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การประชุมวิชาการทางการศึกษา 
The 7th PSU Education Conference 

“Higher Education for All: Surviving Times of Change” 
วันท่ี 13 - 14 ธันวาคม 2561  

ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
____________________________________ 

 
 สืบเนื่องจากระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานข้อหนึ่งไว้ว่า “มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  โดยมีแนวทางในการด าเนินการคือ ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรบัปรงุ
และพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดจัด PSU Education 
Conference เป็นประจ า โดยจัดประชุมวิชาการ 
 

The First PSU Education Conference”   เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554   
The 2nd PSU Education Conference”     เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม  2556 
The 3rd  PSU Education Conference “Education Harmonization Beyond Frontier to AEC” 

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม  2557 
The 4th PSU Education Conference “Engaging Students to Future Ready  Graduates” 

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม  2558 
The 5th PSU Education Conference “Instructional Design for Autonomous Learners”  

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559  
The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship  
towards Thailand 4.0”      เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 

 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงก าหนดจัดการประชุม

วิชาการ The 7th  PSU Education Conference  และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์
และนวัตกรรมการเรียนรู ้ด าเนินการจดัโครงการประชุมวิชาการข้างต้น โดยก าหนดจัดในวันที่ 13-14 ธันวาคม 
2561  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้หัวข้อ 
“Higher Education for All: Surviving Times of Change”  และก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานในหัวข้อ 
ดังนี้ 

 
 
บริบทของงานวิจัย  

1. Social Sciences and Humanities  
2. Sciences and Technologies  
3. Health Sciences 
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หัวข้อย่อย 
1.    Curricular Development  
2.    Teaching Methods  
3.    Assessment and Evaluation  
4.    Work Integrated Learning  
5.    QA in Higher Education  
6.    Educational Technology  
7.    Ethics in Teaching and Learning  
8.    Faculty Development 
9.    Lifelong Learning  
10.  Active Learning  
11.  Distance Learning 
12.  Transition Preparation in Higher Education 
13.  Entrepreneurship Learning  
14.  Technology Enhanced Learning  
15.  Professional Standard Framework  
16.  Others Related to Teaching and Learning in Higher Education  

 
 

 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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กองบรรณาธกิาร 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี  บรรณาธิการ  
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย นภาพงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรกมล เพ็งสกลุ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ดร.สิตา มสูิกรังษี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ดร.ธีระยุทธ รัชชะ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ดร.จริะวัฒน์ ตันสกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ดร.จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อสิรา ก้านจักร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรสีวัสดิ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒกิุล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
นายวรงค์ ถาวระ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี 
 
 โดยกองบรรณาธิการท าหน้าที่ กลั่นกรอง พิจารณาผลงานวิจัย และตรวจสอบความถูกต้อง
ของรูปแบบ ผลงานวิจัย  
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ก าหนดการการประชุมวิชาการ 
The 7th PSU Education Conference 

“Higher Education for All: Surviving in Times of Change” 
วันที่ 13 – 14  ธันวาคม  2561 

ณ  Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสริิราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 2561 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.15 น.  พิธีเปิด  
    กล่าวรายงาน   
   โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข  
          รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
    กล่าวเปิด  
   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ  
          อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
09.15-10.00 น.    ปาฐกถาพิเศษ  หัวข้อ  ทางรอดของอุดมศึกษาไทย 
   โดย  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรสั สุวรรณเวลา  

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ประธานกรรมการอสิระเพือ่การปฏิรปูการศึกษา (กอปศ.) 

10.00-10.30 น.    รับประทานอาหารว่าง  และชม Poster Session 
10.30-12.00 น.    อภิปราย  เรื่อง  Developing Entrepreneurship Competency 
   โดย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
  รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
                                         วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหง่ชาติ 
 - คุณปริม จิตจรงุพร   

กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าไทย 
ประธานกรรมการบรหิารบริษัทแอ็ลไลด์ เม็ททลัส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  

 - ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร  
CEO บริษัทหลักทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด  

 
   ด าเนินการอภิปรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์  

   อดีตรองอธิการบดฝี่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 
12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน   
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13.00-16.00 น.   Workshops 
  Room 1:  Enhancing Digital Learning Ecosystem with Google  
  โดย    ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 

ที่ปรกึษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
อดีตผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา เอเซียแปซิฟคิ  

 
  Room 2:  Educational Technology 4.0 
  โดย    ดร.สุพจน์  ศรีนุตพงษ์  
   ผู้อ านวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จ ากัด 
 
  Room 3:  Games Based Learning 
  โดย    ดร.เดชรัต สุขก าเนิด 

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
  Room 4:  Massive Open Online Course (MOOC) 
  โดย    ดร.วรสรวง ดวงจินดา 

ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
 
  Room 5:  OBE and Assessment of Learning Outcome 
  โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร  

รองอธิการบดฝี่ายพัฒนาการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

 
  Room 6:  Design Thinking 
  โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 

รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
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วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง  Exploration a New Entrepreneurship Education  
          Model in the New Economic Era: Experience  
          from Shantou University in China 
   By    Prof.Dr. Qiang LIANG 
           Shantou University Business School, Shantou University in  
           Guangdong, People's Republic of China  
           (PRC) 
 
09.45-12.00 น.   น าเสนอผลงาน  (Simultaneous Session) 
 
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00-14.30 น.      เสวนา เรื่อง “Technology Enhanced Learning in Times of Change” 
   โดย - ดร.วรสรวง  ดวงจินดา 
            ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม  
         - ดร.สุพจน์  ศรีนุตพงษ์  
            ผู้อ านวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จ ากัด 
         - ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 

         ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
         อดีตผูบ้รหิารโครงการ Google เพื่อการศึกษา เอเซยีแปซิฟิค  

  
   ด าเนินการเสวนาโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ 
           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสือ่และเทคโนโลยีการศึกษา 
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
14.30-15.00 น.   มอบรางวัลการประกวดผลงาน  และพิธีปิด 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 1 
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. 
ผู้วิพากษ์ผลงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ    คณะแพทยศาสตร์           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรกมล  เพ็งสกุล        คณะเทคนิคการแพทย์      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

เวลา ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด รูปแบบผลงาน ชื่อเรื่อง 
10.00-10.15 น.  1. ดร. ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
Full Paper รูปแบบเข้าถงึสิทธิทางการศึกษาของคนพิการอย่างมีส่วนร่วมในเขตพื้นที ่

เทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลต าบลขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี 
10.15-10.30 น.  2. ดร. อุบลทพิย ์ไชยแสง กลุ่มกิจการนักศึกษา 

วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวดัยะลา 

Full Paper ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพื่อพฒันาคุณลักษณะการดแูลสขุภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ของนักศึกษา วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา      

10.30-10.45 น.  3. ดร. พอเพญ็ ไกรนรา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
สถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข 

Full Paper การวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้วาร์ค (VARK) ของนักศึกษาพยาบาล  
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

10.45-11.00 น.  4. รศ.ทพญ. สายใจ ตัณฑนุช คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract การใช้วิธีโค้ชและระบบพี่เลีย้งเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักศึกษา
ทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

11.00-11.15 น.  5. ผศ. ดร. อิสระ ทองสามส ี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

Full Paper โมเดลการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหลกัสูตร
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   

11.15-11.30 น.  6. นางสาวรสติา รักสกุล คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

Full Paper ผลสะท้อนกลับของการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของทีม
อาจารย์ผู้สอน รายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพือ่การ
ด าเนินชีวติ 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 2 
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. 
ผู้วิพากษ์ผลงาน :   ดร.ณรงค์ศักด์ิ  รอบคอบ   คณะศึกษาศาสตร์        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                        ดร.สิตา  มสูิกรังษี           คณะศิลปศาสตร์          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

เวลา ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด รูปแบบผลงาน ชื่อเรื่อง 
10.00-10.15 น.  1.นางสาวจติติมา ชูพันธุ ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

Abstract การพัฒนาสื่อประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษสาขาการจดัการ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ มทร.ศรีวชิัย 

10.15-10.30 น.  2. นายพล พิมพ์โพธิ ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Abstract ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซิ
นเนคติกส ์ที่มีต่อความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ และ
เจตคตติ่อการเขยีนร้อยกรอง เชงิสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 

10.30-10.45 น.  3. Miss Janet 
Srimaneerongroj 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสติ 

Full Paper Views of Thai ESL Adult learners towards the Use of  
Oral Presentations in an English language Course for 
Professional Development  

10.45-11.00 น.  4. นายอาบาดี เจ๊ะอาแดร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Full Paper The effects of problem-based learning on improving high 
school students’ English writing ability 

11.00-11.15 น.  5. นางสาวรัฐศิริ ชนะวรรณ์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Full Paper การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎคีวามสภุาพ ระหว่างข้อความภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 3 
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. 
ผู้วิพากษ์ผลงาน :   ดร.ธีระยุทธ  รัชชะ                 คณะศึกษาศาสตร์         มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                        ดร.จารุทรรศน์  พัฒนพันธ์ชัย     คณะวิทยาศาสตร์         มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

เวลา ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด รูปแบบผลงาน ชื่อเรื่อง 
10.00-10.15 น.  1. นางสาวมูณีเราะห์ มะนุง คณะคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Full Paper การพัฒนาแนวคิดการเขียนโปรแกรมและแรงจงูใจในการเรียน เร่ืองการ

แก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยการจดัการเรียนรู้เชงิรุกร่วมกับ Quizizz 
และ Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

10.15-10.30 น.  2. พระบญุฤทธิ ์ค าเหลือง คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั 

Full Paper การสอนภาษาทีส่องสามารถสอนทางออนไลน์ได้หรือไม่: การตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านหลักสตูรการเขยีนอีเมลทางออนไลน์ 

10.30-10.45 น.  3. ดร. แวฮาซัน แวหะมะ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการบริการคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะ
ในชั้นเรียนยุคการศึกษา 4.0 ด้วยโอเพ่นซอร์สผ่านมุมมองของผูส้อน 
กรณีศึกษา โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

10.45-11.00 น.  4. นายปยิวัฒน์ อินนุรักษ์ วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Full Paper การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความภาษาไทยเพือ่ส่งเสริม
การใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพ 

11.00-11.15 น.  5. นายลญัฉกร นิลทรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

Full Paper การพัฒนาชดุการสอนปฏิบตัิการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ 

11.15-11.30 น.  6. ดร.ณัฐพงศ ์ ทองเทพ วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Full Paper การศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนแบบสาระบันเทงิส าหรับการเตรียมเยาวชนเข้าสูส่ังคมดจิิทัล 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 4 
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. 
ผู้วิพากษ์ผลงาน :   ดร.จิระวัฒน์  ตันสกุล                                   คณะศึกษาศาสตร์          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี  ตั้งคุปตานนท์      คณะวิศวกรรมศาสตร์      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

เวลา ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด รูปแบบผลงาน ชื่อเรื่อง 
10.00-10.15 น.  1. นายทวีศักดิ์ ทองแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Full Paper ผลการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนโปรแกรม Plickers ส าหรับห้องเรียน

วิศวกรรมศาสตร์ 
10.15-10.30 น.  2. นางสาวกมลชนก ชีวะกุล คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Full Paper การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์
ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที 

10.30-10.45 น.  3. นายทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง  คณะศิลปศาสตร์  
 ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

Full Paper การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล 4D 

10.45-11.00 น.  4. ดร. ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ  คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Full Paper การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มระดับการยอมรับและเข้าใจ
วิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา 

11.00-11.15 น.  5. นายพิทธพนธ์ พิทักษ์  โรงเรียนกระบุรีวิทยา 
 ส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Full Paper การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกวัตถุประสงค์ทาง
การศึกษาของบลูมที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

11.15-11.30 น.  6. ดร. น้ าทิพย์ ตระกูลเมฆี คณะวิทยาศาสตร์ (ICT) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Research-based Learning ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ในหัวข้อการจัดการความรู้ในองค์กร 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 5 
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. 
ผู้วิพากษ์ผลงาน :    รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั  นภาพงศ์        คณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                         อาจารย์วรงค์  ถาวระ                          คณะศิลปศาสตร์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

เวลา ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด รูปแบบผลงาน ชื่อเรื่อง 

10.00-10.15 น.  1. นายไกรศิลา กานนท์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

Abstract การประยุกต์ใช้รูปแบบการคิดเชิงออกแบบร่วมกับเทคนิคการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

10.15-10.30 น.  2. ผศ. ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

Full Paper การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 

10.30-10.45 น.  3. นางสาวกิตติภรณ์ สัจจยานุกูล  คณะศิลปศาสตร์  
 ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

Full Paper การถอดบทเรียนการท ากิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา GEN 241 ความ
งดงามแห่งชีวิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

10.45-11.00 น.  4. ผศ. สุรางคนา ณ นคร  คณะนิเทศศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

Full Paper แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงการ
เป็นฐาน เพื่อบริการวิชาการสังคม กรณีศึกษา โครงการรณรงค์ทางการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภากาชาดไทย 

11.00-11.15 น.  5. ผศ. ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Full Paper รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในกระบวนวิชาการสอนแบบ
โครงงานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

11.15-11.30 น.  6. ผศ. ดร. จารุวัจน์ สองเมือง คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

Full Paper การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 6 
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. 
ผู้วิพากษ์ผลงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  อติศัพท์      คณะศึกษาศาสตร์      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ         คณะวิทยาศาสตร์      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

เวลา ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด รูปแบบผลงาน ชื่อเรื่อง 
10.00-10.15 น.  1. ดร. เกรียงชัย รุ่งฟา้ใหม่ นักวิจัยอิสระ Abstract ประวัติศาสตร์การพฒันาอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา: รัฐ มหาวทิยาลยั

และสังคม 
10.15-10.30 น.  2. นายเจตนิพิฐ กันฉาย สถาบันวิจัยและพฒันา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Abstract ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังสว่นบุคคลกับความปรารถนาในอาชีพของ

นักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
10.30-10.45 น.  3. ดร. วยัวฒุิ บญุลอย คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ร าไพพรรณี 

Full Paper กฎหมายส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยักับการ
พัฒนาดา้นการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 

10.45-11.00 น.  4. นางสาวณัฐลักษณ์ อิสสระ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Full Paper การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางการศึกษาของสถาบันการอาชวีศึกษาภาคใต้ 3 

11.00-11.15 น.  5. ผศ. ดร. ปาริชาต ิมณีมัย คณะพาณิชยศาสตร์และการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

Abstract บทบาทของการจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุกในการสร้างนักบญัชยีุคใหม ่

 
  



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

xiii 

ก าหนดการน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 7 
วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. 
ผู้วิพากษ์ผลงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์  ชนประชา    คณะศึกษาศาสตร์        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                        รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์       คณะวิทยาศาสตร์         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

เวลา ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด รูปแบบผลงาน ชื่อเรื่อง 
10.00-10.15 น.  1. นางฐานิตา ลอยวิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Abstract การศึกษาสถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่

ทุจริตในการวัดผล 
10.15-10.30 น.  2. นางสาวพิมพิกา พูลสวัสดิ ์ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Full Paper การศึกษาทศันคติที่สง่อิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ 

10.30-10.45 น.  3. นางนัดดาวดี นุ่มนาค คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Full Paper ถอดบทเรยีนการจัดการความรู้:  การพฒันาการเรียนการสอนรายวิชา
ศาสตร์แหง่แผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10.45-11.00 น.  4. ผศ. ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ ์   คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Abstract ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ในรายวิชาศาสตร์แหง่แผ่นดินของนิสติชั้นปีที่ 
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11.00-11.15 น.  5. นายสุรพล ธรรมร่มด ี   คณะศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 
  จอมเกลา้ธนบุรี 

Abstract การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของมจธ.ด้วย Micro-credential 

11.15-11.30 น.  6. ผศ. ดร. ผาสุข บุญธรรม  ส านักจีนวิทยา 
 มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 

Full Paper มิติวัฒนธรรมที่สง่ผลต่อแบบการเรียนของนักศึกษาไทยในบริบท
วัฒนธรรมจีน 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
ผู้วิพากษ์   :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ 
ผู้วิพากษ์   :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล 
ผู้วิพากษ์   :   ดร.ธีระยุทธ รัชชะ 
ผู้วิพากษ์   :   ดร.ณรงค์ศักด์ิ รอบคอบ 
วิพากษ์   :   ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล 
ผู้วิพากษ์   :   ดร.สิตา  มูสิกรังสี 
 

  

ล าดับที ่ ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด รูปแบบผลงาน ชื่อเรื่อง 
PSUED7-01 Mr.Jens Franz บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Abstract Internationalisation of PSU: A Reflective Progress Report 

PSUED7-02 ดร.ชยชนน์ โพธ์ิทิพย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราฎร์ธานี 

Abstract การศึกษาปญัหาและแนวทางการพฒันาการออกเสยีงพยัญชนะสัท
อักษรภาษาจีนกลางของนักศึกษาชั้นปทีี่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏั
สุราษฏร์ธานี 

PSUED7-03 ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท ์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

Abstract การพัฒนาชดุการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาที่ยัง่ยืนด้วยสื่อ
สังคมออนไลน์ 

PSUED7-04 ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

Abstract การใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก รายวิชาวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้ 

PSUED7-05 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ และ การควบคุมตนเองในการเรียน 
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหารและสาขาโภชนศาสตร์ ม.อ.ปตัตานี 

PSUED7-06 ดร.คมวิทย์  สุรชาต ิ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract การเรียนรู้ภาษาแอสเซมบลดี้วยวธิีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทาง 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

  

ล าดับที ่ ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด รูปแบบผลงาน ชื่อเรื่อง 
PSUED7-07 ผศ.ดร.หาญศึก บญุเชดิ คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Abstract ผลของการจดัการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย ์
PSUED7-08 รศ.ดร.ประภาพร บุญมี 

 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
ในปีการศึกษา 2558-2559 

PSUED7-09 ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมหลงัการจัดการ
เรียนการสอนแบบแบบสบืเสาะหาความรู้และให้ข้อมูลป้อนกลบัใน
วิชาโลหติวิทยาคลินิก 

PSUED7-10 นางสาวทิพวรรณ ปิ่นทอง
พันธ ์

คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract การพัฒนาระบบรับสมคัรสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการ
จัดการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏบิัติการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสตูรระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

PSUED7-11 อาจารย์รจนา  แสงโสต คณะวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract การใช้เกมส์ค าศัพท์เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา
ชีววิทยา (722-111) 

PSUED7-12 ผศ.ดร.มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract การเรียนรู้การถ่ายฝากยีนในยูคาริโอตด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง 

PSUED7-13 ดร.จารุทรรศน์ พฒันพันธ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยร
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

PSUED7-14 นางสาวณัฏฐณิชา แซ่บ่าง ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Abstract การเรียนรู้ในการวินิจฉัยรอยโรคฟันผุดา้นบดเคี้ยวของนักศึกษาทันต
แพทย์โดยใช้เคร่ือง QLF 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

 

ล าดับที ่ ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด รูปแบบผลงาน ชื่อเรื่อง 
PSUED7-15 ผศ.พรพิมล คีรีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Abstract ผลการใช้กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์ทางคลินิกสนับสนุนการเรียนรู้

วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษากายภาพบ าบดั 
PSUED7-16 ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Abstract การรับรู้การจัดให้มีการเรียนรู้เชิงรุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้เชิง

รุกของผู้เรียน 
PSUED7-17 ผศ.ดร.สกนธ์ชยั ชะนูนันท์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Full Paper ผลการจัดการเรียนรู้วรรณคดเีร่ืองลิลติตะเลงพา่ย โดยใช้เทคนิคการ

คิดแบบหมวกหกใบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
PSUED7-18 ดร.ปฐมาวด ีทองแก้ว 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Full Paper ผลการใช้เคร่ืองมือทดสอบความรู้ออนไลน์ Plickers ในรายวิชา 718-
212 เมแทบอลิซืมของสารอาหาร (Nutrients Metabolism) ของ
นักศึกษาปรญิญาตรี  

PSUED7-19 รศ.สกาวรัตน์ จงพฒันากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

Full Paper การเรียนรู้แบบเชงิรุกในหัวข้อการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบแบบ
เชิงวตัถ ุ

PSUED7-20 นายสราวุธ จีนใจ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

Full Paper การเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการเรียนการสอนเร่ืองไมโอซิส
จากอับเรณูของต้นว่านกาบหอย (Tradescantia spathacea Sw.) 

