิชาเรียนจับการ์ดคุณธรรมในแต่ละด้านมีทั้งซ้ากันหรือแตกต่างกัน และมีการนาคุณธรรมไปใช้ในด้าน
ต่างๆของชีวิตที่แตกต่างกัน นักศึกษาทุกคนได้รายงานว่าตนได้พัฒนาและสร้างสมคุณธรรมต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม มีการนา
คุณธรรมไปใช้ทั้งในด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว ทาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
คาสาคัญ: คุณธรรม สร้างสม โครงการคุณค่าเพื่อชีวิต นักศึกษา
Abstract
Inculcated virtues from Living Values an education program to students studying various subjects
at Prince of Songkla university, Pattani campus during first semester academic year 2016. Total number of
students joined activity were 72. There were 16 students from principle of plant production subject, 13
students from agricultural entomology subject and 43 students from technology of mushroom production.
Aims and objectives were wanted students to inculcate virtues into practical life in various ways such,
special virtue of each student, virtue using for build up good relationship with others, virtue using for
benefiting others and inculcated virtue after using virtues in one semester. Method using: each student
picked up virtues cards totally 48 cards, at a time student had to picked up a card, in total 6 time, after
picked up each card he had to return it to the whole. He had to fill the virtue he had picked up to the
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form that had given. The 6 virtue cards he picked up: the first one represent foundation virtue, the second
one represent dominant virtue of each student, the third one represent virtue have to special use when
each one had to face the obstacle, the fourth one represent virtue using for building up good relationship
with others, the fifth one represent virtue using for benefiting others and the last one represent inculcated
virtue after using virtues through the whole semester. At the last week of the semester, each student had
to send the form he had sum up benefit he had gained from using virtues during the semester. The results
showed that each student both studied from the same subject and different subject picked up the cards:
some were the same and some were different. Students used virtues in different ways of life. However, all
students reported that they has developed and inculcated virtues in their practical life both for their study
and personal life. Each one can leading a better life.
Keywords: Virtues, Inculcate, Living Values An Education Program, Students
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The Study of Student Achievement (Case study Computers and applications section 03)
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามหัวข้อเนื้อหาของแผนการสอนและหา
แนวทางในการช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ของรายวิชา 345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
(Computers and applications) ตอน 03 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จานวนนักศึกษา 83 คน มีตัวแปรอิสระ เพศ อายุ สาขาวิชา ส่วนตัวแปรตามเป็นคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
จากคะแนนสอบ 7 หัวข้อของเนื้อหา หัวข้อที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หัวข้อที่ 2 ซอฟต์แวร์ หัวข้อที่ 3
ฮาร์ดแวร์ หัวข้อ 4 อินเตอร์เน็ต หัวข้อที่ 5 การสื่อสารและระบบเครือข่าย หัวข้อที่ 6 ระบบสารสนเทศ และหัวข้อที่ 7
จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ หัวข้อ ที่ 1 ถึง 4 เป็นหัวข้อเนื้อหาสอบกลางภาคการศึกษา หัวข้อที่ 5 ถึง หัวข้อ
ที่ 7 เป็นหัวข้อเนื้อหาสอบปลายภาคการศึกษา ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS รุ่น 19.0 บน
ระบบปฎิบัติการวินโดว์ผลการวิจัยพบว่าเป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 18.0 และ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นร้อย
ละ 82.0 สาหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นนักศึกษาสาขาพัฒนาการเกษตร การจัดการศัตรูพืช ธรณีศาสตร์ พืช
ศาสตร์ ส่วนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ เคมี และ
ชีววิทยา นักศึกษาเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และอายุเฉลี่ยเป็น 20 ปี สาขาวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุดเป็นสาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร้อยละ 55.4 รองลงมา ชีววิทยา ร้อยละ 13.3 ในการทาวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันของคะแนน
สอบสาหรับเพศชายและเพศหญิง ซึ่งไม่ปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า เพศ ต่างกันมีคะแนนสอบที่ต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
แต่คะแนนสอบตามหัวข้อเนื้อหามีความแตกต่างกันตามอายุ และสาขาวิชาส่วนด้านเนื้อหาของหัวข้อต่างๆ ทั้ง 7 หัวข้อ
นักศึกษาทั้งหมดสอบได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อการสื่อสารและระบบสารสนเทศ รองลงมาเป็นหัวข้อเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์
แต่สอบได้คะแนนต่าสุดในหัวข้อเรื่องจริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ด้วยค่า 1.0 เท่ากัน มีความแตกต่างกันของอายุ สาขาวิชาที่ต่างกันมีคะแนนสอบต่างกัน โดยเฉพาะ คะแนนสอบตามหัวข้อ
เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย และ จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ที่ระดับ P-value 0.00 และ 0.02
ตามลาดับซึ่งปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าอายุ และสาขาวิชาต่างกันมีคะแนนสอบต่างกัน สาหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความรู้
ความเข้าใจต่างกันมีคะแนนสอบต่างกันทุกหัวข้อ ปฎิเสธสมมติฐานทั้งไว้ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นผลการวิจัยนี้นาไปช่วย
ในด้านการเรียนการอนทั้งทางภาคปฎิบัติและทฤษฎีโดยเฉพาะหัวข้อเนื้อหาเรือ่ งจริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SPSS P-value
Abstract
The objective of this research was to study students' academic achievement on the topic of the
content of the lesson plan and to find ways to help in teaching and learning. The study employed the
data of students that enrolled in course 345-101 computers and applications section 03 second semester
academic year 2016 Prince of Songkla University hatyai campus. The data were collected from various
sources. These sources the online website information of Prince of Songkla University, interview and
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classroom. The independent variables consisted of sex, age and field of students. The dependent variables
included scores of seven topics : fundamental of computer, software, hardware, internet, communication
and networking, information system and ethics and safety. The data were analyzed by using statistical
package SPSS version 19.0 on Windows operating system. The results showed that 18.0% of students in
Faculty of Natural Resources (pest management, geophysicist, plant science) and 82.0% of Faculty of
Science (science and technology, materials, chemistry and biology). Students were more women than men
and the average age was 20 years. The subjects that most enrolled students were applied sciences 55.4%,
secondly biology 13.3%. It found that did not differ in the test scores for males and females. It did not deny
the hypothesis that different sexes had different test scores at the 0.05 significance level, however, the
content rating scores differed by age and subject areas. In terms of the content of the seven topics, all the
students had the highest marks in the topic of communication and information systems. The second was
software, hardware but got the lowest score on basic computer knowledge, ethics and computer security
with the same value 1.0. Specifically, the test scores according to the topic : communication and networking
and computer ethics and security at P-value 0.00 and 0.02, respectively. That denied the premise that age
and different majors have different test scores. This research rejected the second hypothesis that the
different cognitive achievement differed each test scores at the significance level 0.05. Therefore, the
results help in learning and teaching especially the topic of ethics and computer security.