PSUED7-21 รศ.สกาวรัตน์ จงพฒันากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  

Full Paper ตัวแบบสารสนเทศของการเขยีนโปรแกรมโครงสร้าง 

PSUED7-22 ดร.สมรักษ์ พันธ์ผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Full Paper ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนรู้รายวชิาปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา โดยใช้จดุประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

PSUED7-23 ผศ.ดร.วนิดา เจยีรกุลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Full Paper ผลของการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในวิชาเคมีอินทรีย ์1 

PSUED7-24 นางสาวอมรรัตน์  สวา่งเกต ุ ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

Full Paper ทักษะแหง่ศตวรรษที ่21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุร ี
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สารบัญ 
 

FULL PAPER 
 

Oral Session I 
 

รูปแบบเข้าถงึสิทธิทางการศึกษาของคนพิการอย่างมีส่วนร่วมในเขตพื้นที ่เทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาล

ต าบลขามใหญ ่จ.อุบลราชธานี .......................................................................................................................... 25 

ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อพฒันาคุณลักษณะการดแูล

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัยะลา ........................ 35 

การวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้วาร์ค (VARK) ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง................ 43 

โมเดลการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหลกัสูตรการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา

 ........................................................................................................................................................................... 53 

ผลสะท้อนกลับของการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา  GEN 111 มนุษย์กับหลักจ

ริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ ............................................................................................................................. 60 

 

Oral Session II 
 

Views of Thai ESL Adult learners towards the Use of Oral Presentations in an English language 

Course for Professional Development ..................................................................................................... 71 

The Effects of Problem-Based Learning on Improving High School Students’ English Writing Ability

 ........................................................................................................................................................................... 82 

การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎคีวามสภุาพ ระหว่างข้อความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ............................................ 90 

 

 

 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

xviii 

สารบัญ 
 

FULL PAPER 
 

Oral Session III 
 

การพัฒนาแนวคิดการเขียนโปรแกรมและแรงจงูใจในการเรียน เร่ืองการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยการจัดการ

เรียนรู้เชงิรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ............................................... 96 

การสอนภาษาทีส่องสามารถสอนทางออนไลน์ได้หรือไม่: การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเขียน

อีเมลทางออนไลน์ ............................................................................................................................................ 102 

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความภาษาไทยเพือ่ส่งเสริมการใชภ้าษาไทยอย่างสุภาพ..................... 110 

การพัฒนาชดุการสอนปฏิบตัิการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ ..................................................................... 120 

การศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิงส าหรับการเตรียม

เยาวชนเข้าสูส่ังคมดิจิทัล .................................................................................................................................. 127 

 

Oral Session IV 
 

ผลการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม Plickers ส าหรับห้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ............................................ 136 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่5 โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยประเด็นทาง

สังคมทีเ่ก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยดี้วยเคร่ืองมือไอซีที ........................................................ 143 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวเิคราะหผ์่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล 4D............................................................. 152 

การจัดการเรียนการสอนแบบเชงิรุกเพื่อเพิ่มระดับการยอมรับและเข้าใจวิวฒันาการของนักศึกษาชีววิทยา ............. 164 

การพัฒนาชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้

ค าถามจ าแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิิกส์และความสามารถ

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ................................................................... 175 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

xix 

สารบัญ 
 

FULL PAPER 
 

Oral Session V 
 

การจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ......................................................... 187 

การถอดบทเรยีนการท ากิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแหง่ชีวติ  (หลักสูตรนานาชาติ) ... 195 

แนวทางการจดัการเรียนรู้เชงิรุกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงการเป็นฐานเพื่อบริการ วิชาการสังคม 

กรณีศึกษา โครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภากาชาด

ไทย ................................................................................................................................................................... 203 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ..................................................................................................................................................................... 212 

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อการพฒันาสมรรถนะผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา  กรณีศึกษานักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี .......................................................... 221 

 

Oral Session VI 
 

กฎหมายส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยักับการพฒันาด้านการศึกษา ในยุคไทยแลนด์ 4.0

 ......................................................................................................................................................................... 229 

การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางการศึกษาของสถาบันการอาชวีศึกษาภาคใต้ 3 ............................................................... 246 

 

 

 

 

 

 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

xx 

สารบัญ 
 

FULL PAPER 
 

Oral Session VII 
 

การศึกษาทศันคติที่สง่อิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ .......................................................................... 256 

ถอดบทเรยีนการจัดการความรู้:  การพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แหง่แผ่นดิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

 ......................................................................................................................................................................... 264 

มิติวัฒนธรรมที่สง่ผลต่อแบบการเรียนของนักศึกษาไทยในบริบทวัฒนธรรมจีน ........................................................ 270 

 

Poster Session  
 

ผลการจัดการเรียนรู้วรรณคดเีร่ืองลิลติตะเลงพา่ย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 ................................................................................................................................................................... 279 

ผลการใช้เคร่ืองมือทดสอบความรู้ออนไลน์ Plickers ในรายวิชา 718-212 เมแทบอลิซืมของสารอาหาร (Nutrients 

Metabolism) ของนักศึกษาปริญญาตรี .......................................................................................................... 289 

การเรียนรู้แบบเชงิรุกในหัวข้อการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบแบบเชิงวตัถุ ............................................................ 298 

การเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการเรียนการสอนเร่ืองไมโอซิสจากอับเรณูของต้นว่านกาบหอย 

(Tradescantia spathacea Sw.) ................................................................................................................. 304 

ตัวแบบสารสนเทศของการเขยีนโปรแกรมโครงสร้าง ................................................................................................. 313 

ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนรู้รายวชิาปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยใช้จุดประสงค์การเรียนรู้และผล

การเรียนรู้เป็นฐาน ........................................................................................................................................... 320 

ผลของการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในวิชาเคมีอินทรีย ์1 ............................................................................... 327 

ทักษะแหง่ศตวรรษที ่21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี .......................................... 336 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

xxi 

สารบัญ 
 

Abstract 
 

Oral Session I 
 

การใช้วิธีโค้ชและระบบพี่เลีย้งเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .................................................................................................... 346 

 

Oral Session II 
 

การพัฒนาสื่อประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษสาขาการจดัการ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลยัเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจดัการ มทร.ศรีวิชัย ....................................................................................................... 348 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ที่มีต่อความสามารถ ในการเขียนร้อย

กรองเชิงสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ........ 350 

 

Oral Session III 
 

การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการบริการคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะในชั้นเรียนยคุการศึกษา 4.0  ด้วยโอเพ่นซอร์

สผ่านมุมมองของผู้สอน กรณีศึกษา โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ........................................... 352 

 

Oral Session IV 
 

ผลของการจดัการเรียนการสอนแบบ Research-based Learning ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในหัวข้อ การจัดการ

ความรู้ในองค์กร ............................................................................................................................................... 353 

 

Oral Session V 
 

การประยุกต์ใช้รูปแบบการคิดเชิงออกแบบร่วมกับเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก . 355 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

xxii 

สารบัญ 
 

Abstract 
 

Oral Session VI 
 

ประวัติศาสตร์การพฒันาอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา: รัฐ มหาวทิยาลยัและสงัคม .................................................. 357 

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังสว่นบุคคลกับความปรารถนาในอาชีพ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ..... 358 

บทบาทของการจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุกในการสร้างนักบญัชยีุคใหม่ ........................................................................ 360 

 

Oral Session VII 
 

การศึกษาสถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทีทุ่จริตในการวัดผล ..................................... 362 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ ในรายวิชาศาสตร์

แห่งแผ่นดินของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ............................................................................. 364 

การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของมจธ.ด้วย Micro-credential ..................................................................................... 365 

 

Poster Session  
 

Internationalisation of PSU: A Reflective Progress Report ........................................................................... 367 

การศึกษาปญัหาและแนวทางการพฒันาการออกเสยีงพยัญชนะสัทอักษรภาษาจีนกลาง ของนักศึกษาชั้นปีที ่2 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี .................................................................................................................... 368 

การพัฒนาชดุการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาที่ยัง่ยืนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ................................................. 369 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก รายวิชาวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ ................................................. 371 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ และ การควบคุมตนเองในการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขา

วิทยาศาสตร์การอาหารและสาขาโภชนศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ........................................................................... 372 

 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

xxiii 

สารบัญ 
 

Abstract 
 

Poster Session  
 

การเรียนรู้ภาษาแอสเซมบลดี้วยวธิีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ............................................................ 374 

ผลของการจดัการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ....................... 376 

การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

(หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2558-2559 ............................................................................................ 378 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมหลงัการจัดการเรียนการสอนแบบแบบสบืเสาะหาความรู้และให้

ข้อมูลป้อนกลับในวิชาโลหติวิทยาคลินิก .......................................................................................................... 380 

การพัฒนาระบบรับสมคัรสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และแนว

ปฏิบตัิการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ........................................................................................................................... 382 

การใช้เกมส์ค าศัพท์เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาชวีวิทยา (722-111) ของนักศึกษาชั้นปีที ่1 ............. 384 

การเรียนรู้การถ่ายฝากยีนในยูคาริโอตด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง .................................................................................. 386 

การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ........................................................................................................................... 387 

การเรียนรู้ในการวินิจฉัยรอยโรคฟันผุดา้นบดเคี้ยวของนักศึกษาทันตแพทย์โดยใช้เคร่ือง QLF ................................. 389 

ผลการใช้กรณีศึกษาที่เป็นสถานการณ์ทางคลินิกสนับสนุนการเรียนรู้วิชาประสาท กายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษา

กายภาพบ าบดั ................................................................................................................................................. 391 

การรับรู้การจัดให้มีการเรียนรู้เชิงรุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียน ................................................ 393 

 

 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

xxiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Full Paper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

25 

รูปแบบเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการอย่างมีส่วนร่วมในเขตพ้ืนท่ี เทศบาลนครอุบลราชธานีและ
เทศบาลต าบลขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี 

The Accessibility Model for the Right to Education of Person with Disabilities in City 
Municipality and Khamyai sub district Municipality, Ubon Ratchathani Province 

 
 เกียรติศักดิ์ กอมณี1, ทิวาวรรณ อายุวัฒน์2* , มานัส สมสวย3, นิโรธรี จุลเหลา4 ,อภิศักดิ์ ทองนพคุณ5  

1-5อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ประสานงาน*: tiwawan.a@ubru.ac.th 

 
Keittisak Komany1, Tiwawan Ayuway2 , Manat Somsuay3, Niritharee Jullao4, Apisak Thongnoppakun5 

1-5Lecturer, Faculty of Law, Ubon Ratchathani Rajabhat University 
Corresponding Author*: tiwawan.a@ubru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ พื้นที่ศึกษาเทศบาลนคร
อุบลราชธานีและเทศบาลต าบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยผู้มี
ส่วนได้เสีย ทั้งผู้พิการ ผู้ปกครอง ส่วนราชการและท้องถิ่นที่ท างานด้านการศึกษาของคนพิการในพื้นที่  โดยมีผลการศึกษา
พบว่า ด้านกฎหมายการศึกษาส าหรับคนพิการน้ันเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกคนที่มีความต้องการเรียนจะต้องได้เรียน  แต่จาก
สภาพความเป็นจริงแล้ว ผู้พิการบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษาด้วยสภาพปัญหา ดังน้ี สภาพร่ายกาย  
สภาพความพิการที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ ปัญหาการเดินทาง ปัญหาการเงิน การยอมรับของผู้ปกครอง ปัญหาการ
ขาดแคลนครูการศึกษาพิเศษ เป็นต้น โดยคณะผู้วิจัยเสนอรูปแบบการจัดบริการด้านการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ 1. การ
พัฒนาครูหรืออาสาสมัครหรือพี่เลี้ยงอาสาในชุมชน 2. บริการจัดรถรับ-ส่งผู้พิการ 3. การเสริมทักษะให้แก่อาสาสมัครสุขภาพ
หมู่บ้าน (อสม.) ให้สังเกตอาการพิการเบื้องต้นในเด็กแรกเกิด และ 4. การส่งเสริมให้คนพิการในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถเข้ามาร่วมมือและช่วยเหลือคนพิการอ่ืนๆ อันเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการอย่างแท้จริง  

 
ค าส าคัญ: สิทธิทางการศึกษา, คนพิการ, การศึกษาของคนพิการ, การมีส่วนร่วม 
 

Abstract 
This research studies  the accessibility model for the right to education of person with disabilities 

in City Municipality and Khamyai sub district Municipality, Ubon Ratchathani. The researchers used the 
participatory research methods involving sectors of person with disabilities, parents, state agencies and local 
officers whose work related to the education of person with disabilities. The results found that there are 
laws to protect the right of person with disabilities to access and receive education properly. If disabled 
persons want to study, state agencies must set for them absolutely. But in reality, some person with 
disabilities could not access education because of problems related to physical disabilities, transportation, 
financial status, parent acceptance, insufficiency of special teachers. The researchers offer educational 
management participation model, including 1) The development of teacher or volunteer in community, 2) 
the Services of transportation for person with disabilities, 3) improving necessary skills for health volunteer, 
4) facilitating self-help group for disabled persons. 

 
Keywords: Educational rights, disabled person, education of disabled person, participation 
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บทน า  
การศึกษาเป็นกระบวนการให้และรับความรู้และประสบการณ์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างจิตส านึก  

การเพิ่มพูนทักษะ การท าความเข้าใจให้กระจ่าง การอบรมปลูกฝังค่านิยม การถ่ายทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
สังคม การพัฒนาความคิด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
ส าหรับการประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีค่านิยมที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข (ปรัชญา 
เวสารัชช์, 2554) รัฐให้ความส าคัญกับการศึกษาแก่พลเมืองของรัฐทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แม้ในขณะที่คนพิการที่มีข้อจ ากัด
ด้านร่างกาย กฎหมายไทยพยายามผลักดันให้คนพิการเข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้น พร้อมให้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่ศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต สามารถเลือกบริการการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการ
เรียนโดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ โดยมีการตราพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 โดยมี
เจตนารมณ์ ว่าการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลทั่ วไป  
จึงจ าเป็นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือ
พบความพิการ ในการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในด้านการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกระบบและทุก
ระดับการศึกษา ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐจะมีการก าหนดแนวทางการท างานไว้อย่างชัดเจน แต่การปฏิบัติกลับสวนทางกัน  
จากการคาดคะเนของผู้เชี่ยวชาญอย่าง ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย พบว่าปัจจุบันในสังคมไทยมีเด็กพิการ
มากกว่า 800,000 คน ในจ านวนน้ีมีเพียงครึ่งหน่ึงเท่าน้ันที่อยู่ในระบบการศึกษาปกติ ส่วนเด็กพิการอีกครึ่งที่เหลือไม่สามารถ
เข้าอยู่ในระบบใด ๆ และถ้าเข้าในระบบได้ ก็ไม่ได้มีหลักประกันใด ๆ ว่าเด็กคนน้ันจะได้รับการบริการที่เหมาะสม ปัจจุบัน
โรงเรียนที่รับคนพิการเรียนรวมมีจ านวนหม่ืนแห่ง ตามสภาพความเป็นจริงสามารถรับคนพิการเพียงแห่งละ 3 -4 คนเท่าน้ัน 
บางแห่งไม่สามารถรับได้ (สุทธิโชค จรรยาอังกูร, 2557) 

ด้วยสภาพปัญหาการเข้าถึงบริการพื้นฐานส าหรับคนพิการในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข 
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่ามิติของการมีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ควรมีบุคคลหลายฝ่ายและหลาย
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ กลุ่มคนพิการ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ญาติมิตร ชุมชน ประชาคม เอกชน สื่อมวลชน วัด 
โรงเรียน และที่มีส าคัญมากคือรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมเสนอแนวทางการมี
ส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการให้เข้าถึงบริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีแนวคิดในการหารูปแบบ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็นการศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ หาข้อมูล และหาข้อเท็จจริงจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างรูปแบบการให้บริการและอ านวยความสะดวก
แก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษาอย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ข้อจ ากัดของการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของคนพิการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
ผ่านมา ในเขตพื้นที่ต าบลในเมืองและต าบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  

2. เพื่อศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมของคนพิการในการรับหรือจัดบริการพื้นฐานด้านการศึกษา  
3. เพื่อหารูปแบบการจัดบริการด้านการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ 
 

กรอบแนวคิด  
ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน เช่น คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ  แกนน าชุมชน จะต้องเข้ามามี        

ส่วนร่วมกับภาครัฐในกระบวนการศึกษาร่วมกัน การพัฒนาโจทย์วิจัย การออกแบบ เครื่องมือวิจัย การรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย การศึกษาสภาพปัญหา
และการสร้างรูปแบบในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของคนพิการ เพื่อให้เกิดรูปแบบในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของ
คนพิการอย่างมีส่วนร่วม 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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    กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ 2 ต าบล คือ 
ต าบลในเมือง และต าบลขามใหญ่  

กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ , องค์กรคนพิการ, องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แกนน าชุมชน ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
หลังจากจัดกิจกรรมเวทีประชุมชี้แจงคณะท างานทั้งคณะผู้วิจัยหลักและผู้เก่ียวข้อง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ต่อคณะผู้วิจัยจากเวทีประชุมว่าควรเก็บข้อมูลของคนพิการก่อนเพื่อให้ทราบจ านวน ประเภท และปัญหาเบื้องต้นของคนพิการ 
แล้วจึงน าข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นน้ีเป็นฐานข้อมูลในการประสานงานกับผู้พิการที่มีความสามารถในการเข้าร่วม
กิจกรรมและสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัยในครั้งต่อ ๆ ไป คณะผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือ คือแบบสอบถาม มี
ประชุมก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม รายละเอียดของแบบสอบถาม ประเด็นที่เป็นแนวค าถามเพื่อให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์โครงการ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเน้ือหา ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ท าการซักซ้อมการใช้เครื่องมือ
ให้เข้าใจตรงกันเพ่อไม่ท าให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ตอบแบบสอบถามสับสนหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลของคนพิการในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลต าบลขามใหญ่ คณะผู้ วิจัยร่วมกับ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซ่ึงเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลและสามารถเข้าถึงคนพิการได้ดี มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
54  คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นแล้วจึงน าไปวิเคราะห์ซ่ึง
น าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมและการออกแบบเครื่องมือสัมภาษณ์เจาะลึกการวิจัยต่อไป  

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
   3.1 การใช้แบบวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) คณะผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการวิจัยตามระเบียบ

วิธีการวิจัย โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ หนังสือ ต ารา งานวิจัย บทความวิชาการ ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตในการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับคนพิการ แนวคิดการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการโดยชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วม และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

   3.2  การใช้แบบวิจัยเชิงปริมาณสอบถามคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของคนพิการใน
พื้นที่ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ระดับการศึกษา รายได้ สิทธิการศึกษา ประเภทความพิการ เป็นต้น นอกจากน้ียังเก็บข้อมูลความ
ต้องการด้านการศึกษาและปัญหาด้านการรับบริการ การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการรับบริการด้านการศึกษาผ่านมา เพื่อให้ได้
ข้อมูลซ่ึงจะเป็นฐานข้อมูลในการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์เชิงลึก เน่ืองจากคนพิการในพื้นที่มีหลายประเภทและ
บางประเภทมีข้อจ ากัดในการรับรู้และการให้ข้อมูล ดังน้ันการมีข้อมูลพื้นฐานก็จะท าให้คณะผู้วิจัยสามารถพิจารณารูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมในการด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3 การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลปัญหาการรับบริการด้านการศึกษาของคน
พิการ การมีส่วนในกิจกรรมด้านการศึกษา ช่องทางการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเข้ าถึงบริการ
ด้านการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของคนพิการ เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยให้บริการ เก่ียวกับ
ระดับของการมีส่วนร่วมของคนพิการที่เหมาะสมส าหรับคนพิการในแต่ละพื้นที่ 

 3.4 การจัดเวทีระดมความคิดเห็น คณะผู้วิจัยได้เชิญตัวแทนคนพิการในแต่ละพื้นที่และตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมกระบวนการวิจัย โดยการจัดเวทีในพื้นที่และให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นปัญหาเก่ียวกับการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของคนพิการในพื้นที่ คณะผู้วิจัยเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยและเป็นการพัฒนาโจทย์วิจัยด้วย การจัดเวทีแสดง
ความคิดเห็นใช้ส าหรับเก็บข้อมูลเรื่องปัญหาการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของคนพิการในพื้นที่ ที่ผ่านมาประสบปัญหา
อย่างไร และในส่วนของผู้ให้บริการด้านการศึกษาประสบปัญหาในการให้บริการแก่คนพิการอย่างไรบ้าง 

 3.5 การจัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน เป็นการน าเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเบื้องต้นมาน าเสนอ
ให้กับชุมชนผู้ที่ให้ข้อมูลเพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการเชิญบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
พื้นที่โครงการมาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

 3.6 การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย โดยคณะผู้วิจัย คนพิการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพื้นที่
ร่วมกับองค์กรคนพิการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากวิธีใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีตัวแทนองค์กร
คนพิการ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการสนทนามีหลายประเด็น เช่น การ
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รวมกลุ่มคนพิการเพื่อให้คนพิการมีความเข้มแข็ง  การเข้าถึงกายอุปกรณ์คนพิการ การเข้าถึงบริการด้านการศึกษา มีการจด
บันทึกข้อสนทนาและสรุปบทเรียน 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคนพิการ 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
 ไม่ระบุ 

 
35 
18 
1 

 
64.8 
33.3 
1.9 

อายุ 
 ต่ ากว่า 7 ปี 
 7-12 ป ี
 13 – 18 ปี  
 18 ปีขึ้นไป 

 
4 
19 
23 
8 

 
7.4 
35.2 
42.6 
14.8 

มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 มี 
 ไม่มี 

 
53 
1 

 
98.1 
1.9 

จ านวนรวม 54 100 
 
จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคนพิการ พบว่าผู้พิการเป็นเพศชาย ร้อยละ 64.8 เพศหญิง ร้อยละ 33.3 และไม่ระบุ

เพศ ร้อยละ 1.9 อายุต่ ากว่า 7 ปี ร้อยละ 7.4 อายุ 7-12 ปี ร้อยละ 35.2 อายุ 13-18 ปี ร้อยละ 42.6 และอายุ 18 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 14.8 ผู้พิการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ ร้อยละ 98.1 และไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ ร้อยละ 1.9 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละประเภทของความพิการ 

ประเภทของความพิการ  จ านวน (คน) ร้อยละ  
1. ความบกพร่องทางการเห็น 

1.1 ตาบอด 
1.2 เห็นเลือนราง 

 
5 
7 

 
9.26 
12.96 

2. ความบกพร่องทางการได้ยิน 
2.1 หูหนวก 

 
5 

 
9.26 

3. ความบกพร่องทางสติปัญญา 24 44.44 
4. ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 9 16.67 
5. มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 4 7.40 

จ านวนรวม 54 100 
 
จากตารางที่ 2 ประเภทของความพิการ พบว่า ผู้พิการส่วนใหญ่เป็นผู้พิการที่บกพร่องทางสติปัญญามากที่สุด ร้อย

ละ 44.44 ผู้พิการที่บกพร่องทางการเห็น ตาบอด ร้อยละ 9.26 เห็นเลือนราง ร้อยละ 12.96 ผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน 
(หูหนวก) ร้อยละ 9.26 ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ร้อยละ 16.67 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาของคนพิการ 

ประเด็นการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาของคนพิการ การเข้าถึงสิทธิ 
  ใช ่ ไม่ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. คนพิการได้รับการศึกษาตาม พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส าหรับคน

พิการ พ.ศ. 2552 
41 75.9 13 21.4 

2. สภาพร่างกาย หรือความพิการ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาของคนพิการ  

27 50 27 50 

3. ความรู้สึกนึกคิดด้านจิตใจ เช่น ความท้อแท้ใจในความพิการ ขาด
แรงจูงใจ ความอายในสภาพความพิการ ฯลฯ ท าให้ไม่ต้องการ
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาของคนพิการ  

16 29.6 38 70.4 

4. ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย หรือข้อมูล
เก่ียวกับบริการด้านการศึกษาของคนพิการ เช่น พ.ร.บ. ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. การ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการในประเด็นการศึกษา ฯลฯ  

30 55.6 24 44.4 

5. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย หรือข้อมูล
เก่ียวกับการรับริการด้านการศึกษาของคนพิการ แต่รู้สึกว่า
กฎหมายดังกล่าวไม่เหมาะสม ไม่ครอบคลุม ไม่เห็นด้วย ไม่ได้รับ
ความพึงพอใจเท่าที่ควร ฯลฯ  

33 61.1 21 38.9 

6. ผู้ปกครองไม่ม่ันใจในมาตรฐาน หรือคุณภาพของการบริการด้าน
การศึกษาของคนพิการ 

30 55.6 24 44.4 

7. ผู้ปกครองมีความกังวลด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคนพิการ  33 61.1 21 38.9 
8. ผู้ปกครองมีความกังวลในสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา 

เช่น การเดินทาง ผู้ดูแล การใช้เครื่องมือในการศึกษา 
32 59.3 21 38.9 

9. ผู้ปกครองเคยได้รับบริการด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ แต่ไม่
พึงพอใจ  

23 42.6 31 57.4 

10. ปัจจุบันไม่ต้องการรับบริการด้านการศึกษาส าหรับคนพิการแล้ว  16 29.6 38 70.4 
รวม 281 52.13 258 47.87 

 
จากตารางที่ 3 ประเด็นการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาของคนพิการ  พบว่า ผู้พิการส่วนใหญ่การศึกษาตาม พรบ.        

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ร้อยละ 75.9 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายหรือข้อมูลเก่ียวกับ
การบริการด้านการศึกษาของคนพิการ แต่รู้สึกว่ากฎหมายดังกล่าวไม่เหมาะสม ไม่ครอบคลุม และผู้ปกครองมีความกังวลด้าน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้พิการ ร้อยละ 61.1 

ส าหรับสาเหตุที่ผู้พิการไม่ได้รับสิทธิทางการศึกษาเน่ืองมาจาก ผู้ปกครองเคยได้รับบริการด้นการศึกษาส าหรับ      
คนพิการแต่ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 57.4 และสภาพร่างกายหรือความพิการส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษา
ของคนพิการ ร้อยละ 50 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อจ ากัดการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของคนพิการ จากการส ารวจโดยจากแบบสอบถาม สอบถามผู้พิการ หรือ
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลคนพิการจ านวน 54 คน พบว่า สาเหตุที่ผู้พิการเข้าไม่ถึงสิทธิทางการศึกษา ด้วยข้อจ ากัด 4 ด้าน ดังน้ี  
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1. ข้อจ ากัดด้านความพิการของผู้พิการ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย เกิดความล าบาก เพราะเด็กมีน้ าหนักมาก เกือบ 
200 กิโลกรัม ท าให้ไปเรียนล าบาก ควรให้มีการช่วยเหลือด้านการเดินทางไปเรียนที่ศูนย์ฯ นอกจากน้ียังพบว่ามีความพิการที่
รุนแรง เช่น คนพิการหูตึงหรือไม่พูด หรือกรณีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีพัฒนาการช้า มีความพิการทางสายตา สภาพร่างกาย
ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป สภาพร่างกายส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงด้านการศึกษา สื่อสารไม่เข้าใจ มีพัฒนาการช้า และไม่สามารถ
อยู่ร่วมกับคนส่วนมากได้  

2. ข้อจ ากัดด้านสถานที่/การเดินทาง เน่ืองจาการเดินทางไม่สะดวก ระยะทางระหว่างบ้านไปโรงเรียนไกล มีปัญหา
ในการเดินทาง สถานศึกษาอยู่ไกลเกินไป และค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการดูแลผู้พิการ 

3. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของคนพิการในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา เช่น ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การ
เรียนของผู้พิการและงบประมาณในการดูแลผู้พิการค่อนข้างสูง  

4. ปัญหาและข้อจ ากัดด้านอ่ืน ๆ เช่น เม่ือไปโรงเรียนผู้พิการมักจะถูกเพื่อนแกล้งท าให้ไม่อยากไป ขาดการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ดูแลคนพิการ ไม่ค่อยมีความม่ันใจในมาตรฐานหรือคุณภาพและด้านอ่ืน ๆ ยังไม่มีหน่วยงาน
ให้บริการด้านการศึกษาเข้ามาให้ความช่วยเหลือ  

ส าหรับข้อเสนอแนะด้านเงื่อนไข หรือปัจจัยการเข้ามีส่วนร่วมของคนพิการในการรับหรือการจัดบริการพื้นฐานด้าน
การศึกษา พบว่า ผู้พิการ ผู้ปกครอง/ผู้ดูและคนพิการมีข้อเสนอแนะด้านรูปแบบการจัดบริการด้านการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
ของคนพิการ แยกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

1. ด้านข้อมูลข่าวสาร/กฎหมายที่เก่ียวข้อง พบว่า ผู้พิการ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลอยากให้ผู้พิการได้รับทราบข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อนหรือยากในการเข้าถึง 

2. ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้พิการ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล คาดหวังว่าการศึกษาควรจะมีมาตรฐานและมี
คุณภาพมากกว่าน้ี มีความต้องการให้จัดการศึกษาอย่างดีมีระบบและผู้พิการได้รับการบริการอย่างดี จั ด ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีระเบียบเหมาะสมกับคนพิการ และมีความเชื่อว่าจะได้รับการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน เช่น มีครูมาสอนที่บ้าน
อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง หรือมีศูนย์การศึกษาคนพิการในชุมชน มีอาจารย์พิเศษเฉพาะทาง ควรให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแล สอนให้
เด็กสามารถสื่อสารได้ ควรได้รับการศึกษาตลอดชีพ ส าหรับผู้ที่มีการเคลื่อนไหวล าบาก ควรมีการบริการในการเดินทางไปเข้า
รับการศึกษา 

3. ด้านงบประมาณการเงิน พบว่า ผู้พิการ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลอยากเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษามากกว่าน้ี เช่น เงิน
ช่วยเหลือ หรือการเรียนการสอน เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการ รวมถึงการดูแลเครื่องใช้ส าหรับคนพิการเน่ืองจากพ่อแม่ไม่ค่อยมีทุน
ทรัพย์ 

4. ด้านสถานที่ศึกษา พบว่า ผู้พิการ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล เห็นว่าควรจะมีการเพิ่มจ านวนโรงเรียนส าหรับผู้พิการ ควร
จัดตั้งสถานศึกษาอยู่ใกล้ชุมชนเพื่อสะดวกในการเดินทาง ควรมีหน่วยงานมาดูแล มีครูมาสอนที่บ้านอาทิตย์ละ 2 ครั้ง 
เน่ืองจากพ่อแม่ไม่สะดวกในการพาไปศึกษา นอกจากน้ียังมีความต้องการให้ครูสอนย้ าในสิ่งทีเรียนในรายที่มีปัญหาพัฒนาการ
ช้ากว่าคนอ่ืน ๆ ในด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ 

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้พิการ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลอยากให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น 
โรงเรียนมีครูสอนพิเศษ หรือมีอาสาสมัครช่วยในการสอนเด็กพิการที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ควรจัดบริการด้านการศึกษาของเด็ก
พิการมากขึ้น ให้มีการอ านวยความสะดวกแก่เด็กในด้านการศึกษา ควรจัดให้มีกิจกรรมให้เด็กรู้จักพัฒนาตนเอง ควรจัด
นักเรียน นักศึกษาเข้ามาช่วยหรือมีพี่เลี้ยงช่วยดูแล นอกจากน้ียังพบว่ามีปัญหาเรื่องห้องน้ าส าหรับผู้พิการที่มีไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านที่ไม่มีภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมส าหรับคนพิการ 

6. ด้านความช่วยเหลือพิเศษ พบว่าผู้พิการ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลคนพิการ ยังมีความต้องการได้รับบริการพิเศษ เช่น รัฐ
ควรจัดบริการเพิ่มทักษะความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น ฝึกอาชีพช่างต่าง ๆ ดนตรี ไม่จ าเป็นต้องเป็น
ระดับชั้นแต่ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้วัน รวมถึงการบริการดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ของ
ผู้พิการ  

 
ผลและอภิปราย  

1. สภาพปัญหาและข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาคนพิการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 
พบว่า ในด้านกฎหมายการศึกษาส าหรับคนพิการน้ันเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกคนที่ต้องการเรียนจะต้องได้เรียน โดยมีกฎหมาย
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เฉพาะเพื่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการอีกด้วย (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551, 2551) แต่
จากสภาพความเป็นจริง ผู้พิการบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษาด้วยสภาพปัญหาหลายด้าน ดังน้ี  

1.1 ปัญหาด้านสภาพร่ายกาย  สภาพความพิการที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ ท าให้ขาดการพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ซ่ึงผู้พิการมีภาวะพึ่งพิงผู้ปกครองสูงมาก จึงต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา เช่น ความพิการทางสมอง อาการชัก
เกร็งตั้งแต่เด็ก และเป็นโรคอ้วนติดเตียง เป็นต้น  

1.2 ปัญหาด้านการเดินทาง เน่ืองจากสถานที่เรียนและบ้านห่างไกลกัน ไม่มีรถรับส่ง ไม่มีคนพาไป ไม่มีรถ
โดยสารประจ าทาง ล้วนเป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการด้านการศึกษาของคนพิการทั้งสิ้น พบว่า สถานศึกษาส าหรับผู้พิการ 
ในพื้นที่ได้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 10 อยู่ไกลจากชุมชน และการเดินทางไม่สะดวก โรงเรียนในพื้นที่ไม่มีมีครูเฉพาะทางใน
การดูแลนักเรียนพิการได้ 

1.3 ปัญหาด้านการเงินของครอบครัว และความพร้อมของครอบครัว แม้ว่าตามกฎหมายจะให้สิทธิด้าน
การศึกษาแก่คนพิการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีก็พบว่า ในครอบครัวผู้พิการที่มีฐานะทางยากจน การ
ดูแลผู้พิการเป็นการเพิ่มภาระค่าเลี้ยงดู ค่ายารักษาโรค ค่าอุปกรณ์บ าบัดต่าง ๆ ซ่ึงเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลไม่เพียงพอ 
การบริการทางการศึกษาหากต้องการเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่าย เช่น โรงเรียนบางแห่งหากจะต้องจ้างครูการศึกษาพิเศษเพิ่มจะ
ผลักภาระให้กับผู้ปกครองเป็นผู้จ่าย ท าให้ผู้พิการในครอบครัวที่มีรายได้น้อยได้รับบริการด้านการศึกษาที่ไม่เหมาะสม 

นอกจากน้ีในการพาผู้พิการเข้ารับการศึกษาที่เหมาะสมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษน้ัน ผู้ปกครองจะต้องเป็นคนพา
ไปด้วยทุกครั้ง เพื่อเป็นการเรียนรู้การดูแลผู้พิการไปพร้อมกันด้วย ซ่ึงพบว่า หลายครอบครัวไม่สามารถไปด้วยได้ เน่ืองจากการ
ที่ต้องเดินทางไกล หรือขาดโอกาสในการท ามาหากิน ท าให้ไม่สามารถพาผู้พิการเข้ารับบริการด้านการศึกษาจนจบหลักสูตรได้  

1.4 ปัญหาด้านการยอมรับของผู้ปกครอง พบว่า การนิยามค าว่าพิการของผู้ปกครองหลายท่านกับค านิยาม
ความพิการตามกฎหมาย มีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ในหลายกรณีพบว่า ผู้ปกครองหลายคนที่ลูกมีสภาพร่างกายครบ แต่มี
ความพิการในด้านอ่ืน เช่น ความพิการทางด้านสติปัญญา มีปัญหาการเรียนรู้ มักจะไม่ยอมรับความพิการของบุตรหลานตนเอง 
ท าให้ได้รับการศึกษาที่ไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหา  

1.5 ปัญหาการขาดแคลนครูการศึกษาพิเศษ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ โรงเรียนบางแห่งไม่มีครูการศึกษาพิเศษ หรือ
บางแห่งมีเพียง 1 คน และมีการโยกย้ายครูการศึกษาพิเศษไปอยู่ส่วนอ่ืน ซ่ึงไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการท างาน ท าให้
นักเรียนไม่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตรงกับสภาพปัญหาของความพิการ  

1.6 หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการศึกษาของผู้พิการและสวัสดิการของผู้พิการมีลักษณะต่างคนต่างท า ขาด
การบูรณาการการท างานร่วมกัน และไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก  ท าให้การศึกษาของผู้พิการไม่มีประสิทธิภาพ  
 ทั้งน้ีจากสภาพปัญหาที่พบ การแก้ปัญหาที่ผ่านมาในหลายกรณี พบว่าผู้พิการต้องออกจากระบบการศึกษา  หลาย
คนหยุดเรียนเพื่ออยู่ที่บ้านให้ผู้ปกครองดูแลไปตามสภาพ ในกรณีที่บางคนมีสภาพร่างกายปกติได้รับการศึกษาสายสามัญ ซ่ึง
อาจไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตในอนาคต  
 แม้ว่ากฎหมายได้รับรองสิทธิในการศึกษาของคนพิการไว้ในรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540  โดยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ให้รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ (มาตรา 54) อีกทั้งรัฐพึง
ให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
(มาตรา 71)  นอกจากน้ียังมีกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ พรบ. การศึกษาส าหรับผู้พิการที่ได้ระบุถึง สาระส าคัญของการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการทุกประเภท ในทางปฏิบัติยังพบว่าผู้พิการไม่ได้รับสิทธิทางการศึกษาเท่าที่ควร เช่น การขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษาส าหรับผู้พิการ และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับการวิจัยของวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุและคณะ 
(2552) ผลการศึกษาพบว่าการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของผู้พิการเป็นปัญหาส าคัญ เน่ืองจากทั้งคนพิการหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
เช่น ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน  ไม่ตระหนักถึงสิทธิดังกล่าวของคนพิการ เน่ืองจากยังเข้าใจว่าการเข้าถึงสิทธิ
ด้านการศึกษาน้ันมิใช่เพียงให้คนพิการได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติอ่ืน ๆ  เท่าน้ัน แต่การจัดการศึกษาน้ัน
ต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งการอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการ
เดินทาง และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานส าหรับคนพิการในโรงเรียนเรียนร่วมยังไม่เหมาะสม ท าให้คนพิการรู้สึกเป็นส่วนเกิน 
เป็นภาระและต้องออกจากระบบการศึกษาในที่สุด  
 2. เงื่อนไขหรือปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมของคนพิการในการรับหรือจัดบริการด้านการศึกษา คณะผู้วิจัยได้ศึกษาว่า
มีเงื่อนไขหรือปัจจัยอะไรที่จะส่งเสริมให้ผู้พิการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการด้านการศึกษา พบว่า ปัจจัยส าคัญได้แก่ 
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ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ และการเห็นความส าคัญของการศึกษาของคนพิการ โดยจะต้องเข้าใจ
และเห็นความส าคัญว่าการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับคนพิการน้ันมีหลายรูปแบบ การศึกษาไม่ใช้แค่การศึกษาด้านวิชาการอัน
เป็นความรู้ตามสายสามัญเท่าน้ัน  หากแต่ยังมีการศึกษาเพื่อให้ผู้พิการสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ปกครองมีความรู้
ในการดูแลผู้พิการและส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
ให้แก่ผู้พิการอีกด้วย  ซ่ึงหากผู้ปกครองมีความเข้าใจหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการไปใน
ทิศทางเดียวกันเช่นน้ี จะเป็นการผลักดันให้ผู้ปกครองและผู้พิการยินดีที่จะเข้ารับการศึกษา รวมถึงสามารถที่จะดึงผู้ปกครอง
และผู้พิการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการต่อไปได้ 
  การมีส่วนร่วมของผู้พิการและผู้ปกครองในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองและคนพิการยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในนิยาม ค าว่า “ผู้พิการ” ที่แตกต่างกัน อันจะเห็นได้จากปัญหาการไม่ยอมรับว่าลูกตนเองพิการ ซ่ึงท าให้
ขาดสิทธิที่จะได้รับหลายอย่าง และท าให้ผู้พิการไม่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่เหมาะสม ขาดกระบวนการสร้างความรู้
ความเจ้าใจด้านสิทธิทางการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง โดยพบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ได้มีการประกาศ
นโยบายการศึกษาส าหรับคนพิการขึ้นในประเทศไทย ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐหันมาให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับสิทธิด้าน
การศึกษาส าหรับคนพิการ แต่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการที่ไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
หลักด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน แต่กลับไม่มีหน่วยงานที่ท างานด้านการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างเป็นองค์รวม 
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยหลายเรื่องที่มีความเห็นไปทิศทางเดียวกันว่า การน านโยบายการศึกษาส าหรับคนพิการยังมีปัญหา
หลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีส่วนในการน านโยบายไปปฏิบัติ ขาดความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับนโยบาย การ
น าไปใช้ไม่ครอบคลุม และมีความหลากหลายพอต่อสภาพปัญหาของคนพิการแต่ละประเภท คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่ก ากับ
และควบคุมนโยบายไม่มีอ านาจในการสั่งการข้ามหน่วยงาน ทรัพยากรของนโยบาย เช่น งบประมาณ บุคลากรไม่เพียงพอ 
ตลอดจนการน านโยบายไปปฏิบัติมีความไม่เท่าเทียมและเสมอภาค และการขาดการสนับสนุนจากชนชั้นน าทางสังคม
สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์ (เอมอร ไชยบัวแดง , 2539, วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ, 2539, เบญจา ชลธาร์นนท์, 2548, 
ประพาฬรัตน์ คชเสนา, 2548) 
 3. รูปแบบการจัดบริการด้านการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้
พิการในการเข้ามาจัดบริการด้านการศึกษามีหลายรูปแบบ ดังน้ี  
    รูปแบบที่ 1 การพัฒนาครูหรืออาสาสมัครหรือพี่เลี้ยงอาสาในชุมชนที่มีความรู้เก่ียวกับการศึกษาส าหรับผู้พิการ  
ให้มาสอนหนังสือที่บ้าน ส าหรับผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือเดินทางได้สะดวก ซ่ึงรูปแบบน้ีผู้ปกครองผู้พิการหลายท่าน
มีความต้องการมากที่สุด เน่ืองจากเป็นการลดภาระในการพาบุตรหลานพิการไปเข้ารับบริการด้านการศึกษาแล้ว ยังช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปกครองได้อีกด้วย ท าให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมโดยผู้มีความรู้มาช่วย
ดูแลอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง  
    รูปแบบที่ 2 บริการจัดรถรับ-ส่งผู้พิการ โดยการใช้งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการลดภาระ
ของผู้ปกครองผู้พิการและส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการภายในท้องถิ่นอีกด้วย 
    รูปแบบที่ 3 การเสริมทักษะความรู้เก่ียวกับการสังเกตอาการพิการเบื้องต้นในเด็กแรกเกิด และความรู้เรื่องการ
พัฒนาทักษะการดูแลตนเองของผู้พิการให้แก่ อาสาสมัครสุขภาพหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกชุมชน อสม. เป็นผู้ที่มี
ความคุ้นเคยกับชาวบ้านเป็นอย่างดี หากสามารถพัฒนาหรือเสริมองค์ความรู้ให้กับ อสม. ในด้านการสังเกตอาการเบื้องต้นของ
ความพิการในเด็กเล็ก เพื่อหาความพิการความผิดปกติทางพัฒนาการต่าง ๆ ท าให้ผู้ปกครองและเด็กได้รับการศึกษาที่
เหมาะสมกับพัฒนาการและความพิการ  
    รูปแบบที่ 4 การส่งเสริมให้คนพิการในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม และสามารถที่จะเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนคนพิการ ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาศักยภาพคนพิการในพื้นที่ ให้สามารถเข้ามาร่วมมือและ
ช่วยเหลือคนพิการอ่ืน ๆ ในด้านการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา อันเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา
ของคนพิการอย่างแท้จริง  
 