Keywords: Student Achievement, SPSS, P-Value
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มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
A Study of the Level of Condition and Problems of the Teachers' Media Usage in
Cultivating Moral Virtues of High School Students under the Jurisdiction of the Office of
the Secondary Education Service Area 13
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใช้สื่อของครูในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยจาแนกตาม
เพศ ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นครูผู้สอนจานวน 327 คน ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 1). สภาพการใช้สื่อของครู ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยมากทีส่ ดุ
คือ 4.02 รองลงมาคือด้านการเตรียมสื่อเพื่อใช้ในการสอน และด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย 3.87 และ 3.77
ตามลาดับ และปัญหาการใช้สื่อของครู ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 1.91 2). สภาพและปัญหาการใช้สื่อของครู ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ที่มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ที่
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3). สภาพและปัญหาการใช้สื่อของครู ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4). สภาพการใช้สื่อด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครูที่ทางานอยู่
ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการใช้สื่อมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ในขณะที่ปัญหาการใช้สื่อไม่มีความแตกต่างกัน
คาสาคัญ: สื่อ คุณธรรม จริยธรรม
Abstract
This research aims to study and compare the level of condition and problems of the teachers'
media usage in cultivating moral virtues of high school students under the jurisdiction of the office of the
Secondary Education Service Area 13, which was classified by gender, work experiences and school size.
The research sample consisted of 327 teachers. And the results are summarized as follows: 1). The condition
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of teachers' media usage in cultivating moral virtues of high school students under the jurisdiction of the
office of the Secondary Education Service Area 13 was at a high level in overall and as individuals. By the
virtue of moral ethics, the average was 4.02, followed by media preparation for teaching and management
support which were 3.87 and 3.77, respectively. For the problems of teachers' media usage in cultivating
moral virtues of high school students under the jurisdiction of the office of the Secondary Education Service
Area 13, the average appeared at a low level in overall and as individuals. And morality promotion showed
the lowest average at 1.91. 2). Condition and problems of using the teacher's media. To cultivate virtue.
Student Ethics High school Under the jurisdiction of the Office of the Secondary Education Region 13, with
different sex. The overall and individual aspects are not different. At the .05 level of significance. 3).
Condition and problems of using the teacher's media. To cultivate virtue. Student Ethics High school Under
the jurisdiction of the Office of the Secondary Education Region 13 with different working experiences. The
overall and individual aspects are not different. At the .05 level of significance. 4). The use of the media to
promote ethics. Teachers working in large schools use media more than medium-sized schools. While there
is no difference in media use.
Keywords: Media, Moral, Ethics
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การประยุกต์ใชักระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับการพัฒนานักศึกษา
เทคนิคการแพทย์
An Application of Contemplative Education Process and Social Media Network for
Medical Technology Students’ Development
วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง1*, อุดม พานทอง2
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
อาจารย์, สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Wimonman Sriroongrueng1*, Udom Phantong2
1
Assistant Professor, Department of Clinical Chemistry, Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla
University
2
Lecturerr, Division of Community Nurse Practitioner, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
Corresponding Author*: wimonman.s@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการของนั ก ศึ ก ษาเทคนิ ค การแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 1 จ านวน 39 คนของ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ในด้านการฝึกสติระหว่างวัน เพื่อ พัฒนาด้านการเรียน ด้านจิตใจการจัดการความเครียด และ
ทางปัญญาการปล่อยวางความทุกข์ การจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีลักษณะกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ
นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการทางานกลุ่ม การใช้กิจกรรมสุ นทรียสนทนา กิจกรรมฟังอย่างมีสติ กิจกรรมสะท้อน
การเรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม กิจกรรมการเขียนอนุทินการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้เทคนิคที่หลากหลายที่ผู้วิจัยนามา
กระตุ้นและเสริมสร้างการฝึกสติระหว่างวัน การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งข้อความรู้ทาง เครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบ Facebook ให้นักศึกษาทาแบบประเมินสติ ก่อนและหลังการฝึกอบรมสติ ในระยะเวลา 3 เดือน คานวน
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน จากแบบประเมินสติ โดยคะแนนต่าสุดและมากสุดเท่ากับ 1และ 5 ใช้สถิติ
paired t-test ในการวิคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทา
ให้ นักศึกษาทุกคนมีสติ ในอิริยาบถและกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ p<.001 นักศึกษาประเมินว่า
ได้รับประโยชน์มากที่สุด จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นักศึกษาทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้ นด้านการเรียนและ จิตที่มีสติและความ
สงบ ความกังวลลดลง
คาสาคัญ: จิตตปัญญาศึกษา เครือข่ายสังคมออนไลน์ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ การพัฒนา
Abstract
The purpose of this research was to study the development of 39 first-year medical technology
students in Prince of Songkla University in practicing mindfulness in daily to develope their learning skills,
mind to handle stress and wisdom to let go unhappiness. Learning activities that supported students’
learning in a variety of activities, including students’ action, group process based learning by using dialogue,
mindful listening, self and group learning reflections, learning journal writing, learning and various techniques
that promoted students’ mindfulness during the day, the usage of ICT learning materials and social media,
and transferring knowledge through facebook. Students evaluated mindfulness questionnaire before and
after the mindfulness training in 3 months. Mean and standard deviation scores of the questionnaire were
calculated. Paired t-test was used to analyse results. We found that an application of contemplative
education process and social media network made all students experienced significant improvements in
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mindfulness during various activities (p<.001). Students evaluated the most benefit scores from
mindfulness-training . From deep interviews all students had better development in learning skills and
their peaceful mindfulness with less worry.