สรุปผลการวิจัย    
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 รูปแบบการจัดบริการด้านการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยพบว่าในเบื้องต้นสามารถให้
บุคคลากรในหน่วยงานที่มีอยู่แล้วเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น  กลุ่ม อสม. ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน มีกระบวนการ
ท างานที่เข้าถึงประชาชนในชุมชน เพียงแต่ขยายความรู้ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของเด็กและการสังเกตอาการเบื้ องต้น
ของความพิการให้กับกลุ่มอสม. ในการสังเกตอาการเบื้องต้นและให้ค าแนะน าผู้ปกครองที่ลูกพิการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การได้รับสิทธิต่าง ๆ  รวมไปถึงสิทธิการศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการ  สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติยา เนตร
วงษ์ (2551) ที่พบว่าว่าควรสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องโดยมีมาตรการต่าง ๆ  อาทิ สร้างระบบ 
กลไก  และวิธีการต่าง ๆ ในการให้ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีควรมีการร่วมกันรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการและรูปแบบต่าง ๆ นักเรียน เพื่อนร่วมชั้นเรียนเด็กพิการ อาจารย์ผู้สอน สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้เข้าใจและระดมความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาความสามารถของเด็กพิการให้ความช่วยเหลือให้
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ นอกจากน้ีในด้านการส่งเสริมบริการด้านการศึกษาและการอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถก าหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือดูแลคนพิการ เช่น การ
จัดบริการรถรับส่ง การปรับสภาพพื้นที่สาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวกชุมชนให้เหมาะสมส าหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้มีโอกาสใช้พื้นที่พื้นที่สาธารณะร่วมกับคนปกติอันเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ   

1. จัดส่งเสริมความรู้โดยอบรมครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่แล้วให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษ  

2. จัดระบบพี่เลี้ยง อาสาสมัคร ในการบริการให้การศึกษาส าหรับผู้พิการ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูการศึกษา
พิเศษ เพื่อให้บริการด้านการศึกษาไปยังบ้านผู้พิการในรายที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สะสวก หรือมีปัญหาเรื่องการ
เดินทาง 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเพิ่มนโยบายในการให้บริการและอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เพื่อ
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ เช่น การจัดรถรับส่งส าหรับคนพิการ ซ่ึงจะเป็นการจ้างงานให้กับคนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นพนักงานขับรถรับส่งอีกด้วย  

4. ส่งเสริมให้คนพิการรวมกลุ่มขอทุนสนับสนุนในการด าเนินการด้านกิจกรรมส าหรับคนพิการ โดยมีหน่วยงานของ
รัฐเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สหกรณ์จังหวัด และศูนย์การศึกษาพิเศษ อันเป็น
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการต่อยอดการด าเนินกิจกรรมของคนพิการอย่างยั่งยืน 
 
รายการอ้างอิง  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – experimental Research) แบบกลุ่มเดียว 

วัดผลก่อนหลัง และการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ ต่อการพัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 46 คน เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ แบบวัดคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ค านวณค่าความ
เชื่อม่ัน โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ผลการทดสอบ เท่ากับ .78 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกก่ึงโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ทดสอบเปรียบเทียบ (Paired t-test) และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผลการประเมิน
คุณลักษณะการดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา พบว่าก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ นักศึกษามีคุณลักษณะการดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาครั้งน้ีสรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
เกิดขึ้นจากผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จนเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น 
 
ค าส าคัญ:   รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์   คุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์ 

 
Abstract 

This research is a Mix Method research by Quasi-experimental research  One group Pre - Post test 
design and quality study to study the effectiveness of Experience-based Learning to Development 
Characteristics of Humanized Health Care among Students, Sirindhorn College of Public Health Yala. This 
data was collected from 46 study samples. Data were collected through a demographic data questionnaire, 
Experience-based Learning to Development Characteristics of Humanized health care model, the Measure 
Characteristics of Humanized Health Care. Reliability were examined using Cronbach’s alpha coefficients 
( = .78), and the in-depth interview, Semi - structured.  Data analysis was based on descriptive statistics. 
Paired t-test and content analysis. The results of measure characteristics of Humanized Health care. It was 
found that before and after Experience-based Learning to Development Characteristics of Humanized 
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health care model. students have characteristics of Humanized health care. There was a statistically 
significant difference at .01 levels. The results of this study conclude that the Experience-based Learning to 
Development Characteristics of Humanized health care model happened from the learner learned from 
the actual experience. Until the feeling of compassion understand more humanity. 
 
Key words: Experience-based Learning to Development Characteristics of Humanized Health, 
Characteristics of Humanized Health Care 
 
บทน า 

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ก าหนดทิศทางของการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการพัฒนาตามปรัชญาการสาธารณสุข
แนวใหม่คือ การเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   แบบบูรณาการและเน้นชุมชน และมี
นโยบายให้วิทยาลัยน าไปใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2546 โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีความคิดวิจารณญาณและความใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองบนพื้นฐานของความเข้าใจมนุษย์และสังคมที่เป็นจริง  
สามารถน าความรู้ประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติทั้งการให้การดูแลรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองตามศักยภาพที่เป็นจริง การจัดการสอนบูรณา
การเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับการเรียนการสอนใหม่ที่แต่เดิมเป็นการเรียน
การสอนที่เน้นเน้ือหาสาระและสมรรถภาพเชิงวิชาชีพเป็นส าคัญ มาเป็นเน้นความเข้าใจมนุษย์ ชุมชน สังคม และความเป็นจริง
ผสมผสานกับความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนนอกจากมีความรู้ทักษะทางวิชาชีพแล้วยังต้องเข้าใจชีวิตจริง
เพื่อเป็นฐานในการให้บริการทางสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประชน  ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้และ
ถ่ายทอดเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร  (เพลินตา พรหมบัวศรี และคณะ , 
2557) 

การสอนบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ จึงได้มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้น าศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากสภาพจริง และ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนเป็นกลไกส าคัญ ด้วยแนวคิดองค์รวมที่เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกับสังคมที่
เน้นรากฐานแห่งความเป็นมนุษย์และชีวิตจริงในสังคม โดยกระบวนการเรียนการสอนจะให้ผู้เรียนรู้จักคิด หาความรู้และ
ค าตอบด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการดูแลสุขภาพ เชื่อมโยงกับความจริงทางสังคมอย่าง
ไม่แยกส่วนและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ (สุริยะ วงศ์คงคาเทพ, 2553) ดังน้ันเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีหัวใจของความ
เป็นมนุษย์ ซ่ึงเป็นพันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาพึงยึดถือและปฏิบัติ จะต้องมีการด าเนินการเพื่อตอบสนองตามนโยบายของ
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประมวลหลักการบูรณาการจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การจะให้
ผู้เรียนได้ปรับทัศนคติ พัฒนาความคิดให้มีหัวใจความเป็นมนุษย์ 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ส าคัญคือ การเรียนรู้จากสภาพจริง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง สร้าง
ความเข้าใจในชีวิตของผู้อ่ืน ซ่ึงมีหลักการว่าการเรียนรู้ใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีความสัมพันธ์กับบริบทของเรื่องน้ัน ๆ การเรียนรู้โดย
ค านึงถึงบริบทแวดล้อมเป็นการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับความจริง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ
เน้นประสบการณ์  ซ่ึงมีหลักการว่าประสบการณ์เป็นแหล่งที่มาของการเรียนรู้ และเป็นพื้นฐานส าคัญของการเกิดความคิด 
ความรู้ และการกระท าต่าง ๆ เป็นการด าเนินการอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนรู้ ก่อน และให้ผู้เรียนสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และน าสิ่งที่เกิดขึ้นมา
พิจารณาไตร่ตรองร่วมกันจนกระทั่งผู้เรียนสามารถสร้างความคิดหรือสมมติฐานเหล่าน้ันไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ ต่อไป ( ทิศนา แขมมณี, 2554)  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ต่อการพัฒนา
คุณลักษณะการดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และสามารถปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ 
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โดยเฉพาะในหมวดวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และตระหนักในการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพสุขภาพทั้งทางกายและ
จิตใจด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์แก่ผู้รับบริการในชุมชนภายหลังส าเร็จการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์   

1. ศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการ
ดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา      

 
สมมติฐานของการวิจัย 

คุณลักษณะการดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีความแตกต่างกัน 

 
กรอบแนวคิด  

กรอบแนวคิดในการวิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และมีการประยุกต์กับแนวคิด
การดูแลด้วยหัวใจของ ความเป็นมนุษย์ของ คลีแมน (Kleiman, S., 2009) ซ่ึงอธิบายการดูแลเป็น 5 องค์ประกอบคือ  

1. ความเห็นอกเห็นใจ (compassion) ความ รักใคร่ มีความสงสารต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข  
2. ความสามารถ (competence) ด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การตัดสินใจและความรับ ผิดชอบในวิชาชีพ  
3. ความเชื่อม่ัน (confidence) ความเชื่อถือ ความศรัทธา ความไว้วางใจ และการรักษาความลับ 
4. ความมีสติรู้ชอบ (conscience) ความ รู้สึกผิด ตระหนักรู้ถึงกฎระเบียบและจริยธรรม มโนธรรม เป็นความรู้สึกว่า

อะไรควรท า ไม่ควรท า  
5. ความมุ่งม่ัน (commitment) ความเสีย สละ ความกระตือรือร้น ความจริงจัง ความตั้งใจ  จริงภายใต้ความ

รับผิดชอบ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research)  
แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลัง ( One Group Pre – Post test design) และวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ต่อการพัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จ านวน 46 คน  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
สุขภาพจิตส าหรับการแพทย์แผนไทย ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และสมัคร
ใจเข้าร่วมการวิจัย 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
ซ่ึงผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย การจัดให้มีการด าเนินการการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละแบบ
จะมีการแทรกด้วยกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการสะท้อนคิดซ่ึงเป็นหัวใจหลักในการเชื่อมโยง
แนวความคิดสู่การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย 
  1) การให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ได้แก่ การวิเคราะห์และสังเกต
ภาพน่ิง และการศึกษากรณีศึกษาจากวีดิทัศน์  

2) การเรียนรู้ด้วยการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ได้แก่ การสังเกตการณ์ และ 
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เรียนรู้จากหอผู้ป่วยทางจิตเวช และการวางแผนส่งเสริมสุขภาพจิต และด าเนินการบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้วยการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย ในชุมชนที่เลือกสรร 
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา และผลการเรียนเฉลี่ย 
  ส่วนที่ 2 แบบวัดระดับคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จ านวน 22 ข้อ ซ่ึงปรับปรุง
จากแบบสอบถามอัตลักษณ์บัณฑิตการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของสถาบันพระบรมราชชนก ลักษณะแบบวัด
ระดับคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีค าตอบให้เลือกตอบในมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ  
  ส่วนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์รายกลุ่ม และให้นักศึกษาเขียนรายงาน
สะท้อนคิดเป็นรายบุคคล เก่ียวกับการรับประสบการณ์การเรียนการสอนด้วยประสบการณ์จริง 
           การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การหาความตรงเชิงเน้ือหาของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และ
การหาความตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าแบบวัดคุณลักษณะการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ
แบบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนนักศึกษารายวิชา
เก่ียวข้องกับสุขภาพจิตจ านวน 2 ท่าน และอาจารย์ประจ ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จ านวน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความสอดคล้องของเน้ือหากับความครอบคลุมกรอบแนวคิดและความชัดเจนของภาษาเพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไข และน าเครื่องมือไปทดลองใช้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยบัณฑิต จ านวน 30 คน ค านวณค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Cronbach's Alpha Coefficient) ผล
การทดสอบ เท่ากับ .78  
   การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยพิทักษ์สิทธ์ิผู้เข้าร่วมการวิจัย ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยท าการชี้แจงวัตถุประสงค์การให้กลุ่ม
ตัวอย่างศึกษาก่อนเข้าร่วมการวิจัย  พร้อมทั้งชี้แจงเพื่อแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะ
เป็นไปตามความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง สามารถถอนตัวจากการวิจัยได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ และข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับใช้เพื่อการวิจัยเท่าน้ัน และได้รับการพิจารณาผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เลขที่    080 / 2560 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในแต่ละขั้นตอน และพิทักษ์สิทธ์ิในการท าวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นระยะ ดังน้ี 
  ระยะที่ 1 ท าการประเมินกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ก่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
  ระยะที่  2 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์จริงเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา  
  ระยะที่  3 ท าการประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบวัดคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์หลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์รายกลุ่ม และให้นักศึกษาเขียนรายงานสะท้อนคิดเป็นรายบุคคล เก่ียวกับการรับ
ประสบการณ์การเรียนการสอนด้วยประสบการณ์จริง    

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบเปรียบเทียบ      

( Paired t-test) และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างก่อน
ระหว่างก่อนและหลังทดลอง  
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
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ผลและอภิปราย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของประชากรที่ศึกษา จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (N = 46) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
            ชาย   13  28.3 
            หญิง   33  71.7 
อายุ ( = 21.35 , SD = 0.74 , Min =20 ,Max = 23 )    
            20    4  8.7 
            21   26 56.5 
            22   12  26.1 
            23    4  8.7 
เกรดเฉลี่ยสะสม ( = 3.19 , SD = 0.35, Min = 2.30,Max = 4.00 )   

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.7 อายุเฉลี่ย 21.35 ปี และมี
เกรดเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย 3.19 
 
ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบคุณลักษณะการดแูลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศกึษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างก่อนระหว่าง
ก่อนและหลังทดลอง  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณลักษณะการดแูลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาชั้นปทีี่ 3 ระหว่างก่อนและ
หลังทดลอง 

การทดสอบกลุ่มตัวอย่าง n   S.D. t p-value 
ก่อนเรียน 46 3.38 0.49   
หลังเรียน 46 3.75 0.38 6.057 .000* 

*P – Value < .01 
 
 จากการประเมินเปรียบเทียบคุณลักษณะการดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา พบว่าก่อน
และหลังการได้รับการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และให้นักศึกษาเขียนรายงานสะท้อนคิดเป็น
รายบุคคล เก่ียวกับการรับประสบการณ์การเรียนการสอนด้วยประสบการณ์จริง พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนคิดถึงสิ่งที่
ได้รับและส่งผลต่อคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วย   หัวใจความเป็นมนุษย์ ดังต่อไปน้ี 
 
นักศึกษาคนที่ 1 
 “ การเรียนแบบน้ีดีมากเลยครับอาจารย์อาจารย์ ทําให้พวกเราได้เข้าถึงประสบการณ์จริง การได้ลงไปสัมผัสตั้งแต่
การไปดูผู้ป่วยจริงที่หอผู้ป่วยจิตเวช และการได้ไปทําโครงการเองด้วย ได้ใช้ความรู้แพทย์แผนไทยที่มีอยู่มาจัดการกับการทํา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตได้เห็นวิถีชีวิตเห็นเรื่องของมนุษย์ เห็นความเป็นจริง เช่นกลุ่มผมได้ไปทําโครงการกับผู้สูงอายุที่
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บ้านพักคนชราบ้านทักษิณ คือเห็นแล้วนํ้าตาผมจะไหล คิดถึงย่าที่บ้าน คงเหงามากถ้าต้องอยู่สถานสงเคราะห์แบบน้ี ผมจึง
ตั้งใจทําโครงการให้ดีที่สุด แค่เห็นรอยยิ้มผู้สูงอายุผมก็ดีใจแล้วคับ ” 
 
นักศึกษาคนที่ 2  

“ เม่ืออาจารย์บอกว่าต้องไปดูคนไข้จิตเวชที่ตึกราชพฤกษ์ หนูกลัวมาก กลัวว่าเม่ือเข้าไปหนูอาจโดนทําร้าย และ
บรรยากาศคงน่ากลัวมาก มีการล่ามโซ่คนไข้ คนไข้ร้องโวยวาย หนูค่อนข้างเครียดกับเรื่องน้ีค่ะ เพราะจากประสบการณ์หนูเคย
เห็นคนบ้า ซ่ึงเป็นคนไข้จิตเวชแถวหมู่บ้านของหนู เอามีดพร้าไล่ฟันคนอ่ืน แต่หลังจากที่หนูได้สัมผัสกับสภาพจริงของผู้ป่วย 
เขาน่าสงสารมากค่ะ คิดว่าถ้าหนูเป็นเขา ต้องมาอยู่รวมกับคนอ่ืน จากพ่อจากแม่มา หนูคงเหงาและกลัวมาก คนไข้ยิ้มให้หนู
แบบเศร้า หนูถามคนไข้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เขาบอกหนูว่าอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ น่าสงสารมากค่ะ แต่พี่พยาบาลที่ดูแลก็ใจดี
นะคะ ใจเย็นมากเวลาดูแลคนไข้ ก็มีบางคนเหมือนกันค่ะ ที่พูดเสียงดัง ตวาด ตะคอก คนไข้ หนูรู้สึกไม่ดีเลย ต่อไปถ้าหนู
ทํางานเป็นแพทย์แผนไทย และต้องดูแลคนไข้เหล่าน้ี หนูจะใจเย็น และให้บริการต่อเขาอย่างดีที่สุด เพราะเขาก็คือมนุษย์คน
หน่ึงเหมือนกัน ” 

 
นักศึกษาคนที่ 3 

“ ตอนที่ทราบว่าต้องทํากิจกรรมกับเด็กพิเศษ หนูน้ีเครียดเลย ทําไมเพื่อนในกลุ่มต้องตัดสินใจไปที่น่ีกันก็รู้อยู่แล้วว่า 
เด็กพิเศษน่าจะทําโครงการด้วยยาก แค่เด็กทั่วไปเรายังควบคุมลําบากเลย ตอนไปติดต่อประสานงานกับผู้อํานวยการที่
โรงเรียนท่านก็ยังถามว่าแน่ใจที่จะทํานะ แต่พอไปจริง ๆ น้อง ๆ แต่ละคนมีความน่ารักมาก เขาเป็นเด็กพิเศษที่ในบางครั้ง
เพื่อนที่เป็นนักเรียนแบบปกติก็จะมองเขาว่าไม่เหมือนตัวเองอยู่แล้ว เม่ือได้คลุกคลีกับน้อง ๆ ตั้งแต่ขั้นเตรียมความพร้อมก่อน
จะมาทําโครงการ น้องน่ารักและน่าสงสารด้วย ขอเพียงคนเข้าใจเท่าน้ัน ในส่วนการทํากิจกรรมหนูดีใจมากค่ะ ที่ความรู้ที่หนู
เรียนมาจนถึงปี 3 ได้เอาไปใช้จริงในการบริการวิชาการ รวมถึงการได้นําภูมิปัญญาไทยมาใช้คือ ท่าฤาษีดัดตน บูรณาการเข้า
กับการใช้ศิลปะบําบัด ทุกคนมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ หนูน้ีนํ้าตาไหลเลย ตอนน้องคนหน่ึงเข้ามากอดบอกว่าขอบคุณค่ะ หนู
รักพี่นะ มาบ่อย ๆ นะคะ อยากสนุกและมีความสุขแบบน้ีอีกค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่ทําให้หนูได้มีโอกาสทําสิ่งดี ๆ ให้สังคม การ
ได้ใช้วิชาความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายเป็นคําพูดได้ยาก อาจารย์เคยพูดเรื่องการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ตอนน้ีหนูคิดว่าหลังจากที่หนูได้ทําโครงการ หนูซาบซ้ึงและเข้าใจกับคําน้ีมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ 
ค่ะ” 

 
อภิปราย 

ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  ในรายวิชาสุขภาพจิต
ส าหรับการแพทย์แผนไทย สามารถพัฒนาคุณลักษณะการดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา 
เน่ืองจากการศึกษาเก่ียวกับปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เป็นเรื่องที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ตรง
เก่ียวกับปัญหาสุขภาพจิต หรือการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และรับความรู้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวซ่ึงเกิดเป็นความรู้
เชิงนามธรรม ท าให้ไม่สามารถเข้าใจแบบเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน รูปแบบการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ จึงเป็น
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่มีอยู่จริงภายนอกห้องเรียน และเป็น
วิธีการหน่ึงที่เป็นสื่อกลางให้นักเรียนได้เรียนจากของจริง สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ดีและเร็วกว่า (Edgar Dale, 1946) 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ ธัญสินี (2552) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์จริงวิชาการบริหาร
การพยาบาล 1 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 
นครสวรรค์ จ านวน 161 คน พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริง ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามี
การตัดสินใจเลือกเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการคิดอย่างมีขั้นตอน เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการศึกษาของ ดารารัตน์ 
(2553) พบว่าการเรียนรู้จากสภาพจริงในการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนที่ช่วย
ส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สอดคล้องกับแนวคิดของ สุทธานันท์ และผกาสรณ์ ( 
2556 ) กล่าวว่าการเรียนรู้ตามสภาพจริงในการเรียนการสอนมีความส าคัญเน่ืองจากจะท าให้นักศึกษาเห็นสภาพผู้ป่วย เห็น
บริบทของผู้ป่วยและครอบครัวตามความจริง และสามารถเชื่อมโยงกับทฤษฎีได้มากขึ้น และจากการศึกษาของปานทิพย์ 
(2557) ท าการศึกษาเรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการบริการสุขภาพ
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ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักฐานเชิ งประจักษ์ พบว่าปัจจัยด้านการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสามารถในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการสะท้อนคิดจากความคิดเดิม และหลังจากการเห็นความจริง แล้วให้กลับมาดูวิธีการคิด
และสิ่งที่เคยปฏิบัติของตนเอง การท าความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เน้นให้ผู้เรียนมองเห็นความคิดและมุมมองของตัวเอง ใน
ขณะเดียวกันก็ชี้ให้ผู้เรียนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความคิดของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากสาเหตุใด และสามารถ
น ามาพัฒนาการคิดในการมองผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างไร ซ่ึงผู้สอนสามารถเชื่อมโยงประเด็นเหล่าน้ีได้กับ
ฐานความคิดเดิมและการเปลี่ยนแปลงความคิดของนักศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัญชยา ศรกล้าม, ธิดารัตน์ คณึง
เพียร และ ปิ่นมณี ทะเรรัมย์ ( 2556 ) ท าการศึกษาประสบการณ์การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล   
ผลการศึกษาพบว่า การให้ความหมายของการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ประเด็นหลัก : การเยียวยามิติความเป็นมนุษย์ 
ประเด็นรองที่ 1 : เยียวยามนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยมีองค์ประกอบย่อยดังน้ี องค์ประกอบย่อยที่ 1 : ความเอ้ืออาทร  
องค์ประกอบย่อยที่ 2 : ความเชื่อถือ ไว้วางใจ องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความจริงใจ องค์ประกอบย่อยที่ 4 : คุณธรรม จริยธรรม 
ประเด็นรองที่ 2 : เยียวยาครอบครัว โดยมีองค์ประกอบย่อยดังน้ี องค์ประกอบย่อยที่ 1 : ความเข้าถึงใจ องค์ประกอบย่อยที่ 2 
เอาใจใส่และการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้แก่ 1. ความรับผิดชอบ 2. ความเอ้ืออาทร 3. ความรู้ความสามารถ 4. ความ
จริงใจ 5. ความมีมโนธรรม 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.7 อายุเฉลี่ย 21.35 ปี และมี
เกรดเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย 3.19 จากการประเมินเปรียบเทียบคุณลักษณะการดูแลสุขภาพสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ
นักศึกษา พบว่าก่อนและหลังการได้รับการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และข้อมูลเชิงคุณภาพ และการสะท้อนคิดจากความคิด
เดิม และหลังจากการเห็นความจริง แล้วให้กลับมาดูวิธีการคิดและสิ่งที่เคยปฏิบัติของตนเอง การท าความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
เน้นให้ผู้เรียนมองเห็นความคิดและมุมมองของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้ผู้เรียนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความคิดของ
ตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากสาเหตุใด และสามารถน ามาพัฒนาการคิดในการมองผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในรายวิชาสุขภาพจิต และรายวิชา 
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาชีพเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จะต้องมีการวางแผนเรื่องของระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด 
การเรียนรู้ และสามารถเข้าใจจากประสบการณ์ตรงอย่างเต็มศักยภาพ 

3. เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเรื่องวิธีการสอนรูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การวิจัยหาปัจจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อ 

เปรียบเทียบให้เกิดองค์ความรู้ต่อไป 
2. ควรศึกษาความคิดเห็นจากผู้ส าเร็จการศึกษาเพิ่มเติม ถึงประโยชน์และการน าความรู้จากการศึกษาจาก 

ประสบการณ์จริงกับการน าไปใช้ในการท างาน เพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากอดีต การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของ

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตามรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค (VARK: Visual-Aural-Read/Write-
Kinesthetic) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 1- 4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 96.74 ของ
ประชากร  ใช้แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค ของเฟรมม่ิงและมิลล์ (1992) จ านวนข้อค าถาม 16 ข้อ ๆ ละ 4 ตัวเลือก 
ประกอบด้วยตัวเลือกด้านความถนัดตามรูปแบบการเรียนรู้ วาร์ค โดยสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือกในแต่ละข้อ 
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลเป็นเพศหญิง ร้อยละ 94.10 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยว (unimodal) 285 คน (ร้อยละ 
80.06) จ าแนกเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ Visual  13 คน (ร้อยละ 3.65)  แบบ Aural 83 คน  (ร้อยละ 23.32)  แบบ 
Read/Write 56 คน  (ร้อยละ 15.73) แบบ Kinesthetic 133 คน (ร้อยละ 37.36) ส าหรับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (multimodal) รวม 71 คน (ร้อยละ 19.94) จ าแนกเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบสองลักษณะ (bimodal) 68 คน 
(ร้อยละ 19.10) แบบสามลักษณะ (trimodal) 2 คน (ร้อยละ 0.56) และแบบสี่ลักษณะ (quadrimodal) 1 คน (ร้อยละ 0.28) 
นักศึกษาพยาบาลมีรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค แตกต่างกันระหว่างชั้นปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (2 = 22.184, p <0.05) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ไม่พบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค ต่างกัน 
จากการศึกษาครั้งน้ีผู้สอนควรออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายระหว่างชั้นปี โดยรูปแบบการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นแบบ 
Kinesthetic  
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้ VARK  นักศึกษาพยาบาล   

 
Abstract 

The 21st century learners have different learning styles from learners in the past. This research 
aimed to categorize learning styles of nursing students using the VARK model of learning styles. The model 
suggests that there are four main types of learners including visual (V), auditory/aural (A), reading/writing (R), 
and kinesthetic (K) learners. The sample was 356 nursing students in the 1st-4th year in academic year 2018, 
representing 96.74 % of the population. The research tool was a 16 item inventory  with four choices of 
answer, developed by Fleming & Mills (1992) to identify how students learn best in terms of Visual -Aural-
Read/Write-Kinesthetic. Each question can be answered more than one choice. The results of this study 
revealed that most of the nursing students were female (94.10%). There were 285 students (80.06%) with 
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the unimodal learning style (3.65% with visual learners, 23.32% with aural learners, 15.73% with 
reading/writing learners, and 37.36% with kinesthetic learners). There were 71 students (19.94%) with 
multimodal learning styles (19.10% with a bimodal learning style, 0.56% with a tri-modal learning style, and 
0.28% with a quadrimodal learning style). The VARK learning styles among the nursing students were 
different in terms of year of study (2 = 22.184, p <0.05). However, using One-way analysis of variance, the 
VARK learning styles among the nursing students were not statistically different in terms of their GPAX.  The 
findings suggested that the nursing students had different learning styles. Most of Trang nursing students 
had a kinesthetic learning style. Instructors must design teaching methods that match students’ learning 
styles in order to improve their learning process and achievement. 
 
Keywords: VARK learning styles, Nursing student 
 
บทน า  

โลกแห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความก้าวหน้า พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง การจัดการศึกษาส าหรับ
ศตวรรษน้ีจึงต้องมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม รูปแบบการเรียนรู้ 
และรูปแบบการสอนก็ต้องปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ความส าคัญกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้โดยสรุปได้ว่า ผู้เรียนจะเรียนได้ดีหรือประสบความส าเร็จย่อมขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ หน่ึงในน้ันได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้  ( learning style) หรือความถนัดในการเรียนรู้  ( learning 
preference) ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การท าความเข้าใจผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักว่า
ตนเองมีลักษณะการเรียนรู้แบบใดจะเป็นแนวทางน าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการสอน ถ้าผู้สอนตระหนักว่าผู้เรียนแต่ละคนมี
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันก็จะช่วยให้เข้าใจผู้เรียนได้ดีขึ้น และสามารถเลือกรูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ซ่ึง
จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (ประสาร ศรีพงษ์เพลิด, ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบ และความสามารถทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแต่สามารถท างานร่วมกันได้ มีการศึกษาพบว่า
การจัดสภาพการเรียนรู้โดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้มีความส าคัญต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยพบว่าผู้เรียนที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (Bellanca & Brandt, 2010) ดังน้ัน การท าความเข้าใจต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนจึงมีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาส าหรับผู้สอน ช่วยให้สามารถจ าแนก และแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักศึกษากลายเป็นผู้เรียนที่ทรงประสิทธิภาพได้  

รูปแบบการเรียนรู้ เป็นคุณลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ นักจิตวิทยาปัญญานิยม (cognitive psychologist) 
ได้ให้ความสนใจกับการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ  ไว้มาก รูปแบบการเรียนรู้
เป็นแบบแผนของพฤติกรรม (pattern of behavior) และสมรรถนะ (performance) ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการตอบสนอง
และประมวลผล “ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ได้รับ รวมถึงประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ” (Bennett, 1990) ซ่ึงนักวิชาการ
หลายท่านได้พัฒนาและอธิบายไว้ เช่น รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของคอล์ป (Kolb experiential learning model) 
เป็นการจ าแนกรูปแบบการเรียนตามลักษณะการรับรู้และการประมวลผลสารสนเทศ  (Kolb, 1984) ได้แก่ การรับรู้ผ่าน
ประสบการณ์ “รูปธรรม” กับการรับรู้เชิง “นามธรรม” และการประมวลผลผ่านการ “สะท้อนคิด” เพื่อท าความเข้าใจกับ 
การประมวลผลผ่านการ “น าไปปฏิบัติ” น าไปสู่การแบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อเนกนัย (diverger) ดูดซึม 
(assimilator) เอกนัย (converger) และปรับปรุง (accomodator) เป็นต้น ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค (VARK) จ าแนก
บุคคลโดยพิจารณาจากลักษณะของประสาทสัมผัสที่รับขอมูล ซ่ึงเฟรมม่ิงและมิลล์ (Fleming & Mills, 1992) ได้เสนอแนวคิด
เก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท ตามความความชอบหรือความถนัดในการรับข้อมูล เรียกชื่อการแบ่งกลุ่มน้ีว่า 
VARK Model หรือ VARK learning styles กลุ่ม V คือ Visual รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยภาพและสัญลักษณ์ ผู้เรียนกลุ่มน้ี
สามารถมองเห็นข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบภาพ สัญลักษณ์ แผนที่ แผนผัง แผนภาพ กราฟ แผนภูมิ ลูกศร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ได้ดีกว่าการบอกเล่าเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษร กลุ่ม A คือ Aural/ Auditory รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียง เป็น
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รูปแบบที่รับรู้ข้อมูลผ่านโสตประสาท หรือผ่านการได้ยินได้ฟัง ผู้ที่มีการเรียนรู้แบบน้ีจะชื่นชอบการฟังบรรยาย ฟังเทป สนทนา
กลุ่มย่อย พูดคุยกับตัวเองหรือคิดออกมาดัง ๆ เพื่อเรียบเรียงความคิด และหาค าตอบให้กับเรื่องที่ครุ่นคิด ผู้เรียนกลุ่มน้ีจะพูด
คนเดียวหรือพูดกับหนังสือเพราะก าลังใช้ความคิดผ่านการพูด กลุ่ม R คือ Read/write รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยอักษร 
ผู้เรียนรูปแบบน้ีชื่นชอบข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร นักวิชาการทั้งหลายจะมีลักษณะการเรียนรู้รูปแบบน้ีโดดเด่นมาก เพราะ
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการรับและส่งข้อมูลผ่านการอ่านและการเขียน ผู้ที่ชื่นชอบรูปแบบน้ีมักจะพกพาพจนานุกรม และ
เอกสารต่าง ๆ ติดตัวไว้เสมอ กลุ่ม K คือ Kinesthetic รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและการกระท า เป็นการใช้
ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงก็ตาม ถึงแม้ว่าประสบการณ์จะมีผล
กระตุ้นการเรียนรู้ทุกรูปแบบก็ตาม แต่ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและการกระท าจะต้องเชื่อมโยงกับความ
เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงส่วนตัว ตัวอย่าง แบบจ าลอง การลงมือปฏิบัติ หรือสถานการณ์จ าลอง ทั้งน้ีรวมถึงการ
สาธิต การจ าลองสถานการณ์ด้วยภาพยนตร์ ละคร หรือกรณีศึกษา (OKMD, ออนไลน์)  

วิจารณ์ พานิช (2559) ได้จ าแนกรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  พร้อมเสนอแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนไว้ ดังน้ี กลุ่มแรก ได้แก่ อ่าน/เขียน (Read-Write) และกลุ่มที่สอง คือ การเรียนรู้จากสายตาและการ
เคลื่อนไหว ส าหรับกลุ่มแรก ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบน้ีจะเรียนได้ดีเม่ือได้รับมอบหมายให้อ่านและเขียน เก่ียวกับเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง เป็นคนที่มีความสามารถเข้าใจเหตุผล ( logic) มองเห็นแบบแผน (pattern) ของความรู้ในหนังสือ หรือใน 
ค าบรรยาย มองเห็นเหตุผล/ความสัมพันธ์เชิงนิรนัย (deductive Relationship) เป็นผู้เรียนที่เรียนได้ดีในห้องเรียนแบบ
ดั้งเดิม และโสตสัมผัส (auditory) โดยผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบโสตสัมผัส เรียนได้ดีจากการรับความรู้ผ่านทางหู ได้แก่ 
การบรรยาย การอภิปราย การโต้วาที และการน าเสนอด้วยวาจารูปแบบต่าง ๆ เป็นคนที่เรียนรู้จากวิธีการสอนโดยทั่วไป เป็น
คนเรียนวิชาที่ต้องจดจ าเรื่องราวได้ดี และบางคนมีหูที่ดีเป็นพิเศษ มีพรสวรรค์ด้านดนตรี  ส่วนกลุ่มที่สอง ซ่ึงเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้จากสายตา จักษุสัมผัส (visual) กับเรียนด้วยการเคลื่อนไหว (kinesthetic) จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในชั้นเรียนที่สอนแบบ
จารีต ผู้เรียนกลุ่มที่เรียนจากจักษุสัมผัสจะจ ารูปร่าง แผนผัง หรือหน้าคนได้เก่ง เพราะจัดระบบความรู้ตามมิติสัมพันธ์ที่อาจ
เป็นเสมือนภาพน่ิงหรือเป็นภาพเคลื่อนไหว บางคนจ าเป็นภาพ ที่เรียกว่ามี photographic memory  ส าหรับการเคลื่อนไหว 
(kinesthetic) ผู้เรียนกลุ่มน้ีเรียนจากการท างานประสานกันระหว่างตา- มือ-สมอง ถือเป็นพรสวรรค์ที่ได้มา ผู้สอนต้องสอน
โดยให้ลงมือท า ได้สัมผัส และมีเครื่องช่วยการเรียนรู้เป็นภาพ แผนผัง และสอนด้วยวิธีอุปนัย เช่น การสวมบทบาทสมมติ 
ทัศนศึกษา การเรียนโดยให้บริการสังคม กรณีศึกษา และการท ากิจกรรม  ซ่ึงพบว่าระบบการศึกษาปัจจุบันยังไม่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มน้ีมากนัก 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายมาอย่างต่อเน่ือง เช่น การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (interactive lecture) การใช้ปัญหา
เป็นฐาน (problem based learning) สถานการณ์จ าลอง  ( simulation based learning) สา ธิต  (demonstration)              
การสะท้อนคิด (reflective thinking) และการเรียนรู้แบบโครงงาน (project based learning) โดยยังไม่ได้มีการประเมิน
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีรูปแบบการเรียนรู้แบบใด  ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 พบว่า 
นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้และความชอบที่ต่างกัน วิธีการสอน สื่อการสอน หรือเอกสารประกอบการสอนบางส่วนไม่
สามารถสร้างความสนใจต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนทั้งหมดเน่ืองจากตระหนักถึงความส าคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคาดหวังว่าผลการวิเคราะห์จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้สอนใช้เป็นแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่ถนัดจะท าให้สามารถรับรู้และเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความพอใจในการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อวิธีการเรียนการสอนที่ตนเองไม่ถนัด นอกจากน้ันยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้
นักศึกษาพยาบาลมีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นผู้เรียนที่มีความยืดหยุ่น และเรียนรู้ได้ดีจากวิธีการสอนที่หลากหลาย  
 
วัตถุประสงค์   

1. วิเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลตามรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค  
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้วาร์คระหว่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างนักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์คต่างกัน   
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สมมติฐานของการวิจัย   
1. นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและการกระท า 

            2. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์คแตกต่างกัน 
3. นักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์คต่างกันมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกัน  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    การวิจัยครั้งเป็นการศึกษาข้อมูลจากประชากรนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง                 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 368 คน รวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่างได้ จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 96.74 ของ
ประชากร 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    แบบประเมินการเรียนรู้วาร์ค พัฒนาโดย เฟรมมิง และมิลล์ (Fleming & Mills, 1992) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ

รูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท ที่เรียกว่า VARK (Visual-Aural-Read/Write-Kinesthetic) และสร้างแบบประเมิน 
จ านวน 16 ข้อ ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยภายใต้ชื่อ “ฉันจะเรียนได้ดีที่สุดอย่างไร” โดย สุรีพร ปวุติภัทรพงศ์ (ออนไลน์) 
นิสิตปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี ภุมวรรณ ผู้เชี่ยวชาญงานแปล 
ผู้อ านวยการโครงการปริญญาโทเอกการสอนภาษาอังกฤษ โปรแกรมนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                    
ผู้ตรวจสอบการแปล มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82  ลักษณะของแบบประเมินจะวัดรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคล จ านวน 16 ข้อ ข้อละ 4 ตัวเลือก โดยให้เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นตัวเองหรือที่ใช่ตัวเองมากที่สุดในแต่ละข้อ เม่ือ
ท า    การตอบค าถามเสร็จสิ้นแล้วจะน าผลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อแปลผล ดังน้ี 1) ผู้เรียนที่มีความถนัดอย่างใดอย่างหน่ึง 
(unimodal learner) คือ ผู้ที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยว (V, A, R/W, K) และ 2) ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (multimodal Learner) สามารถแบ่งออกได้ดังน้ี 2.1) ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบสองลักษณะ (VA, VR, 
VK, AR, AK, RK)  2.2) ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบสามลักษณะ (VAR, VAK, ARK, VRK) และ 2.3) ผู้เรียนที่มีรูปแบบ
การเรียนรู้แบบสี่ลักษณะ (VARK)  

3. การพิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย  
การศึกษาครั้งน้ี ได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในคน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง อนุมัติให้ด าเนินการ 

โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการศึกษา และประโยชน์ให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบทุกประเด็น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
จะถูกน าไปใช้ทางวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งไม่มีผลกระทบด้านลบต่อกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบรับหรือปฏิเสธในการ
เข้าร่วมศึกษาครั้งน้ีได้ ใช้เวลาตอบแบบประเมินประมาณ 16 นาที  

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
   1. เตรียมเครื่องมือประเมินรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค  
   2. ขออนุญาตอาจารย์ผู้เก่ียวข้อง และประสานนักศึกษาเพื่อนัดหมายการรวบรวมข้อมูล ในชั่วโมงการศึกษาด้วย

ตนเองของนักศึกษา ใช้เวลาท าแบบประเมินประมาณ 16 นาที พร้อมนัดหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับนักศึกษาที่ติดภารกิจ
อ่ืนเพื่อรวบรวมข้อมูลภายหลัง 

   3. ให้นักศึกษารวมคะแนนผลการประเมินของตนเอง ผู้วิจัยให้ข้อมูลป้อนกลับทันทีเพื่อให้นักศึกษาทราบว่าตนเอง
มีรูปแบบการเรียนรู้แบบใด พร้อมให้ค าแนะน าวิธีการเรียนรู้ 

   4. น าผลการวิเคราะห์แจ้งแก่ผู้สอนทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางออกแบบการเรียนการสอน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้วาร์คของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยค่าร้อยละ โดยรวมคะแนนแต่ละด้าน และระบุรูปแบบ      

การเรียนรู้โดยใช้ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ เป็นผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบเดี่ยว  คือด้าน V, A, R/W หรือ K หากมี
คะแนนเท่ากัน 2 ด้านจัดเป็นผู้เรียนที่มีการเรียนรู้แบบสองด้าน ได้แก่ VA, VR, VK, AR, AK หรือ RK  ผู้เรียนที่มีคะแนนเท่ากัน 
3 ด้านจัดเป็นผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบสามลักษณะ  คือ VAR, VAK, ARK หรือ VRK และผู้เรียนที่มีคะแนนเท่ากัน 4 
ด้าน จัดเป็นผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบสี่ลักษณะ คือ VARK   
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลด้วยสถิติ Kolmogorov–Smirnov test พบว่า ข้อมูลมี    
การแจกแจงปกติ และมีความแปรปรวนเท่ากันตามข้อตกลงเบื้องต้น จึงใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระหว่างนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค 5 แบบ หาก
พบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ จะท าการเปรียบเทียบพหุคูณ (multiple comparisons) ด้วย Scheffe method และใช้
การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) วิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค ระหว่าง 4 ชั้นปี 
 