Keywords: Contemplative Education, Social Media Network, Medical Technology Students, Development
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การสร้างนักบัญชีมืออาชีพด้วย Authentic Project-based Learning (APBL): กรณีศึกษารายวิชาการ
บัญชีเพื่อการจัดการ
Developing Professional Accountants through an Authentic Project based Learning
Approach: A Management Accounting Course-case study
ปาริชาติ มณีมัย1*, กิ่งกนก รัตนมณี2
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Parichart Maneemai*, Kingkanok Rattanamanee2
1
Assistant Professor, Department of Accountancy, Faculty of Commerce and Management, Prince of
Songkla University
2
Lecturer, Department of Accountancy, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla
University
Corresponding Author*: parichart.m@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างนักศึกษาให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพ คือ เป็นผู้มี
ความรู้ ปัญญา และทักษะจาเป็นที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและข้อกาหนดของมาตรฐานการศึกษา
ระหว่ า งประเทศส าหรั บ วิ ชาชี พ บั ญ ชี รวมถึ งมี ทั ก ษะการด ารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ วิ ธี จั ด การเรี ย นการสอนแบบ
Authentic Project-Based Learning (APBL) ในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สอนใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการประยุกต์และแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ธุรกิจจริงในด้านการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของรายวิชา โดย
ผู้เรียนเลือกธุรกิจที่จะทาการศึกษาพร้อมวางแผนการทาโครงงาน การลงมือปฏิบัติ และเขียนรายงานเพื่อนาเสนอและเผยแพร่
โดยผู้สอนมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ติดตามและประเมินผลการทาโครงงาน ผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนแบบ APBL โดยวิธีการต่าง ๆ สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี APBL ช่วยเสริมสร้างความรู้ ปัญญา
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะที่จาเป็นตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศสาหรับวิชาชีพบัญชีและทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
คาสาคัญ: การเรียนรู้โดยใช้โครงงานตามสภาพจริงเป็นฐาน นักบัญชีมืออาชีพ การบัญชีเพื่อการจัดการ
Abstract
This research aims to design a learning approach that helps accounting students to become
professional accountants who have the required knowledge and skills in accordance with the learning
outcome standards set by the accounting curriculum, the International Education Standards (IES) for the
accounting profession and the essential skills for the 21st century students. As a teaching method, an Authentic
Project-Based Learning (APBL) technique was employed in the Management Accounting course for the 3rd year
students of the accounting major at the Faculty of Commerce and Management of the Prince of Songkla
University. An action research process was used to conduct this study. The APBL design provides students
with the opportunity to gain knowledge and develop their problem-solving skills by being confronted with
real business case situations regarding the use of cost accounting information for business management
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purposes, which is in line with the goal set out in the course description. Students were allowed to freely
select the project topic, to establish a project plan and to work on the project, and to write the project report
and present and publish their results. Lecturers continuously encourage students to search for more
information and evaluate the projects as well as assess the APBL approach. The results from several
assessment methods indicate that the APBL learning approach allows students to obtain practical experience
and gain the required knowledge and skills in accordance with the learning standards set by the accounting
curriculum, the International Education Standards (IES) for the accounting profession and the essential skills
for the 21st century students.
Keywords: Authentic Project-Based Learning Approach (Apbl), Professional Accountant, Management
Accounting
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การใช้วิธีการห้องเรียนกลับด้านสาหรับสนับสนุนการเรียนรู้แบบฝึกหัดและผลเฉลยของโจทย์ปัญหาใน
ห้องเรียน
Using a Flipped Classroom Approach to Support Exercise and Solution-based Learning in
Classrooms
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Ekarin Suethanuwong
Assistant Professor, Department of Information Technology Management,
Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University (Trang Campus)
Corresponding Author: ekarin.s@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การเรียนการสอนในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยผู้สอน
ต้องสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ภายในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว แต่การ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวถูกจากัดด้วยระยะเวลาในห้องเรียน เนื่องจากผู้สอนต้องใช้เวลาในห้องเรียนทั้งอธิบาย
เนื้อหาวิชาและจัดกิจกรรมสาหรับการเรียนรู้เชิงรุกให้กับผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ในเนื้อหาวิชามาก่อน ในการศึกษานี้วิธีการ
ห้องเรียนกลับด้านได้ถูกนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสองรายวิชาคือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ และ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้
เนื้อหาวิชาก่อนเข้าเรียนในห้องเรียนและใช้เวลาในกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ในรายวิชาแรกผู้สอนได้มอบหมาย
งานก่อนเรียนให้ศึกษาเนื้อหาวิชาของแต่ละบทผ่านวีดีโอบนยูทูป ในรายวิชาที่สองผู้สอนได้มอบหมายงานก่อนเรียนให้ศึกษา
ผลเฉลยของโจทย์ปัญหาเชิงประยุกต์ผ่านวีดีโอบนยูทูป ผู้สอนใช้กิจกรรมถามตอบในห้องเรียนในการทาแบบฝึกหัดและการ
อธิบายผลเฉลยของโจทย์ปัญหาอย่างกระจ่าง การประเมินผลการเรียนรู้ในครั้งนี้ใช้ข้อสอบการสอบกลางภาคที่มีคาถาม
เดียวกันกับคาถามในข้อสอบกลางภาคของปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลที่ได้พบว่าการใช้วิธีการห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจให้ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10.13% และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้น 3.01%
ในขณะที่การใช้วิธีการห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
18.22% และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าลดลง 3.82%
คาสาคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้ก่อนคาบเรียน การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกหัดเป็นฐาน การเรียนรู้
โดยใช้ผลเฉลยเป็นฐาน
Abstract
Today’s teaching and learning tends to focus on active learning in order to increase learning
effectiveness in classrooms. In this regards, lecturers must create teaching and learning activities in
classrooms in order to increase student engagement in such activities. However, the teaching and learning
activities are restricted within a certain period of classroom hours. This is because the lecturers must take
the classroom hours to not only explain subject content to the students, but also provide the teaching and
learning activities to the students, who have no prior knowledge of the subject content. In this study, a
flipped classroom approach was applied in the following two subjects (i.e. Business Application
Development, and Data Communication and Computer Network) in order to increase the learning
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effectiveness of the students in the classrooms. With this approach, the students must study the subject
contents by themselves before attending the classrooms and then spend the class hours on the teaching
and learning activities. In the first subject, the lecturer assigned the students a set of pre-class tasks to study
the subject content through given videos on the YouTube website. In the latter subject, the lecturer
assigned the students a set of pre-class tasks to study the solutions of the application problems through
given videos on the YouTube website. The lecturer employed asking-and-answering activities in the
classrooms to complete and clarify the exercises and solutions. The learning assessments of applying this
approach in the subjects were done by using the same questions of the midterm examination as those in
the previous academic year. The result of applying this approach showed that the average score in the
Business Application Development subject increased by 10.13% as its standard deviation rose by 3.01%. In
the Data Communication and Computer Network subject, the average score significantly went up by 18.22%
as its standard deviation decreased by 3.82%.
Keywords: Flipped Classroom, Active Learning, Pre-Class Learning, Exercise-Based Learning, SolutionBased Learning
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การศึกษาระดับการรับรู้และเห็นคุณค่าในพหุวัฒนธรรมศึกษาของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรับรู้และเห็นคุณค่าในพหุ
วัฒนธรรมศึกษาของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสโดย
จาแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทางาน และกลุ่มสาระที่สอน เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ได้
ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนจานวน 224 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t
– test) และการทดสอบค่าเอฟ (F –test) ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้และเห็นคุณค่าในพหุวัฒนธรรมศึกษาของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ขนาดใหญ่ สังกัดสานัก งานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมิติ
การลดอคติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือมิติความเสมอภาคในการจัดการเรียนการสอน และมิติการสร้างพลังอานาจให้เกิด
ขึ้นกับวัฒนธรรมโรงเรียนและโครงสร้างทางสังคม ตามลาดับ ครูผู้สอนที่มีเพศ ประสบการณ์ทางาน และสอนอยู่ในกลุ่มสาระที่
ต่างกัน มีการรับรู้และเห็นคุณค่าในพหุวัฒนธรรมศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู
เพศชายมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้และเห็นคุณค่าสูงกว่าเพศหญิง ครูที่มีประสบการณ์การสอน 5-10 ปี มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
และเห็นคุณค่าในพหุวัฒนธรรมศึกษาสูงที่สุด รองลงมาคือครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี ส่วนครูที่มีประสบการณ์
การสอนน้อยกว่า 5 ปี มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้และเห็นคุณค่าในพหุวัฒนธรรมศึกษาน้อยที่สุด ครูที่สอนอยู่ในกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพละศึกษา และศิลปะมีการรับรู้และเห็นคุณค่าในพหุวัฒนธรรมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครูในกลุ่มสาระอื่นมี
การรับรู้และเห็นคุณค่าในพหุวัฒนธรรมศึกษาอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การรับรู้และเห็นคุณค่า พหุวัฒนธรรมศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่
Abstract
This quantitative research aimed to study and compare the level of perception and appreciation
in multicultural education of large Islamic private school teachers under the jurisdiction of the office of
Narathiwat provincial private education in the difference of gender, work experiences and subjects areas
taught. The research instrument was a questionnaire on the topic mentioned that given to 224 teachers.
The data was analyzed by mean, standard deviation, t-test and F-test. The results were shown as follows.
The teachers’ perception and appreciation in multicultural education were overall at a high level and in
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the dimensions of prejudice reduction. And then, an equity pedagogy and the school culture empowerment
and social structure were respectively shown. The perception and appreciation in multicultural education
of the teachers with different genders, work experiences and subjects areas taught, they showed differences
in overall at the significant level of .05. The gender had the large effect on the results as male teachers had
higher mean scores of perception and appreciation in Multicultural Education than female teachers. There
were also variations in the teachers’ perception and appreciation according to their length of teaching
experiences as the group with 5-10 years of teaching experience had the highest average in perception and
appreciation while a group of more than10 years of teaching experience and the group with less than 5
years of teaching experience had the lower and the lowest average perception and appreciation in
multicultural education. There were differences in the teachers’ perception and appreciation considering
the subject areas taught as the health education and physical education teachers and art teachers had the
highest perception and appreciation in multicultural education while the teachers in other subject areas
had high level of perception and appreciation in multicultural education.
Keywords: Perception And Appreciation, Multicultural Education, Large Islamic Private School
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) กรณีศกึ ษา : องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแหลมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
People's Participation in Three Year Development Plan (B.E .2558-2560) Case study of
Laemyai Subdistrict Administrative Organization, Muang District, Samutsongkhram
Province
ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร1*,รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง2,ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ3
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และเพื่อศึกษา
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2558-2560 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้น ที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมใหญ่ จานวน 350 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ซึ่งเรียงลาดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากมากไปหาน้อยทั้ง 4 ด้านดังนี้
ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.25 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรั บ ผลประโยชน์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.85 2) แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นย้าถึงสิทธิและความสาคัญของการเข้าร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบล
Abstract
This research aims to study the level of people's participation in the preparation of a three year
development plan. and to study the problems and guidelines for people's participation in the preparation
of a three year development plan (B.E.2558-2560).The samples used in this study were 350 peoples living
in the Laemyai District Administrative Organization area, the instrument used for data collection was a
questionaire. data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. The research
found that 1) the level of people's participation in the overall three year development plan was at a
moderate level. the mean was 3.38 the order of participation of the people from descending to four
aspects as follows: participation in the operation. The mean was 3.40, followed by the participation in
decision making with an average of 3.25. Participation in the evaluation the mean score was 3.18 and the
least significant aspect was participation. The average was 2.85. 2) Guidelines for solving problems of public
participation. Should have publicity it emphasizes the right and importance of participating in the three year
development plan.