ผลและอภิปราย   

1. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้วาร์ค ของนักศึกษาพยาบาล 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปีการศึกษา 2561 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งน้ี จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 96.74 ของประชากร มีคุณลักษณะด้านเพศ และเกรดเฉลี่ยสะสม จ าแนก
ตามรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จ าแนกตามรูปแบบ  
การเรียนรู้วาร์ค (n = 356)  

คุณลักษณะ รูปแบบการเรียนรู้วาร์ค 
Visual Aural Read/Write Kinesthetic Multimodal จ านวน(ร้อยละ) 

เพศ    
     หญิง 
     ชาย 

 
13 (3.65) 

0 (0) 

 
76 (21.35) 
7 (1.97) 

 
 54 (15.17) 

2 (0.56) 

 
 124 (34.83) 

 9 (2.53) 

 
68 (19.10) 
3 (0.84) 

 
335 (94.10)  
21 (5.90) 

เกรดเฉลี่ย
สะสม 

mean±SD 
median 

 
 

3.24 ± .29 
3.28 

 
 

3.21 ± .26 
3.18 

 
 

3.15 ± .23 
3.14 

 
 

3.23 ± .29 
3.21 

 
 

3.18 ± .33 
3.20 

 
 

3.20 ± .28 
3.19 

รวม 13 (3.65) 83 (23.32) (56) 15.73 133 (37.36)  71 (19.94) 356 (100) 
 
จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 335 คน (ร้อยละ 94.10) ทั้งเพศหญิงและเพศชายมี

รูปแบบการเรียนรู้ส่วนใหญ่แบบ Kinesthetic  จ านวน 133 คน (ร้อยละ 37.36) นักศึกษาเพศชายไม่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ 
Visual  นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Visual  มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงที่สุด (mean = 3.24, SD. = .29, median = 3.28)  

จากการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้วาร์คของกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
เดี่ยว คือเลือกใช้แบบที่ถนัดเพียงด้านเดียว คิดเป็นร้อยละ 80.06 และนักศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตั้งแต่ 2 
ถึง 4 ลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 19.94  ดังภาพที่ 1   

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้วาร์คของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

unimodal
80.06%

multimodal
19.94%
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เม่ือจ าแนกรูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยว ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาล 285 คน พบว่า เป็นผู้เรียนที่มีรูปแบบ
การเรียนแบบ Visual  13 คน (ร้อยละ 4.56)  แบบ Aural 83 คน (ร้อยละ 29.12) แบบ Read/Write 56 คน  (ร้อยละ 
19.65) และแบบ Kinesthetic 133 คน (ร้อยละ 46.67)   

ส าหรับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 71 คน จ าแนกเป็นผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบสองลักษณะ 
68 คน (ร้อยละ 95.77) แบบสามลักษณะ 2 คน (ร้อยละ 2.82) และแบบสี่ลักษณะ 1 คน (ร้อยละ 1.41)   
  

2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้วาร์คระหว่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 -4 ด้วยสถิติ                
ไคสแควร์ ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค ระหว่างชั้นปีที่ศึกษา 

ชั้นปีที่ศึกษา 
 

รูปแบบการเรียนรู้วาร์ค    จ านวนคน (ร้อยละ) 2   
22.184 

 
 

Sig. 
.036* Visual Aural Read/Write Kinesthetic Multimodal รวม 

     ชั้นปี 1 
     ชั้นปี 2 
     ชั้นปี 3 
     ชั้นปี 4 

6 (6.19) 
3 (2.63) 
1 (1.31)    
3 (4.34)  

 19 (19.59) 
 31 (27.19) 
 25 (32.89) 
8 (11.59) 

 8 (8.25) 
 17 (14.91) 
 14 (18.42) 
17 (24.64) 

42 (43.29) 
39 (34.21) 
 24 (31.58) 
28 (40.58) 

22 (22.68) 
 24 (21.05) 
 12 (15.79) 
13 (18.84) 

97 (100) 
114 (100) 
76 (100) 
69 (100) 

รวม 13 (3.65) 83 (23.32) 56 (15.73) 133 (37.36) 71 (19.94) 356 (100) 
    * P < .05 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์คแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 มีจ านวนนักศึกษาที่ชอบการเรียนรู้แบบ Kinesthetic มากที่สุด ในขณะที่ชั้นปี
ที่  3 มีจ านวนนักศึกษาที่ชอบการเรียนรู้แบบ Aural  และ Kinesthetic ใกล้เคียงกัน  

 
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างนักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค  

ต่างกันด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างนักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์คต่างกัน โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
เกรดเฉลี่ยสะสม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
.337 

29.329 

 
4 

351 

 
.084 
.084 

 
1.009 

 

 
.403 

รวม 29.666 355    

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ไม่มีความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระหว่างนักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบ                  

การเรียนรู้วาร์คต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F4,351 = 1.009, p = .403)  
 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยน าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประเด็น ดังน้ี 
1. รูปแบบการเรียนรู้วาร์คของนักศึกษาพยาบาล  ผลการศึกษาน้ี แสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง มีรูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยว เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.06) ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษารูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาพยาบาลจากงานวิจัยอ่ืนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงพบว่ามีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นส่วน
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ใหญ่ เช่น นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ร้อยละ 67.2 (Puntipa Kaewmataya et al., 2014) นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีรูปแบบ           
การเรียนรู้แบบผสมผสาน ร้อยละ 67.17 (บุญเตือน วัฒนกุล ศรีสุดา งามข า และกัลยา งามวงษ์วาน, 2559) นักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร้อยละ 72.7 (ศุภวดี แถวเพีย, พรรณิภาทอง
ณรงค์ และเสาวลักษณ์ วิชัย, 2560) นักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาผดุงครรภ์ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอินโดนีเซีย มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานมากที่สุด ร้อยละ 61.7, 67.8, ร้อยละ 70.8 และร้อยละ 63.3 
ตามล าดับ (Purba et al., 2015) เช่นเดียวกับการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย 
Erciyes ประเทศตุรกี พบว่ามีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานมากที่สุด ร้อยละ 63.9 (Baykan & Nacar, 2007) และผลการ
ส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ (VARK database) ระหว่างมิถุนายน ถึงธันวาคม 2017 โดยเวปไซด์ vark-learn.com (Fleming, 
2017) ภายใต้หัวข้อ research & statistics รายงานผลจากผู้ตอบแบบประเมินออนไลน์จ านวน 176,053 คน พบว่าส่วนใหญ่
มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ร้อยละ 63.7  กล่าวได้ว่าจากรายงานการวิจัยทั้งที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ่มาก พบมีรูปแบบการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกันคือ มีผู้เรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานมากกว่าร้อยละ 
60  แสดงว่านักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ยังใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยวที่ตนเองถนัดใน             
การเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ซ่ึงไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบจากหลายงานวิจัย มีผู้เรียนประมาณร้อยละ 20 เท่าน้ันที่มีรูปแบบ      
การเรียนรู้แบบผสมผสาน ดังน้ันวิทยาลัยควรพัฒนาสมรรถนะให้ผู้เรียนสามารถใช้รูปแบบการเรียนรู้ได้หลากหลายมากขึ้น 
เน่ืองจากผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นผู้เรียนที่มีความยืดหยุ่น เรียนรู้ได้จากหลากหลายช่องทางทั้งการดู 
ฟัง อ่านเขียน และฝึกปฏิบัติ โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบต่าง ๆ เป็นช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับบุคคลหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงเฟรมม่ิงและมิลล์ (Fleming & Mills, 1992) จัดผู้เรียนลักษณะน้ีเป็น ประเภทที่ 1 (VARK type 
one) ซ่ึงจะมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนได้ง่ายกว่าผู้เรียนที่มีรูปแบบเรียนรู้แบบเดี่ยว สอดคล้องแนวคิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จากกรวยการเรียนรู้ของเดล (Dale, 1969) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบฟัง
บรรยาย และการอ่านหนังสือมีผลต่อการจดจ าของผู้เรียนได้น้อย ในขณะที่การเรียนรู้ด้วยรูปภาพ และเสียงซ่ึงมีอยู่ทั่วไปใน
โลกดิจิทัลมีผลต่อการจดจ าได้ดีกว่า ยิ่งหากใช้สื่อการเรียนรู้เหล่าน้ีเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการอภิปรายถกเถียง น าเสนอ หรือลงมือท า จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้วิจัย
ได้สนทนากับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบสี่ลักษณะ ให้ข้อมูลว่า “หนูเป็นคนเข้าใจอะไรยาก ต้องใช้หลายๆ วิธีร่วมกันจึง
จะเข้าใจ” สอดคล้องกับที่เฟรมม่ิงและมิลล์ (Fleming & Mills, 1992) จัดผู้เรียนลักษณะน้ีเป็น ประเภทที่ 2 (VARK type 
two) ผู้เรียนแบบน้ีต้องการข้อมูลหลากหลายรูปแบบจึงจะสามารถเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้  จึงดูเหมือนจะเป็นคนที่
ผัดวันประกันพรุ่ง หรือส่งงานช้า ทั้งน้ีเน่ืองจากเขาต้องการรวบรวมข้อมูลได้อย่างเพียงพอด้วยวิธีการหลากหลายก่อนจะลงมือ
ปฏิบัติ  การจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานจึงมีทั้งความง่าย และความยากในการ
ออกแบบการเรียนรู้ส าหรับผู้สอน 

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ส่วนใหญ่ที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยว เม่ือจ าแนกกลุ่ม
ย่อยพบว่า มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Kinesthetic มากที่สุด (ร้อยละ 37.35) ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ อรนุช พันโท และคณะ 
(2560) ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ พบร้อยละ 32.64  ธนาวุฒิ นิลมณี และคณะ (2559) 
ศึกษากลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พบร้อยละ 43.00  โดยแตกต่ างจากนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล                    
บรมราชชนนี ชลบุรี ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ของแต่ละชั้นปีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Visual และ Read/write (บุญเตือน วัฒนกุล 
ศรีสุดา งามข า และกัลยา งามวงษ์วาน, 2559)  ผู้เรียนกลุ่ม Kinesthetic  เป็นผู้เรียนที่จะสนุกสนานกับการค้นคว้า ทดลอง 
ลงมือปฏิบัติ การสาธิต และทัศนศึกษา จดจ าได้ดีเม่ือมีการใช้อุปกรณ์ สร้างแบบจ าลอง และจับต้องสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ น่ังเฉย ๆ 
นาน ๆ ไม่ได้  ชอบเดินไปมา และเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ พูดเร็ว และชอบแสดงท่าทางประกอบ ชอบเล่นกีฬาหรือเครื่องดนตรี  
ชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าเป็นผู้สังเกตการณ์ ปฏิบัติตามการสาธิตได้ดี (OKMD, ออนไลน์) สอดคล้องกับวิชาชีพการ
พยาบาลที่เน้นการปฏิบัติจริง ซ่ึงการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เป็นวิธีการที่สามารถส่งเสริมผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้
แบบ Kinesthetic ได้ดี  และเป็นวิธีการที่ตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบ กลวิธีการสอนในการเรียนรู้  เชิงรุก เช่น 
การอภิปราย การเรียนรู้แบบร่วมมือ บทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จ าลอง เกม และการปฏิบัติ เป็นวิธีการสอนที่สามารถ
น ามาใช้ในการสอนผู้เรียนกลุ่มใหญ่ได้ โดยควรลดระยะเวลาการบรรยายให้น้อยลง เน่ืองจากผู้เรียนแบบ Kinesthetic ไม่ชอบ
การฟังบรรยายเหมือนผู้เรียนแบบ Aural และไม่ชอบการอ่านหนังสือ ต าราเหมือนผู้เรียนแบบ Read/Write การท าความ
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เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนครั้งน้ีจึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
แนวคิดของ คอล์ป (Kolb, 1954) ที่กล่าวว่า การท าความเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้จะช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนเน้นลักษณะการ
เรียนรู้ลักษณะใด โดยใช้ลักษณะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนชอบหรือถนัดใช้เป็นประจ าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน
ให้ดีขึ้นและที่ส าคัญกว่าน้ัน คือสามารถที่จะท าการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการแก้ไขลักษณะการเรียนรู้ที่
ด้อยให้ดีด้วย 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้วาร์คระหว่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 
    จากผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลแตกต่างกันระหว่างชั้นปี สอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจัย โดยพบว่านักศึกษารุ่นหลัง ๆ มีแนวโน้มการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Aural และแบบ Read/Write 
น้อยลง สอดคล้องกับการวิจัยที่พบว่า ผู้เรียนยุคใหม่ไม่ได้เป็นผู้เรียนที่เรียนรู้จากการฟังหรือการอ่านข้อความตัวอักษรอีกต่อไป 
ผลจากความก้าวหน้าทางดิจิทัล ท าให้ผู้เรียนคิดเป็นภาพ และเป็นผู้ที่เรียนรู้ทางสายตาจากการเห็นภาพ ( visual learner) 
หรือจากการเห็นภาพ และการเคลื่อนไหว/สัมผัส (visual kinesthetic) (วัฒนชัย วินิจจะกูล, 2557) โดยการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลมีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างระหว่างชั้นปี โดยชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่มีรูปแบบ
การเรียนรู้หลักแบบ Kinesthetic  ชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Aural ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้รองลงมา ชั้น
ปี 1 ได้แก่รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน  ชั้นปี 2 แบบ Aural ชั้นปี 3 แบบ Kinesthetic และชั้นปี 4 แบบ Read/Write 
พบว่านักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง มีรูปแบบการเรียนรู้แบบการฟัง แบบการอ่าน/เขียน มากกว่าที่
พบในผู้เรียนจากงานวิจัยอ่ืน ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ระหว่างชั้นปีในการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัย 
รูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ที่พบมีความแตกต่างกันระหว่างระดับชั้นปีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (บุญเตือน วัฒนกุล ศรีสุดา งามข า และกัลยา งามวงษ์วาน, 2559) ส่วนการศึกษาของของศุภวดี แถวเพีย, พรรณิภา 
ทองณรงค์ และเสาวลักษณ์ วิชัย (2560) พบว่าระดับชั้นปีไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้ เช่นเดียวกับวิจัยรูปแบบการ
เรียนรู้ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 พบว่าไม่แตกต่างกัน (Purba et al., 
2015) เน่ืองจากงานวิจัยดังกล่าวน้ันส่วนใหญ่ผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนนักศึกษา
พยาบาลในงานวิจัยครั้งน้ีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยวมาก และมีความหลากหลายในแต่ละชั้นปี 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างนักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์คต่างกัน   
                การวิจัยครั้งน้ีพบว่านักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค ต่างกันไม่มีความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสม
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับรายงานการวิจัยนักศึกษาพยาบาลอินโดนีเซีย (Purba et al., 2015) ที่ศึกษาใน
นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนสะสมและรูปแบบการเรียนรู้  
เช่นเดียวกับผลการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศตุรกี (Baykan & Nacar, 2007) 
สอดคล้องกับที่เฟรมม่ิง (ออนไลน์) อธิบายว่า รูปแบบการเรียนไม่ใช่จุดแข็ง แต่เป็นความถนัดในการเรียนรู้  อย่างไรก็ตามจาก
ผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่ากลุ่มที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Visual มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่ากลุ่มอ่ืน อาจน ามาใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเรียนรู้แบบ Visual มากขึ้น สรุปผลการวิจัย   

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบเดี่ยว จ าแนกเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้แบบ Kinesthetic มากที่สุด  ส าหรับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน  จ าแนกเป็นรูปแบบการเรียนรู้
แบบสองลักษณะมากที่สุด นักศึกษาพยาบาลมีรูปแบบการเรียนรู้วาร์คแตกต่างกันระหว่างชั้นปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
ไม่พบความแตกต่างของเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่างผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้วาร์คต่างกัน  ดังน้ันผู้สอนควรออกแบบการเรียน
การสอนให้เข้าได้กับหลายรูปแบบการเรียนรู้ เน่ืองจากผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน  ผู้สอนต้องเข้าใจความแตกต่าง
ในวิธีการหรือความถนัดในการเรียนของผู้เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการออกแบบการเรียนรู้ ซ่ึงหลักการส าคัญคือผู้สอนต้อง
ใช้วิธีสอนหลายวิธีผสมผสานกันเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ผู้เรียนใช้ ทั้งน้ีผู้สอนยังต้องค านึงถึงการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับลักษณะรายวิชาด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ผู้สอนควรน าข้อมูลผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้วาร์ค  ไปออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี โดยส่วนใหญ่เป็นแบบ Kinesthetic พร้อมทั้งพัฒนาวิธีการสอนที่
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หลากหลายเพื่อให้ตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่ม รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีรูปแบบการ
เรียนรู้แบบเดียวกันในการท างานเป็นทีม 

2. ผู้วิจัยและผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนทราบรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง สามารถใช้ความถนัดใน              
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นจุดอ่อนเพื่อเพิ่มช่องทางในการรั บรู้ข้อมูล ความรู้จาก
รูปแบบการสอนที่หลากหลายได้มากขึ้น  

3. สถาบันควรส่งเสริมทักษะการอ่าน และเขียนให้กับผู้เรียน เน่ืองจากเป็นทักษะที่ส าคัญของศตวรรษที่ 21 ซ่ึงพบว่า
นักศึกษาพยาบาลใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Read/write น้อยลง 

4. ผู้สอนท าวิจัยชั้นเรียนโดยออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้วาร์ค  พร้อมทั้ง
ประเมินผลการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
รายการอ้างอิง   
ธนาวุฒิ นิลมณี, ดวงกมล โพธ์ินาค และกฤช สินธนะกุล. (2559). การจ าแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามแบบ VARK ของนักศึกษา 
            สาขาวิขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา,  
            11(2), 145-158. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา และ
เพื่อพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
147 คน ซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมระดับมาก โมเดลสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสามารถน าไปอธิบายความแปรปรวนของเจตนาเชิง
พฤติกรรมและพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 37.6 และร้อยละ 29.1 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ: การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โมเดลสมการโครงสร้าง   

 
Abstract 

 The objectives of this research were to explore the level of sufficiency economy philosophy 
application of the students, and to develop the structural equation model of sufficiency economy 
philosophy application of the students. The research sample consisted of 147 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 2017. Simple random sampling technique was used 
to arrive the sample. A questionnaire was administered to collect data, which were analyzed by quantitative 
analysis methods. The statistics used in data analysis was based on mean, standard deviation and partial 
least square structural equation modeling technique. The result showed that the students have applied 
the sufficiency economy philosophy overall in high level. The structural equation model of sufficiency 
economy philosophy application of the community development students of the faculty of humanities 
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and social sciences, Songkhla Rajabhat University explained 37.6% of the variance in this intention and 
29.1% of this behavior.  
 