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การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้การเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมเป็นฐาน และใช้โครงงานในการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ กรณีศึกษา รายวิชา 001239 ภาวะผู้นากับความรัก
The Development of General Education Course by applying Activity-based Learning and
using Project-based to Evaluate Learning Outcomes: Case Study course 001239
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน และเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นกิจกรรมเป็นฐาน และการใช้โครงงานในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
สังคมศาสตร์ 001239 ภาวะผู้นากับความรัก ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 และภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2559 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสารจาก มคอ.3
และ มคอ.5 การวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสะท้อนตนเอง เล่มรายงานสรุปผลการดาเนินโครงงาน คลิปวิดีโอ และการสังเกต
อย่างมีส่วนร่วมจากการเป็นผู้ประสานงานรายวิชา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
001239 ภาวะผู้นากับความรัก มีนิสิตที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์จาก GPA รายบุคคลเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ดังนี้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวนนิสิต 123 คน มีผลสัมฤทธิ์ GPA เฉลี่ย 3.78 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จานวนนิสิต 127 คน มีผลสัมฤทธิ์ GPA เฉลี่ย 3.81 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 175 คน มีผลสัมฤทธิ์
GPA เฉลี่ย 3.83 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมเป็นฐาน และการใช้โครงงานในการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เป็นลักษณะเด่นของรายวิชานี้ โดยกาหนดให้สัปดาห์ที่ 1 – 7 เป็นการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมเป็นฐานในแต่ละ
หัวข้อ เช่น ความสาคัญของภาวะผู้นา ภาวะผู้นากับการทางาน การเรียนรู้ด้วยความรักในวัยต่างๆ ผู้นากับบุคลิกภาพ พลโลก
กับพหุสังคม พหุวัฒนธรรม เป็นต้น ใช้แบบสะท้อนตนเองท้ายคาบเรียนในการประเมินผลการเรียนรู้โดยแผนภาพทางความคิด
ของนิสิต และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน จานวน 6 กลุ่ม ในแต่ละภาคเรียน ซึ่งนิสิตดาเนินการ
ในสัปดาห์ที่ 8 – 16 นาเสนอโครงร่างโครงงานในสัปดาห์ที่ 9 และนาเสนอผลลัพธ์ของโครงงานในสัปดาห์ที่ 16 ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ของโครงงาน (ความเป็นไปได้ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงงาน
สิ่งที่สังคมได้รับ) ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (การทางานเป็นทีม การวิเคราะห์ SWOT การถอดบทเรียน) และทักษะการสื่อสาร
(การนาเสนอ การจัดทาคลิป การตอบข้อซักถาม การแสดงความเห็น)
คาสาคัญ: การเรียนการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน การเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ภาวะผู้นา
Abstract
The objective of this research was to study an achievement of learning when using activity-based
and using project-based for evaluating learning outcomes of the General Education Course, Social Science
Group 001239 named “Leadership and Compassion” of undergraduate students, Naresuan University in
semester 2 of Academic year 2015 and semester 1-2 of Academic year 2016. This is a qualitative research,
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using documentary analysis, content analysis from reflection form, project summary report, video clip and
participatory observation as a subject’s coordinator. The results showed that: 1) The achievement of
learning management of this course, there are more students interested in enrolling in this subject. The
success of each student’s GPA is also higher as follows: There are 123 students in semester 2 of Academic
year 2015 which has an average GPA at 3.78, for semester 1 of Academic year 2016 there are 127 students,
an average GPA is at 3.81 and in semester 2, there are 175 students which has average GPA at 3.83 2)
Activity-based learning management style and using project-based to evaluate learning outcomes are
outstanding features of this course. The course was determined that the first 7 weeks will be activity-based
learning which was given topics to each week such as: the important of leadership, leadership and working,
learning by compassion in each stage of life, leadership and personality, world and plural-societies,
multicultural. The students have to use reflection form to do an evaluation before leaving classes by
drawing student’s mind map then use project-base to evaluate learning outcomes. The students were
divided into 6 groups in each semester. In week 9, the students have to present project proposal and later
on they have to present project outcomes in week 16 according to evaluation’s criteria that focuses on the
project’s outcomes (possibility, changing in a good way, benefit from the project, what society gets) learning
outcomes (team working, SWOT analysis, taking lessons) and communication skills (presentation, video
making, doing questionnaires, giving opinion)
Keywords: Activity-Based Learning, Project-Based Learning, Leadership
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เจ็นแอนด์เทส (Gen and Test) วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง
การใช้สีในการออกแบบ
Gen and Test: Teaching Strategy for Improving Design Concept in Color Selection
คมวิทย์ สุรชาติ1*, วณิกบุตร วัฒนมติพจน์2
1
อาจารย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Komwit Surachat1*, Wanicbut Wattanamatiphot2
1
Lecturer, Information and Communication Programme, Faculty of Science, Prince of Songkla University
2
Computer Technician, Information and Communication Programme, Faculty of Science, Prince of Songkla
University
Corresponding Author*: komwit.s@psu.ac.th
บทคัดย่อ
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นแขนงวิชาที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันองค์การ
มาตรฐานสากล (ISO) มีการกาหนดมาตรฐานของการออกแบบเพื่อให้นักออกแบบปฏิสัมพันธ์มีแนวทางในการพัฒนาแนวคิด
ร่วมกันในระดับสากล การเลือกใช้สีนับว่าเป็นปัญหาสาคัญสาหรับนักออกแบบทุกคน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนสาหรับโลกของการออกแบบที่เปลี่ยนไป การจัดการเรียนการสอนเรื่องการเลือกใช้สีในการออกแบบจึงต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองและแนวคิดสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาซอฟต์แวร์และการ
ออกแบบในศตวรรษที่ 21 ต่อไป เจ็นแอนด์เทสมาจากคาว่า Generate and test ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาของการค้นหาคาตอบ
ที่ดีที่สุดจากคาตอบที่มีอยู่อย่างอนันต์ เช่นเดียวกับปัญหาการเลือกใช้สี นักออกแบบจาเป็นต้องเลือกชุดสีที่ดีที่สุดเพื่อให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ การจัดการเรียนการสอนแบบเจ็นแอนด์เทสมีการทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 308361 หลักการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ใน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเริ่มต้นจากให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก ก่อนที่จะมี
กระบวนการให้ความรู้เพื่อปรับมุมมองและแนวคิด และสุดท้ายให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงผลงานและรับการประเมินจากผูใ้ ช้งานจริง
การวัดผลสามารถวัดจากความถูกต้องทางวิชาการและความพึงพอใจของผู้ใช้ง าน ซึ่งการจัดกาเรียนการสอนแบบเจ็นแอนด์
เทสสามารถทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว
คาสาคัญ: เจ็นแอนด์เทส มุมมองการใช้สีในการออกแบบ การออกแบบในศตวรรษที่ 21
Abstract
Human-computer interaction is a rapidly advancing field of study. At present, the International
Organization for Standardization (ISO) agree to set the standard of design. Thus, designers have a common
approach to developing ideas internationally. Color selection is a major problem for all designers. According
to world design trends in 21st century, the teaching strategy of color selection in the design should be
adjusted. Generate and test is computer algorithm for searching the best answer from an infinite solution.
As same as color selection problem, designers need to choose the best color scheme to match the needs
of the user in real world. Gen and Test is set up to start with 2nd student of ICT program in course of 308361 Principle of human interactions in ICT by letting the learners learning by doing. After that, the educating
process is started to give a different perspective of design idea. Finally, the learners can improve their
performance and get feedback from user directly. The evaluation process can be measured of technical
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perspective and user perspective. Gen and Test can provide learners better understandability in color
selection compare to lecture-based learning only.