Keywords: Sufficiency Economy Philosophy Application, Structural Equation Model 
 
บทน า  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญต่อประเทศไทยและคนไทยอย่างมาก เห็นได้จากการที่รัฐบาลปัจจุบันได้
แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน าพาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (ส านักนโยบายและแผน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2560) ซ่ึงจากปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนทั้งประเทศปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 21 ล้านครัวเรือน พบว่า
เป็นครัวเรือนที่มีหน้ีสินประมาณ 10.8 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 50.7 โดยมีหน้ีสินเฉลี่ยสูงถึง 178,994 บาทต่อครัวเรือน 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2550 ที่มีหน้ีสินเฉลี่ย 116,681 บาทต่อครัวเรือนเท่าน้ัน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2550) โดยเม่ือมีการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม จะน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้น และมีความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
 นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 2532101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy and 
Sustainable Development) ซ่ึงเป็นกลุ่มวิชาแกนส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนทุกคน การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา ความหมาย หลักการ และแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มองค์กร ชุมชน และระดับประเทศ บทบาทของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบเกษตรยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ ยั่งยืน ศึกษาโครงการ
พระราชด าริส าหรับน ามาวิเคราะห์โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสนอแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาน้ีน่าจะเกิดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น มีความซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความ
พอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต เป็นต้น (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559) 
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชี วิตจะ
ประสบผลส าเร็จได้หากเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดังกล่าว การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจึงมุ่งส ารวจระดับการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา และเพื่อพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจัยที่
ได้นอกจากจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดแล้ว ยังน าไปสู่การก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อส่งเสริม
การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์    
 1. เพื่อส ารวจระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
 2. เพื่อพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
กรอบแนวคิด  
 การวิจัยครั้งน้ีใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen (2015) ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมที่ใช้ท านายพฤติกรรมของบุคคล มาเป็นกรอบในการพัฒนาโมเดลการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยทฤษฎีน้ีสามารถน าไปใช้คาดการณ์และท า
ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมได้เป็นอย่างดี สาระส าคัญของทฤษฎีน้ีสรุปได้ว่าพฤติกรรมของบุคคล (Behavior หรือ B) 
เกิดจากเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ( Intention หรือ I) ซ่ึงเป็นผลมาจากเจตคติต่อพฤติกรรม 
(Attitude toward the Behavior หรือ AB) การคล้อยตามกลุ่ม อ้าง อิง (Subjective Norm หรือ SN) และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control หรือ PBC) อีกต่อหน่ึง ในบางกรณีที่บุคคลมีการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลได้โดยตรง
โดยไม่ต้องผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม จากทฤษฎีดังกล่าวผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพประกอบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 169 คน การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างพิจารณาจากอ านาจการทดสอบ (Level of Statistical Power) ที่ร้อยละ 80 จ านวนสูงสุดของตัวแปรแฝงภายนอกที่
ใช้ท านายตัวแปรแฝงภายใน คือ 3 ตัวแปร และค่าสัมประสิทธ์ิความถูกต้องของการพยากรณ์ คือ .10 ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014) ได้กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 147 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ
ง่าย 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม จ านวน 6 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ จ านวน 7 ข้อ ตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยตอนที่ 2 วัดเจตคติต่อ
พฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 ข้อ (AB1 ถึง AB3) มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือนเท่ากับ .561 
และค่าความเชื่อม่ันภายในเท่ากับ .790 ตอนที่ 3 วัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเก่ียวกับพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 ข้อ (SN1 ถึง SN3) มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือนเท่ากับ .554 และค่าความเชื่อม่ันภายในเท่ากับ 
.788 ตอนที่ 4 วัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 ข้อ 
(PBC1 ถึง PBC3) มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือนเท่ากับ .577 และค่าความเชื่อม่ันภายในเท่ากับ .804 ตอนที่ 5 วัดเจตนาเชิง
พฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 ข้อ (I1 ถึง I3) มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือนเท่ากับ .643 และ
ค่าความเชื่อม่ันภายในเท่ากับ .844 และตอนที่ 6 วัดพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 ข้อ (B1 ถึง 
B5) มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือนเท่ากับ .500 และค่าความเชื่อม่ันภายในเท่ากับ .828 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยโมเดลสมการโครงสร้างก าลังสองน้อยที่สุด
บางส่วน (A Partial Least Square Structural Equation Modeling) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SmartPLS 2.0 (Ringle, 
Wende, & Will, 2005) ซ่ึงเทคนิคดังกล่าวน้ีมีข้อเด่นคือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมุ่งค้นหาโมเดลมากกว่าการ
ยืนยันโมเดล ด้วยเหตุน้ี จึงไม่จ าเป็นต้องเน้นทฤษฎีหรือวรรณกรรมที่แข็งแกร่ง และการแจกแจงข้อมูลไม่จ าเป็นต้องแจกแจง
แบบปกติ  
 
 

เจตคติต่อพฤติกรรม 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

เจตนาเชิงพฤติกรรม 

พฤติกรรมการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา 
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ผลและอภิปราย   
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.3 ปี นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 68.0 อายุเฉลี่ย 21.3 
ปี และส่วนใหญ่ทราบข้อมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 77.6  
 2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
 
ตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
เจตคติต่อพฤติกรรม (รวม) 
เป็นเรื่องส าคัญส าหรับท่านที่จะ….. 
1. ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักสายกลาง 
2. มีเมตตา เอ้ืออาทร และช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอ 
3. เชื่อว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 

4.27 
 

4.18 
4.22 
4.41 

.46 
 

.62 

.58 

.66 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเก่ียวกับพฤติกรรม (รวม) 
บุคคลที่มีความส าคัญที่สุดส าหรับชีวิตต้องการให้ท่าน..... 
1. เรียนรู้รายรับรายจ่ายของตนเอง  
2. มีส่วนร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงานในชุมชน 
3. ออมเงินเพื่อเป็นทุนส ารองยามฉุกเฉิน 

3.97 
 

3.79 
4.01 
4.10 

.53 
 

.69 

.71 

.73 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (รวม) 
เป็นเรื่องง่ายดายส าหรับท่านที่จะ….. 
1. ไม่ก่อหน้ีโดยไม่จ าเป็นและเกินก าลัง 
2. ด าเนินชีวิตและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
3. ใช้หลักประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว 

4.27 
 

4.17 
4.34 
4.31 

.54 
 

.91 

.63 

.59 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

เจตนาเชิงพฤติกรรม (รวม) 
เป็นไปได้ที่ท่านจะ..... 
1. ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ไว้บริโภคในครัวเรือน 
2. ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในตัวเองและครอบครัว  
3. ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 

4.05 
 

4.05 
4.03 
4.07 

.63 
 

.78 

.73 

.85 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

พฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รวม) 
1. ด าเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน 
2. วางแผนการใช้จ่ายของตัวเองและครอบครัว  
3. ใช้จ่าย 3 ส่วน ออม 1 ส่วน 
4. ติดตามข่าวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อต่าง ๆ 
5. ประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4.05 
4.11 
4.01 
3.84 
4.01 
4.29 

.49 

.66 

.67 

.80 

.73 

.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างแสดงเจตคติเห็นด้วยกับพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเก่ียวกับพฤติกรรมการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.27 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับเจตนาเชิงพฤติกรรมการ
ประยุกต์ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.05 และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  
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 3. โมเดลสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
 
 จากภาพประกอบที่ 2 แสดงโมเดลสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาหลักสูตร
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเก่ียวกับพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (SN) มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (I) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .493 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (PBC) มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (I) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ  .250 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (PBC) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (B) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ  .185 เจตนาเชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (I) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (B) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .441 ส่วนเจตคติต่อพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (AB) 
ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (I) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .008 โดยเจตคติต่อพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (AB) การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงเก่ียวกับพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SN) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (PBC) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของเจตนาเชิงพฤติกรรมการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (I) ได้ 37.6 % โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความถูกต้องของการพยากรณ์เท่ากับ .376 ในขณะที่
เจตคติต่อพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (AB) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเ ก่ียวกับพฤติกรรมการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SN) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (PBC) และเจตนาเชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (I) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (B) ได้ 29.1 % โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความถูกต้องของการพยากรณ์เท่ากับ 
.291 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (2015) และงานวิจัยหลาย ๆ เรื่อง ได้แก่ นฤมล 
จันทร์สุข ชวนนท์ จันทร์สุข และเพ็ญศรี รอดพรม (2560) ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ชัยนาท จ านวน 196 คน มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยของ
บุษกร ค าโฮม และศุภกัญญา จันทรุกขา (2558) ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหาร ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 275 คน มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมระดับมาก ผลการวิจัยของกานดา เต๊ะ
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ขันหมาก (2556) ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทุกคณะ ทุกชั้นปี จ านวน 302 คน มีพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
เกือบทุกครั้งในทุกด้าน และผลการวิจัยของกชกร ช านาญกิตติชัย ธิติมา ประภากรเกียรติ เอนก แสงโนรี และจิรเดช สมิทธ
พรพรรณ (2554) ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 315 คน ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากตามล าดับดังน้ี ด้านคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
ด้านความรู้ในการด าเนินชีวิต ด้านมีเหตุผลในการด าเนินชีวิต ด้านระบบภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต และด้านความ
พอประมาณในการด าเนินชีวิต 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท่านที่ศึกษาเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสามารถอธิบายได้ว่าเจตนาเชิงพฤติกรรมการประยุกต์ 
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาขึ้นอยู่กับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมดังกล่าว หากนักศึกษารับรู้ว่าบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดส าหรับชีวิต เช่น ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง เป็นต้น ต้องการให้
เรียนรู้รายรับรายจ่ายของตนเอง มีส่วนร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงานในชุมชน ออมเงินเพื่อเป็นทุนส ารองยามฉุกเฉินหรือจิตใจ 
และนักศึกษาคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะไม่ก่อหน้ีโดยไม่จ าเป็นและเกินก าลัง ด าเนินชีวิตและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา และ
ใช้หลักประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ย่อมเป็นไปได้ที่นักศึกษาจะปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ไว้บริโภคในครัวเรือน ลด
ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในตัวเองและครอบครัว และประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากดังที่ปรากฏ ในบางครั้งพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจเกิดขึ้นโดยตรงจากการที่นักศึกษารับรู้ว่าเป็นเรื่องง่ายดายที่จะไม่ก่อหน้ีโดยไม่จ าเป็นและเกินก าลัง ด าเนินชีวิตและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางศาสนา และใช้หลักประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งน้ี
กลบัไม่ปรากฏว่าเจตนาเชิงพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอยู่กับเจตคติต่อพฤติกรรมแต่อย่างใด 
 
สรุปผลการวิจัย   
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาพรวมระดับมาก โมเดลสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาสามารถน าไป
อธิบายความแปรปรวนของเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 37.6 และ
ร้อยละ 29.1 ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ควรมีการน าโมเดลการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาที่ได้จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม เช่น การใช้วิธีการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บุคคลที่มี
ชื่อเสียง เป็นที่รัก และชื่นชอบของนักศึกษาออกมารณรงค์ให้เกิดการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้มากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการรับรู้ว่าบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญส าหรับพวกเขาต้องการให้แสดงพฤติกรรม
ดังกล่าว และเป็นการสร้างความเชื่อที่ว่าหากมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงในการด าเนินชีวิตจะได้รับการ
ยอมรับ และชื่นชมจากบุคคลดังกล่าว เป็นต้น 

2. ควรศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในการด าเนินชีวิตในปีการศึกษาถัดไป โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังทดลอง 
 
รายการอ้างอิง   
กชกร ช านาญกิตติชัย ธิติมา ประภากรเกียรติ เอนก แสงโนรี และจิรเดช สมิทธพรพรรณ. (2554). รายงานการวิจัยเรื่อง 
 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต . 
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
กานดา เต๊ะขันหมาก. (2556). รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
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นฤมล จันทร์สุข ชวนนท์ จันทร์สุข และเพ็ญศรี รอดพรม. (2560). ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท. รายงานสืบเน่ืองจากการ
 ประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม , มหาวิทยาลัย
 นเรศวร, พษิณุโลก. 
บุษกร ค าโฮม และศุภกัญญา จันทรุกขา. (2558). แบบจ าลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะ
 บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 7, 86-98. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. (2559). มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
 พุทธศักราช 2559. สงขลา: ผู้แต่ง. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). บทสรุปผู้บริหาร การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ:  
 ผู้แต่ง. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2550). การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 ทั่วราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ:  
 ผู้แต่ง. 
ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2560). การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
 ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น. 
Ajzen, I. (2015). The theory of planned behaviour is alive and well, and not ready to  retire: a commentary 
 on Sniehotta, Presseau, and Araújo-Soares. Health  Psychology Review. 9(2), 131-137. 
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural 
 Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks: Sage. 
Ringle, C. M., Wende, S., & Will, A. (2005). SmartPLS 2.0.M3. Hamburg: SmartPLS, http://www.smartpls.de. 
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ผลสะท้อนกลับของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา  
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต 
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บทคัดย่อ 

คุณภาพของผู้เรียนเป็นผลสะท้อนส าคัญที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน กลไกส าคัญที่จะช่วยก าหนดแนวทาง
และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นคือ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและน าไปใช้กับผู้เรียนให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสะท้อนกลับจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนของทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทีมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา GEN 111 จ านวน 15 คน 
ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) จากน้ันจึงน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction)  
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้สอนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาสาระของการเรียนรู้และสามารถด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีลักษณะการเขียนที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ผู้อ่าน
ได้รับความรู้ความเข้าใจตรงกัน มีการอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ซ่ึงผู้สอนสามารถศึกษา
ได้ด้วยตนเองและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติด้วยความครบถ้วนตรงตามเน้ือหา 2) แผนการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้สอนสามารถ
ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของผู้เรียน (Adaptive 
Teacher) 3) แผนการจัดการเรียนรู้ช่วยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Professional Learning Community: 
PLC) ระหว่างทีมผู้สอน ท าให้ผู้สอนได้เตรียมความพร้อมก่อนสอน ทบทวนความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้และเกิด
การแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างทีมผู้สอนมากขึ้น น าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาอย่างมีประสิทธิผล 
 
ค าส าคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้, ทีมอาจารย์ผู้สอน, GEN 111 

 
Abstract 

Quality of learning experience is a crucial reflection of how instructors design their curriculum.  Thus, the 
main mechanism for developing a better teaching experience for students is designing a teaching plan to 
be suitable and applicable for students to maximize their effectiveness.  The objective of this paper is to 
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analyze reflections of the teaching plan from the GEN 111 (Man and Ethics of Living)  teaching team.  The 
period of study is the 2nd semester of 2017 at King Mongkut’s University of Technology Thonburi. The data 
was collected from 15 instructors from the GEN 111 teaching team by two different methods: focus group 
and after action review (AAR). Then the data was analyzed by Content Analysis and Analytic Induction. The 
results of this study show:  1 )  The teaching plan was proved to be explicit and easily followed by the 
instructors. The plan also supported instructors to realize the contents of learning and manage the sessions 
according to the plan.  2 )  Through the teaching plan, the instructors could make their teaching process 
flexible to fit the needs of learners and situations (Adaptive Teacher) .  3 )  The teaching plan is contributes 
to professional Learning Community (PLC) between instructors in order to exchange knowledge and prepare 
themselves for an effective learning outcome of the course . 
 
Keywords: Lesson plan, Teaching team, GEN 111 
 
บทน า 

1.1 ความเป็นมา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) เป็น

เครื่องมือในการน านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาซ่ึงเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม 
ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกัน และเชื่อม่ันถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่า
มีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในแ ละต่างประเทศ  (ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, 2552) ดังน้ันเพื่อให้เน้ือหาในรายวิชาสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
และบรรลุผลตามเป้าหมายการเรียนรู้น้ัน ผู้สอนต้องจัดการสอนตามกระบวนการครบถ้วนทุกองค์ประกอบของการสอนโดย
ค านึงถึงหลักการในการสอนและปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีรายวิชาบังคับที่จัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายให้ความรู้โดยทีมอาจารย์ผู้สอนหลัก และมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องย่อยที่จัดให้มีอาจารย์เก้ือหนุน 
ทั้งหมด 5 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต (Man and Ethics of 
Living), รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills), รายวิชา GEN 
231 มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking), รายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life) และรายวิชา 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า (Modern Management and Leadership) ในแต่ละภาคการศึกษาจะมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับเฉลี่ย 1,000–1,500 คนต่อรายวิชา แต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่เฉลี่ย 
2-3 กลุ่มใหญ่ (เฉลี่ยนักศึกษากลุ่มละ 400-500 คน) และจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก 25-28 กลุ่มย่อยต่อรายวิชา แสดงว่าแต่ละ
รายวิชาต้องใช้อาจารย์เก้ือหนุนประมาณ 10-13 คนต่อกลุ่ม ต่อรายวิชา (ศศิธร สุวรรณเทพ, 2559) 

การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิตในอดีตที่ผ่านมาน้ัน มี
การจัดกลุ่มเรียนประมาณ 3 กลุ่มใหญ่ที่ประกอบด้วยกลุ่มย่อยประมาณ 30 กลุ่ม และมีทีมอาจารย์ผู้สอนประมาณ 25-30 คน
ต่อภาคการศึกษารับผิดชอบเป็นอาจารย์ประจ ากลุ่ม ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน โดยมีประธานรายวิชาและนักพัฒนาการศึกษาเป็นผู้ก าหนดกรอบเน้ือหาสาระการเรียนรู้ เป้าหมายที่ต้องการให้นักศึกษา
บรรลุ แนวทางการวัดและประเมินผลในรายวิชา และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม (Overview) ให้กับทีมอาจารย์
ผู้สอนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างอิสระตามความถนัดของตนเอง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ขาดความสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
ที่รายวิชาก าหนด และเกิดความเหลื่อมล้ ากันระหว่างกลุ่มเรียน เน่ืองจากความหลากหลายของอาจารย์ผู้สอนท าให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และการวัดประเมินผลในรายวิชายังไม่สามารถน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชาได้อย่างแท้จริง  
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จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ.ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะนักพัฒนาการศึกษาของ
รายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต ได้เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างเอกภาพของทีมอาจารย์
ผู้สอนให้เกิดความรับรู้และเข้าใจในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ตลอดจนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
ในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมและแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับทีมอาจารย์ผู้สอน ให้สามารถด าเนินการสอนได้บรรลุตามเป้าหมายการ
เรียนรู้ของรายวิชา ที่มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งน้ี แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนข้อมูลแหล่งค้นคว้าข้อมูล ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลสะท้อนกลับจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนของทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต ซ่ึงผลจาก
การศึกษาครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทีมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สามารถด าเนินการสอนได้บรรลุตาม
เป้าหมายของรายวิชาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

1.2 วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาผลสะท้อนกลับจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 
 
แนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องในการศึกษา 

2.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจรยิศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต ของ มจธ. 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนิน

ชีวิต มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ประกอบด้วยการให้ความรู้ผ่านการบรรยาย และการสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติจริง ในรายวิชาจะมีประธานรายวิชาท าหน้าที่ดูแลการจัดการ
เรียนการสอนในภาพรวม และมีนักพัฒนาการศึกษาร่วมออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษามีคณาจารย์ประมาณ 25-30 คน จากหลากหลายสาขาวิชาร่วมเป็นทีม
อาจารย์ผู้สอน (Teaching team) และมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการ
วัดและประเมินผล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่หลากหลายซ่ึงเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์จะจัดการเรียนการสอนต่อเน่ืองกัน 3 คาบ โดยใช้การเรียนการสอนแบบบรรยายในห้องใหญ่
ประมาณ 2 คาบ และการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องย่อยอีกประมาณ 1 คาบ ซ่ึงประธานรายวิชารับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
เน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่เรียน หรือในบางสัปดาห์อาจเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ หรือ
ให้แรงบันดาลใจกับนักศึกษา และทีมอาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มย่อย (Learning facilitator) 
รับผิดชอบดูแลการท ากิจกรรมในชั้นเรียน และการให้ค าปรึกษาในกลุ่มย่อยของตนเองตามที่รายวิชาออกแบบไว้ รายวิชา GEN 
111 จึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทีมผู้สอนในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มย่อย เพื่อให้สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การที่รายวิชาคาดหวัง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่อง มือ (Guideline) 
ให้กับทีมอาจารย์ผู้สอน 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson plan) 
เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2545) ได้กล่าวถึงความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการสอนว่าหมายถึง วัสดุ

หลักสูตรที่ควรพัฒนามาจากหน่วยการเรียนรู้ (Unit plan) ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้การจัดการสอนบรรลุเป้าประสงค์ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนโครงร่าง หรือพิมพ์เขียวที่กล่าวถึงประสบการณ์การเรียนรู้ตามหัวข้อ
การจัดการเรียนรู้และกระบวนการวัดผลที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ส่วนแผนการเรียนรู้ จะแสดงการจัดการเรียนรู้ตามบทเรียน 
และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ ดังน้ันแผนการจัดการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม  

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549, อ้างถึงในสงบ  ลักษณะ) กล่าวว่า แผนการสอน คือ การน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์
ที่จะต้องท าแผนการสอนตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือ อุปกรณ์การสอน และ  
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การวัดผลประเมินผล โดยจัดเน้ือหาสาระและจุดประสงค์การเรียนย่อยๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของ
หลักสูตร สภาพของผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์และตรงกับชีวิตจริงในโรงเรียน  

องค์ประกอบของแผนการเรียนรู้ในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต ของ มจธ. 
ประกอบด้วย (ส าลี รักสุทธี และคณะ, 2544) 1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) เป็นการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเม่ือเรียนจบตามแผนการจัดการเรียนรู้ 2) กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning 
Activities) เป็นการสอนขั้นตอนหรือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงน าไปสู่วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ที่ก าหนด 
3) สื่อและอุปกรณ์ (Learning Materials) เป็นสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
เช่น ใบงาน สื่อ วัสดุอุปกรณ์ กรณีศึกษา power point กระดาษ ปากกา สี เป็นต้น 4) การวัดและประเมินผล 
(Assessment) เป็นการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ 5) แหล่งค้นคว้าข้อมูล เป็นการก าหนดแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อให้ผู้สอน
สามารถสืบค้นข้อมูลและท าความเข้าใจเน้ือหาได้อย่างสะดวก  

2.2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา         
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการ

ด าเนินชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล
ของรายวิชาให้กับทีมอาจารย์ผู้สอน ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนด้วยความครบถ้วนตรงตามเน้ือหาอย่างเป็นระบบ น าไปสู่
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล โดยใช้การทบทวนหลังปฏิบัติในการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
ทีมอาจารย์ผู้สอน เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังน้ี (แผนภาพที่ 1) 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ทีมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนิน

ชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560 จ านวน 26 คน โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคัดเลือกมาจากประชากร โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A B และ C จ านวนกลุ่มละ 5 คน 

3.2 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
- กิจกรรมการเรียนรู้ 
- ตัวอย่างสื่อและอุปกรณ์

ประกอบการเรียนรู้ 
- การวัดและประเมินผล 
- แหล่งค้นคว้าข้อมูล 

 