Keywords: Gen and Test, Design Concept in Color Selection, Design Trends in 21st Century
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การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะ การใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรปรกติ
English-based Teaching in Regular Courses for Improving Students’ English Competency
จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย*
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Jarutas Pattanaphanchai*
1
Information and Communication Technology Programme, Faculty of Science, Prince of Songkla University
Corresponding Author*: jarutas.p@psu.ac.th
บทคัดย่อ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรปกติที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย
ตั้งแต่จัดตั้งหลักสูตร ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นปัจจัยสาคัญในการ
พัฒนาประเทศและแข่งขันเชิงเศรษฐกิจในระดับสากล การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะรายวิชาเพียงอย่ างเดียวอาจไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยรอบดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาทักษะที่
สามารถใช้งานจริงให้กับนักศึกษา ด้วยเหตุนี้สาขาฯจึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทั้งใน
เอกสารประกอบการสอน การอธิบายของอาจารย์ผู้สอน และการดาเนินกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดย
สาขาฯ ในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้เมื่อสิ้นภาคการศึกษามีการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ โดยผลจากแบบสอบถามจานวน 110 คนจากนักศึกษาทั้งหมด 187 คน คิดเป็น 58 เปอร์เซ็นต์พบว่านักศึกษา
เห็นด้วยว่าการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษช่วยให้ทักษะการฟังดีขึ้น 60.91 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้กลัวภาษาอังกฤษน้อยลง
52.73 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้ความรู้ทางด้า นคาศัพ ท์เ พิ่มขึ้ น 55.45 เปอร์เซ็นต์ มีประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคต 57.27
เปอร์เซ็นต์ และควรให้มีการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษต่อไป 49.09 เปอร์เซ็นต์ จากผลที่ได้สาขาฯจะจัดการเรียนการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษต่อในปีการศึกษาหน้าและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ศักยภาพ ระดับสากล
Abstract
Information and Communication Technology Programme (ICT), Faculty of Science is a regular
programme that uses the Thai as the main language to teach. However, the English language became an
important factor for students to increase their potential of success in both labor market and higher
education. Learning the English language only in an English course might not be enough to improve the
competency of the student to compete at international level. Therefore, integrating the English language
as a part of teaching and learning process in the regular course can help to increase the ability to improve
English competency of students as it is used in a practical way. ICT programme changed its teaching model
to use the English language as the main language of communication and all courses are English-based since
the semester 2016. After the semester finished, we asked students’ opinion towards teaching and learning
with English-based courses in all levels. The results of 110 students from 187 students in total (58%) showed
that students agree with English-based teaching and learning in class helps to improve their listening skill
at 60.91%, to reduce their tension of using English at 52.73%, to increase their knowledge of English
vocabulary at 54.50%, to benefit in the future at 57.30, and to continue providing class in English language
at 44.50%. In conclusion, ICT programme will continue this model. Moreover, we have to continuously
improve the English-based teaching in order to enhance the competency of our students in the future.
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Keywords: English-Based, Satisfaction, Competency, International
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การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล และ ผู้คลอด ต่อพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจของความ เป็นมนุษย์ของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
Perceptions of Nursing Students and Pregnant Women of Humanized Care Behavior in
Year 3 Nursing Students
อมรรัตน์ สว่างเกตุ1,*วิมลมาส ติง่ บุญ2, นิศากร เยาวรัตน์3
1,2,3
อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
Amonrat Sawangket1*, Wimonmas Tingboon2, Nisakorn Yaowarat3
1,2,3
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Corresponding Author*: Amonrat28@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลในการ
ดูแลผู้คลอด และเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้คลอดตาม
การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและผู้คลอด กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้คลอดที่ได้รับการดูแลจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี
ที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จานวน 98 คน ที่ฝึกปฏิบัติ วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
ภาคการศึกษาที่ 2 – 3 ปีการศึกษา 2556 และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จานวน 98 คน เครื่องมือทีใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล จานวน 2 ชุด ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ (0.85, 0.80 ตามลาดับ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเฉลี่ย t-test ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและผู้คลอด อยู่ในระดับดีมาก ( x =4.54,
SD = 0.27, x =4.65, SD = 0.28 ตามลาดับ) เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและผู้คลอดต่อพฤติกรรมการ
ดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ในการดูแลผู้คลอดของนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษาพยาบาลและผู้คลอดมีคะแนนการ
รับรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ผู้สอนควรชี้ประเด็นและสะท้อนคิดในการแสดงพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลในการ
ดูแลผู้คลอด นาไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพที่ดีต่อไป
คาสาคัญ : พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล การรับรู้ของผู้คลอด
Abstract
The purpose of this descriptive research was to study humanized care behaviors of nursing
students in pregnant women and compare the perceptions of nursing students and pregnant
women of humanized care behavior in year 3 nursing students. The samples were collected by
purposive sampling and were 98 pregnant women with a take care by year 3 nursing students of
Boromarajonani Colledge of Nursing, Ratchaburi, in the academic year 2013 and were 98 year 3 nursing
students. The research instruments used for collecting data was the humanized care behavior of
nursing students in pregnant women questionnaire. The content validity was done by nursing
teacher expert, and the reliability analyzed by Cronbach , s alpha coefficient was 0.85, 0.80 respectivery.
The data were the analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test. Result
showed that the perception of nursing students and pregnant women of humanized care behaviors
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of nursing students was at very good level ( x =4.54, SD = 0.27, x =4.65, SD = 0.28 respectivery ) and
perceptions of nursing students and pregnant women were significantly different. The researcher
suggested that the nursing instructors should teach about point of humanized care behavior in pregnant
women and reflective about humanized care behavior in pregnant women as a quality of nursing
performance.
Keywords: Humanized Care Behavior, Perceptions of Nursing Students, Perceptions of Pregnant Women
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การศึกษาปัญหาและความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ห้องหัวหุ่นยนต์
The study of problem and satisfaction of the students towards the environment within
the Faculty of Engineering and Robot room
ฐานิตา ลอยวิรตั น์1*, จุรีพร กาหยี2
1
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชานาญงานพิเศษ
2
นักวิชาการอุดมศึกษา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Thanita Loywirat1*, Jureeporn Kayee2
1
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2
Higher education academician Academic support and student affairs division, Faculty of Engineering,
Prince of Songkla University
Corresponding Author*: jthanita@eng.psu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การจั ด สภาพแวดล้ อ มภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และห้องหัวหุ่นยนต์ เพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดสภาพทางกายภาพที่ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และเป็ นข้อมูลสาหรับกาหนดแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 มีการใช้ห้องหัวหุ่นยนต์ จานวน 8 รายวิชา
จากจานวน 4 คณะ คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ โดยนา
ข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิ เคราะห์เชิงสถิติ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คือ “ความสะอาดภายในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ” และมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายในห้องหัว
หุ่นยนต์ คือ “ห้องเรียนมีจานวนโต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับนักศึกษา” มากที่สุด ทั้งนี้ขอให้คณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ โดยเพิ่ ม มุ ม พั ก ผ่ อ นบริ เ วณรอบๆ คณะ สร้ า งห้ อ งน้ าเพิ่ ม ปรั บ ปรุ ง ระบบจราจร ในส่ ว นของ
สภาพแวดล้อมในห้องหัวหุ่นยนต์ ควรมีอากาศถ่ายเท ความสว่าง มากกว่านี้ และดูแลเรื่องความสะอาดสม่าเสมอ
คาสาคัญ: สภาพแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องหัวหุ่นยนต์
Abstract
This research aimed to study the satisfaction of the students towards the environment within the
Faculty of Engineering and Robot room. The results will be used to establish a plan to improve the
environment of the Faculty of Engineering. In semester 1/2014 there were 8 subjects from 4 faculties;
Faculty of Natural Resources, Faculty of Sciences, Faculty of Engineering and Faculty of Economics using
the Robot room. The data from the questionnaires were analyzed statistically. The result showed that
students satisfied with the environment within the Faculty of Engineering in terms of “Cleanliness within
the Faculty of Engineering” while the highest satisfaction level is that a Robot room provided enough seats
gains. Suggestions for improvements include more recreation corners, more rest rooms and better traffics
management. As for Robot room, better ventilation, lighting and cleanliness were raised as improvement
topics.
Keywords: Environment, Faculty of Engineering, Robot Room
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การเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก
Preparing Young Citizen for a Digital Society through Active Learning
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บทคัดย่อ
เนื่องจากเยาวชนไทยในปัจจุบัน มีความจาเป็นที่จะต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย และต้องการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของเยาวชนที่มีต่อนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
ทางผู้วิจัย จึงได้ศึกษาเพื่อหาองค์ประกอบสาหรับการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยในการเข้าสู่สังคมดิจิทัล โดย
ดาเนินการวิจัยกับกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จานวน 30 คน ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 10 คน ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่สาคัญในการเตรียมเยาวชน
เพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) ซอฟต์แวร์ 2) เอกสารประกอบการเรียนรู้ 3) ผู้ช่วยสอน 4) ทักษะ
พื้นฐาน และ 5) การจัดรูปแบบการเรียนรู้ โดยซอฟต์แวร์จะเป็นแบบ WYSIWYG ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้
ทันที เอกสารประกอบการเรียนรู้จะเป็นภาพสี และข้อความที่มีการอธิบายเป็นขั้นตอน ผู้ช่วยสอนจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดูเป็น
มิตร ทักษะพื้นฐานที่จาเป็น ประกอบด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการพิมพ์ดีด 2) การใช้อีเมล และ 3) การใช้โปรแกรม
ค้นหา (Search Engine) การจัดรูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก คือ 1) การเตรียมความพร้อม
2) การศึกษาเรียนรู้ 3) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4) การทบทวน 5) การพักสมอง และ 6) การชื่นชมและให้กาลังใจ ทั้งนี้
ผลการประเมินพบว่าร้อยละ 94.44 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจที่ต้องการให้มีการดาเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ ดังนั้น การ
เตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัล จะต้องพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบทั้ง 5 ประการ ภายใต้
เงื่อนไขของเวลา สถานที่ และงบประมาณ
คาสาคัญ: สังคมดิจิทัล การเรียนรู้แบบเชิงรุก วิซิวิก เยาวชน
Abstract
Nowadays young Thai citizen, not only need to live with digital technology in appropriate ways but
also have positive attitudes towards educational innovation, technology and computer. In this study, the
component of preparing Thai youth for digital society is conducted by experiment with 30 senior high school
students in a computer laboratory together with 10 undergraduate students as trainers. The experimental
results show that key components for preparing young citizen in digital society are 1) software, 2) learning
document, 3) trainer, 4) essential skills, and 5) learning pattern. Software is a WYSIWYG program that lets
learners see the results immediately. Learning document is a step by step guide with color images. The
trainer has a friendly personality. Essential skills are typing skills, emailing skills, and searching skills with
search engines. Learning pattern consists of six active learning activities: 1) preparation, 2) learning, 3)
discussion, 4) reviewing, 5) taking a break, and 6) admiration and encouragement. The results show that
94.44% of learners are satisfied that they would like to participate this kind of learning activity. We can
420

The 6th PSU Education Conference
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0

conclude that the appropriateness of five components should be considered under the conditions of time,
location, and budget for preparing young citizen toward a digital society.
Keywords: Digital Society, Active Learning, WYSIWYG, Young Citizens
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ผลการใช้ควิซออนไลน์รายสัปดาห์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเจตคติของผู้เรียน ระดับปริญญา
บัณฑิต ในรายวิชาการควบคุมน้าหนัก
Result of Using Weekly Online Quiz on Self-Directed Learning Behavior and Attitude of
Undergraduate Students in the Weight Control Course
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเจตคติของผู้เรียน
เมื่อทาควิซออนไลน์รายสัปดาห์ เครื่องมือวิจัย 1)เนื้อหารายวิชา 10 สัปดาห์ 2)ข้อสอบควิซออนไลน์
รายสัปดาห์บนระบบ Blackboard 3)แบบประเมิน 20 คาถามด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่ดัดแปลงมาจาก Self-directed Learning Readiness Scale (SDLRS)
4)แบบประเมินเจตคติต่อการใช้ควิซออนไลน์ 10 คาถาม ผู้เรียนคือนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน
วิชานี้ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม2559 จากนั้นดาเนินการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองสัปดาห์ที่ 2,7และ12 และด้านเจตคติสัปดาห์ที่ 2 และ12 มีผู้เรียนทาควิซออนไลน์รายสัปดาห์
และตอบแบบประเมินครบ จานวน 123 คน ผลคะแนนแบบประเมินด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 3 ครั้ง วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ Repeated ANOVA พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
[สัปดาห์ที่ 2,7และ12 มีคะแนนเฉลี่ย 73.55, 74.00และ72.00 คะแนนตามลาดับ,p=0.08] และวิเคราะห์
ผลทางด้านเจตคติด้วยค่าสถิติ Paired t-test พบว่านิสิตคิดว่า“ทุกครั้งที่ทาควิซออนไลน์รายสัปดาห์
จะช่วยลดเวลาการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบกลาง/ปลายภาคได้ ” [สัปดาห์ที่ 2, 3.32±0.81 คะแนน
สัปดาห์ที่ 12, 3.72±0.93 คะแนน, p ≤ 0.05] สรุปได้ว่าควิซออนไลน์รายสัปดาห์ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่พบว่าช่วยนิสิตบริหารจัดการเวลาในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบได้
น้อยลง
คาสาคัญ: ควิซออนไลน์ รายสัปดาห์ พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เจตคติ
Abstract
The purpose of this research was to investigate self-directed learning behavior and attitude
of students when using weekly online quiz. Research tools were 1)a 10-weekly lessons 2)Weekly Online
Quiz on Blackboard system 3)a 20-question-Self-directed learning behavior of 5 level Likert-scale
evaluation form, adapted from Self-directed Learning Readiness Scale (SDLRS) 4)a 10- question422
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Students’ attitude when using weekly online evaluation form. Learners were undergraduate students, who
enrolled in this subject during January-May, 2016. Then data collecting was conducted: the self-directed
learning behavior at week 2, 7, and 12 while the Students’ attitude at week 2 and 12. Only 123 students
were completed both weekly quiz and evaluation forms. The result was shown that the score from s elfdirected learning behavior evaluation, which analyzed by Repeated ANOVA between 3 times,
indicated in differet level with no significant [Average Score at week 2,7and 12 were 73.55,74.00,and72.00
respectively, p=0.08] Data of student’s attitude was analyzed by Paired t-test. This finding was shown that
students mentioned that “weekly online quiz may help them on reducing reading time period during
midterm and final examination” [Week 2, 3.32±0.81 and Week 12, 3.72±0.93, p ≤ 0.05] In conclusion, weekly
online quiz did not affect Self-Directed Learning Behavior, however; it could support students on time
management skill to reduce reading time during examination period.
Keywords: Online Quiz, Weekly, Self-Directed Learning Behavior, Attitude
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บทคัดย่อ
Team-based learning (TBL) เป็นวิธีการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการเรียนแบบเชิงรุก ในบาง
หลักสูตรทางด้านการดูแลสุขภาพ ใช้การสอนด้วย TBL สาหรับช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้ง
นี้คือเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนเป็นทีมในวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์สาหรับนักศึกษา
กายภาพบาบัดชั้นปีที่สอง นักศึกษากายภาพบาบัดชั้นปีที่สองจานวน 37 คน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีส่วนร่วมในการศึกษานี้ ช่วงเวลามกราคม – พฤษภาคม 2560 รายวิชานี้มีการเรียนการสอนด้วยการเรียนเป็นทีม แทนการ
บรรยายหลัก จานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ในหัวข้อ cranial nerves, motor pathway และ blood supply of central
nervous system นักศึกษาต้องศึกษาเอกสารประกอบการสอนและคลิปวิดีโอที่เหมือนกันก่อนเข้าชั้นเรียน และในชั้นเรียน
นักศึกษาแต่ละคนจะทาทดสอบส่วนบุคคล (iRAT) หลังจากนั้นจะรวมกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนทาทดสอบกลุ่ม (gRAT) และต่อ
ด้วยการอภิปรายประเด็นที่นักศึกษายังสงสัยร่วมกันทั้งชั้น นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ
ของการเรียนการสอนและการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่า ผลคะแนน gRAT (94.0±3.1%) สูงกว่า iRAT (63.19± 11.27%,
P<0.01) รวมไปจนถึงการสะท้อนกลับเชิงบวกของนักศึกษา ชี้ให้เห็นว่า การเรียนเป็นทีมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร
และการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 100% คิดว่ากิจกรรมในชั้นเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของรายวิชาดีขึ้นมาก และ 97.3%
สนุกและอยากเรียนด้วยการเรียนเป็นทีมอี ก ผลการศึกษาของเราสนับสนุนว่าการเรียนเป็นทีมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การสอนหลักที่สาคัญของประสาทกายวิภาคศาสตร์ให้กับนักศึกษากายภาพบาบัดและช่วยพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
คาสาคัญ: การเรียนเป็นทีม ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สมรรถนะของนักศึกษา
Abstract
Team-based learning (TBL), a student-centered pedagogical method, promotes active learning and
has been recently shown to improve student performance in academic health care courses. This study is
aimed at examining the effect of neuroanatomy lecture by a TBL approach on satisfaction and performance
of the second-year physical therapy students. 37 physical therapy students of the Faculty of Medicine, the
Prince of Songkla University have been participated in the subject as part of this study from January to May
2017. Three 60-minute sessions of the neuroanatomy lecture were replaced by TBL; cranial nerves, motor
pathways and blood supply of a central nervous system. All students were provided and assigned to study
the same course materials (e.g. handouts and video lectures) before each class session. Students took an
individual assessment test (Individual Readiness Assurance Test or iRAT), and subsequently took a test with
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their group members (Group Readiness Assurance Test or gRAT) before discussion on questions in class.
The results from the collected tests and evaluation forms of the students’ perception on this pedagogical
approach indicated that team activities facilitated understanding and clinical application of neuroanatomy;
the gRAT score (94.0±3.1%) is higher than iRAT (63.19± 11.27%, P<0.01). Students also provided positive
feedback; 100 percent of them believed that the team-based approach facilitates management,
communications and learning skills, and understanding in the subject. 97.3 percent of them enjoyed teambased activities and would like to have the TBL approach introduced in the future lecture. Our findings
support that TBL is a greatly effective means to introduce key neuroanatomical concepts to physical
therapist students and to enhance student performance.
Keywords: Team Based Learning, Neuroanatomy, Student Performance
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