การท าความเข้าใจกับ
ทีมอาจารย์ผู้สอนก่อน
จัดการเรียนการสอน 

ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน 
- ผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ได้ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด 

การทบทวนหลังปฏิบัติ (AAR) 
- เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน

กับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้สอนกับรายวิชา 
 

การปรับปรุงแผน 
การจัดการเรียนรู้ 
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ผู้วิจัยได้เก็บและรวบรวมข้อมูลในประเด็นต่างๆ จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ในการจัดการเรียน  
การสอนของทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต ด้วยการการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) และการทบทวนหลังปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.2.2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนหลังปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยใช้วิธีการประชุมทีม

อาจารย์ผู้สอนเพื่อทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา โดยมีประธานรายวิชาและนักพัฒนาการศึกษาร่วมท า
หน้าที่เป็นคุณอ านวยการเรียนรู้ (Facilitator) คอยอ านวยความสะดวกในการจดบันทึก กระตุ้น และตั้งค าถามเพื่อให้ทีม
อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งด้านความส าเร็จที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัด 
การเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคการสอน (Best practice)  เพื่อให้ทีมอาจารย์ผู้สอนได้รับประสบการณ์ตรงในการต่อยอด
หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป 

3.2.3 ด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) และการ
บันทึกเสียง โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาของ สุวิมล ว่องวาณิช (2550 , หน้า 344—345 อ้างถึงใน Stewart and 
Shamdasani, 1990)  

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

induction) โดยมีการด าเนินการ ดังน้ี 
3.3.1 การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง และถอดเทปการสนทนา วิเคราะห์ 

พร้อมทั้งจ าแนก จัดระบบข้อมูลตามประเด็นการสัมภาษณ์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความครบถ้วนของแผนการจัดการเรียนรู้  ความ
เข้าใจแผนการจัดการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ประโยชน์ของแผนการจัดการเรียนรู้ และประเด็นอ่ืนๆ 

3.3.2 การวิเคราะห์แบบอุปนัย ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการพิจารณาประเด็นหลักที่พบในเอกสารที่เก่ียวข้องและการ
ถอดเทปสนทนามาตีความสร้างข้อสรุป 

 
ผลและอภิปราย    

4.1 ผลการศึกษา 
ผลจากการสนทนากลุ่มและการทบทวนหลังปฏิบัติงานของทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับ 

หลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต พบว่า ความคิดเห็นของทีมอาจารย์ผู้สอนหลังจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้ข้อมูล  
เชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วย  
การสนทนาทบทวนการจัดการเรียนการสอนของทีมอาจารย์ผู้สอน ดังน้ี 

4.1.1 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต สามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ ดังน้ี 
1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ทีมอาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ตามที่รายวิชาก าหนด โดยรายวิชาได้จัดท าแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ส่งให้ทีมอาจารย์ผู้สอนได้ศึกษาและท าความเข้าใจด้วย
ตนเองล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน  

2) กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเป็นผู้ก าหนดและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนอธิบายแนวทางการจัด
กิจกรรมอย่างเป็นล าดับขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนการสอน ท าให้ทีมอาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจในขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตรงกัน สามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ และลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่ม โดยในแต่
ละสัปดาห์ของการจัดการเรียนการสอน รายวิชาได้มีการประชุม (Brief) ทีมอาจารย์ผู้สอนประมาณ 15-20 นาทีก่อนสอน 
เพื่อให้อาจารย์ได้เตรียมความพร้อมก่อนสอน ทบทวนความเข้าใจกิจกรรมการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ซักถามใน
ประเด็นที่สงสัย ส าหรับผู้สอนที่ยังไม่มีประสบการณ์สอน รายวิชาจะมีทีมผู้ช่วยสอน (Teaching assistant) คอยสนับสนุน
กระบวนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้สามารถด าเนินไปได้ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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3) สื่อและอุปกรณ์ ในแต่ละสัปดาห์ของการจัดการเรียนการสอน รายวิชาได้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารและ
สไลด์ประกอบการสอนให้กับผู้สอนทุกกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้
อย่างสะดวก 

4) การวัดและประเมินผล รายวิชาได้ก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีมาตรฐานในการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล สัดส่วนคะแนน ตลอดจนพิจารณาผลการศึกษาของรายวิชาร่วมกัน
อย่างเท่าเทียม 

5) แหล่งค้นคว้าข้อมูล รายวิชาได้ก าหนดแหล่งค้นคว้าข้อมูลประกอบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สอน
สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

4.1.2 ผลสะท้อนกลับจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของทีมอาจารย์ผู้สอน 
ทีมอาจารย์ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้ดีขึ้น สามารถสรุปได้ดังน้ี 
1) การสร้างความเข้าใจในแผนการจัดการเรียนรู้ของทีมอาจารย์ผู้สอน แผนการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ทีมอาจารย์

ผู้สอนมีความเข้าใจในเน้ือหาสาระของการเรียนรู้ตรงกัน มีลักษณะการเขียนที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ผู้อ่านได้รับความรู้ความ
เข้าใจ และสื่อสารได้ชัดเจน มีการอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่อย่างชัดเจน โดยผู้สอนสามารถท าความ
เข้าใจได้ด้วยตนเอง และมีการทบทวนความเข้าใจร่วมกันระหว่างทีมผู้สอนอีกครั้งก่อนการจัดการเรียนการสอน ดังตัวอย่างค า
กล่าวต่อไปน้ี  

“ค าพูดที่ใช้ในแผนการสอนมีความเหมาะสม อ่านง่าย สามารถท าความเข้าใจและอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
มีการอธิบายขั้นตอนการสอนและเน้ือหาที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะน าไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้” 

“ในระหว่างเตรียมสอน จะอ่านแผนการสอนประกอบกับการดูสไลด์การสอน เพื่อดูว่าในแต่ละสไลด์เราจะสอน
อย่างไร และจะอธิบายรายละเอียดให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างไร”  

“ในฐานะอาจารย์ใหม่ รู้สึกชอบแผนการสอนน้ีมาก รู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากที่ท าให้เราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่จะ
สอน ส่วนตัวจะใช้เวลาในการศึกษาและท าความเข้าใจจากแผนการสอนก่อนสอนจริงทุกครั้ง โดยใช้เวลาประมาณครึ่งวัน อ่าน
ซ้ าๆ หลายรอบจนเกิดความเข้าใจ เน่ืองจากเน้ือหาค่อนข้างมีความซับซ้อน การอ่านแผนการสอนประกอบกับการดูสไลด์การ
สอนจะท าให้เราเข้าใจ และสามารถน าไปสอนได้” 

“แผนการสอนมีความส าคัญมากที่ท าให้คนสอนได้ศึกษารายละเอียด และเตรียมตัวก่อนสอน เพราะมีเน้ือหา
บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน การมีแผนการสอนท าให้ผู้สอนมีความม่ันใจในการสอนมากขึ้นโดยเฉพาะตัวเองซ่ึงเป็นอาจารย์
ใหม่” 

2) การสอนได้ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทีมอาจารย์ผู้สอนได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้มีรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างของ
สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม การประเมินผล และแหล่งค้นคว้าข้อมูล ดังตัวอย่างค ากล่าวต่อไปน้ี 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ สามารถบอกวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน ดัง
เสียงสะท้อนกลับของอาจารย์ที่ว่า “ในฐานะอาจารย์ใหม่ รู้สึกว่าแผนการสอนท าให้เรามองเห็นเป้าหมายของการเรียนรู้ที่
อยากให้ผู้เรียนบรรลุอะไร และต้องจัดกระบวนการสอนอย่างไร ซ่ึงสิ่งที่ระบุไว้มีความชัดเจน บางอย่างเราไม่มีความรู้เราก็ต้อง
ไปค้นหาเพิ่มเติม เพราะเน้ือหาหรือค าศัพท์บางอย่างเป็นความรู้ใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยได้ยิน หรือเป็นความรู้เฉพาะด้านที่
อาจจะไม่สามารถท าความเข้าใจได้ทั่วๆไป” 

 กิจกรรมการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม และการประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการสอน ส่งผลดีต่อการเรียน
การสอน โดยเสียงสะท้อนของอาจารย์บางส่วนกล่าวว่า “รู้สึกชื่นชอบการเขียนสรุปประเด็นการเรียนรู้จากห้องใหญ่สู่ห้องย่อย 
สามารถช่วยให้อาจารย์ผู้สอนเชื่อมโยงและทบทวนเน้ือหาการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเน้ือหาที่ค่อนข้างมีความ
ซับซ้อน” นอกจากน้ีการระบุเวลาในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้สอนแบ่งการสอนได้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้สอนรู้ว่าแต่ละกิจกรรม
ควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ และต้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง 

ตัวอย่างของสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ มีความชัดเจนท าให้ผู้สอนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ความคิดเห็นของ
ผู้สอนส่วนหน่ึงกล่าวว่า “แผนการเรียนรู้มีขั้นตอนการสอนและสื่อประกอบกอบการสอนที่ชัดเจนดี นอกจากน้ีการออกแบบ
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และจัดเตรียมตัวอย่างของสื่อ อุปกรณ์ และใบกิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการ
เรียนรู้มากกว่าการให้นักศึกษาใช้ส่ือหรือกระดาษที่นักศึกษาเตรียมมาเอง”  

การวัดและประเมินผล “รายวิชามีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการอธิบายเพื่อท าความเข้าใจกับผู้เรียนได้” 

 แหล่งค้นคว้าข้อมูล “ในฐานะผู้สอนท่านใหม่ ยังมีความกังวลในส่วนของเน้ือหา การบริหารจัดการเวลาและล าดับใน
การจัดกิจกรรมอยู่บ้าง เน่ืองจากยังไม่มีประสบการณ์สอนในรายวิชา การมีรายละเอียดการเพิ่มเติมในส่วนของการอธิบายหรือ
สรุปข้อมูล รวมถึงแหล่งสืบค้นที่เก่ียวกับความรู้หรือทฤษฎีที่ใช้ในรายวิชา จะท าให้สามารถเชื่อมโยงกับสไลด์ประกอบการสอน
ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและลดความวิตกกังวล” 

“แผนการสอนมีความละเอียดมาก เม่ือสอนจริงก็ได้สอนตามแผนการสอนทุกกระบวนการ ทั้งเวลาและขั้นตอนการ
ท ากิจกรรม เป็นเหมือนคู่มือที่ช่วยให้สอนได้ง่ายและสะดวกขึ้น” 

“แผนการสอนเป็นเครื่องมือที่ดีนะคะ ท าให้เราสามารถจัดล าดับในการสอน และการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาได้ 
โดยตัวนักศึกษาเองก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างมีระบบ มีล าดับขั้นตอน และรู้สึกว่ารายวิชาออกแบบแผนการสอนที่
มีความยืดหยุ่นมาก ผู้สอนก็สามารถบริหารจัดการเวลาและกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเค้าโครงกิจกรรมจาก
แผนการสอน” 

“เน่ืองจากสอนมาหลายเทอม ปกติจะใช้แผนการสอนร่วมกับประสบการณ์สอนส่วนตัว ช่วยให้สามารถจัดการเรียนรู้
ได้ดี  ไม่งงเวลาไปสอน และท าให้อาจารย์ผู้สอนเกิดความเข้าใจตรงกัน เป็นเครื่องมือที่ท าให้อาจารย์ทุกคนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้เหมือนกันและเป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอน/กระบวนการพร้อมๆ กัน ลดความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียมในการ
จัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มได้เป็นอย่างดี” 

“ในแต่ละเทอม รายวิชาจะมีอาจารย์ใหม่ๆ เข้ามาสอน ดังน้ันการมีแผนการสอนถือเป็น guideline ที่ดีมาก ที่จะ
ท าให้รายวิชาสามารถควบคุมดูแลกระบวนการจัดการเรียนรู้ของทีมอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามสิ่งที่รายวิชาคาดหวัง และมี
ประสิทธิผล” 

นอกจากน้ี นักศึกษาได้สะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและทีมผู้สอนเม่ือจบภาคการศึกษาว่า “รู้สึก
ชอบการท ากิจกรรมในห้องเรียน ไม่น่าเบื่อ อาจารย์สอนได้ละเอียดเห็นภาพได้ชัดเจน เวลามีปัญหาก็สามารถขอค าปรึกษาจาก
อาจารย์ได้” 

“ในรายวิชาจะมีนักศึกษาจากหลายๆ ภาควิชาเรียนร่วมกัน ท าให้ผมได้รู้จักเพื่ อนใหม่ๆ ได้เรียนรู้ท างานร่วมกัน 
บ่อยครั้งที่ผมได้พูดคุยกับเพื่อนเก่ียวกับการสอนของอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม ก็รู้สึกว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ในรายวิชามีแนวทางใน
การสอนและให้ค าปรึกษาเป็นไปในทางเดียวกัน มีเกณฑ์การตรวจงานที่ชัดเจนตรงกัน ท าให้ไม่ค่อยมีความเหลื่อมล้ ากัน
ระหว่างกลุ่ม”  

3) การปรับใช้แผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทีมอาจารย์ผู้สอนให้ความเห็นว่า ในระหว่างจัดการ
เรียนการสอนและหลังการจัดการเรียนการสอน แผนการเรียนรู้ช่วยให้ทีมผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนได้
ตรงตามที่รายวิชาคาดหวังและเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ โดยสามารถปรับกระบวนการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน และใช้เป็นเครื่องมือในการตอบข้อสงสัยของนักศึกษาได้ ดังตัวอย่างค ากล่าวต่อไปน้ี 

 “ในฐานะผู้สอนที่เคยมีประสบการณ์สอนในรายวิชา อาจจะไม่ได้สอนตามสไลด์ที่รายวิชาให้มา หรือท าตามขั้นตอน
การสอนในแผนการสอน แบบเป๊ะๆ แต่จะปรับกระบวนการสอนและปรับสไลด์ประกอบการสอนให้เป็นไปตามความถนัดของ
ตนเอง โดยดูแผนการสอนประกอบ ซ่ึงแผนการสอนน้ีสามารถตอบค าถามและช่วยเหลือนักศึกษาได้” 

 “ประสบการณ์สอนเป็นสิ่งส าคัญ ท าให้คนสอนสามารถบริหารจัดการการสอนของตัวเองได้ดีขึ้น เพราะแผนการ
สอนท าให้รู้ว่าแต่ละกิจกรรมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ และควรสังเกตสิ่งใดบ้าง ซ่ึงผู้เรียนเป็นตัวแปรส าคัญในการสอน ถ้าหาก
ผู้เรียนมีความพร้อม ที่จะเรียน ผู้สอนก็สามารถเสริมแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น แม้ว่านักศึกษาใน
รายวิชาส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นปีเดียวกัน แต่เชื่อว่านักศึกษาแต่ละคนมีเอกลักษณ์ (Student persona) ต่างกัน ขึ้นอยู่ กับ 
learning style และความพร้อมของแต่ละบุคคล รวมถึงสไตล์การสอนของอาจารย์แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกัน ฉะน้ันการปรับ
กระบวนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นเรื่องที่จ าเป็นส าหรับการสอน” 
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“โดยส่วนตัว การสอนในแต่ละสัปดาห์จะใช้โครงร่างจากแผนการสอนที่รายวิชาจัดท าขึ้น มาปรับใช้ในการ
ตั้งเป้าหมายการสอนของตนเองว่าอยากให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเรื่องอะไร มากน้อยแค่ไหน คาดหวังจะให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมายอะไรภายในห้อง ด้วยมาตรฐานเดียวกัน เดินไปพร้อมๆกัน” 

4) การร่วมทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ของทีมอาจารย์ผู้สอน ทีมอาจารย์ผู้สอนให้ความเห็นว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ช่วยให้เกิดการประชุมทบทวนการจัดการเรียนการสอนทั้งก่อนและหลังสอน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรังปรุง  
การสอนของทีมอาจารย์ผู้สอน ดังตัวอย่างค ากล่าวต่อไปน้ี 

“การประชุมก่อนสอนท าให้อาจารย์ได้ทบทวนแผนการสอนก่อนที่จะเกิดการสอนจริงอีกครั้ง ช่วยยืนยันให้ผู้สอนมี
ความม่ันใจเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่ได้เตรียมตัวมา มีความถูกต้องแล้ว เข้าใจล าดับขั้นตอนการสอน และเป็นการตรวจสอบว่าอาจารย์ได้
เตรียมความพร้อมก่อนสอนมาหรือไม่ รวมถึงทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกันว่า สิ่งที่ผู้สอนได้เตรียมตัวมาน้ันเป็นไปตาม
เป้าหมายที่รายวิชาคาดหวังหรือไม่” 

“การแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน ท าให้รู้ว่าในรายวิชามีปัญหาอะไรบ้าง หรือมีเทคนิคการสอนอะไร
อาจารย์บางท่านน าไปใช้แล้วนักศึกษาให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้
เรียนรู้ร่วมกันแล้ว ยังท าให้เกิดการท างานเป็นทีมระหว่างผู้สอน และท าให้ความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการ
เรียนรู้ในวิชา” 

“การมีแผนการสอน ท าให้ผู้สอนรู้สึกกระตือรือร้นที่จะสอน และเกิดความม่ันใจการสอน เพราะรู้ว่าการสอนในแต่
ละครั้งน้ันมีทิศทางและกระบวนการอย่างไร นอกจากน้ียังท าให้เราได้ทบทวนตัวเองว่า การสอนในแต่ละครั้งน้ันยังมีอะไรที่เรา
ยังบกพร่องอยู่บ้าง เพื่อน ามาพัฒนาการสอนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น” 

 “แผนการสอนท าให้เกิดการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้สอนกับผู้สอน และผู้สอนกับรายวิชา มากขึ้น 
เช่น การประสบการณ์สอน เทคนิคการสอน และประเด็นอ่ืนๆ ในห้องเรียน หรือถ้าเราอ่านแผนการสอนแล้วมีข้อสงสัยก็ท าให้
เกิดการพูดคุยกันมากขึ้น” 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาผลสะท้อนกลับจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของทีมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับ

หลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิจ ของ มจธ. พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทีม
อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนตามที่รายวิชาคาดหวังได้ ช่วยให้ผู้สอนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระของการ
เรียนรู้และสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด  โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชา GEN 111 ได้พัฒนามาจากเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการวัดประเมินผลที่ทีมอาจารย์
ผู้สอนได้ร่วมกันออกแบบไว้ก่อนเปิดภาคการศึกษา มีรูปแบบและลักษณะการเขียนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เลือกใช้ภาษาที่
ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจตรงกัน นอกจากน้ีการอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน ช่วยให้
ผู้สอนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติด้วยความครบถ้วนตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้ ดังที่ จุติมา 
รัตนพลแสนย์ และคณะ (2558) กล่าวว่า การออกแบบการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่จะถ่ายทอดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นการ
ท าความเข้าใจ การปรับปรุง การประยุกต์ใช้วิธีการสอนและตัดสินว่าจะใช้วิธีใดที่ดีที่สุดที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึง
ประสงค์ของความรู้ ทักษะและเจตคติในตัวผู้เรียนเป็นยุทธวิธีการสอนหลักก่อนและจัดเลือกเน้ือหา ให้เป็นสาระการเรียนรู้  

แผนการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความยืดหยุ่น เหมาะสม
กับสถานการณ์และบริบทของผู้เรียน (Adaptive teacher) เน่ืองจากทีมอาจารย์ผู้สอนมาจากหลากหลายสาขาวิชา และมี
ประสบการณ์สอนที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ท่านเดิมที่เคยสอนในรายวิชา ท าให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดกระ
บวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยใช้เค้าโครงรายละเอียดจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่รายวิชาจัดท าขึ้นในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ประกอบกับการใช้เทคนิคการสอนตามความถนัดส่วนบุคคล และการวิเคราะห์และสังเกตพฤติกรรม
ของผูเ้รียนผ่านการแสดงออกทางความคิด และการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนของจุติมา รัตนพลแสนย์ และคณะ (2558) กล่าวว่า การบริหารจัดการชั้นเรียน สามารถส่งเสริมการเรียนการสอนให้
ด าเนินไปอย่างราบรื่น เป็นสิ่งสัมพันธ์กับการจัดเรียนรู้และเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญของบทบาทความเป็นผู้น าของครู และเป็นกล
ยุทธ์ในการวางแผนการเรียนรู้ด้วย ท าให้ครูสามารถสร้างข้อก าหนดและขั้นตอนการปฏิบัติน าไปสู่พฤติกรรมที่ชัดเจน หลักการ
บริหารจัดการชั้นเรียนประกอบด้วย 1) ต้องยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับชั้นเรียน 2) ต้องจัดห้องเรียนเพื่อสร้างเสริมความรู้
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ทุกด้าน 3) ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น สภาพแวดล้อมทางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่
และการเรียนของผู้เรียนมาก  

จากผลสะท้อนกลับจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของทีมอาจารย์ผู้สอนทั้งสองประเด็นข้ างต้น สอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) ของ Grant Wiggins and Jay Mctighe (1998) กล่าวคือ 
การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ เป็นวิธีการออกแบบการเรียนการสอนที่ใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
outcomes) เป็นตัวตั้งเพื่อก าหนดวิธีการวัดผลและชิ้นงาน (Evidence of understanding) ที่สามารถใช้เป็นการบอกว่า
ผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ หลังจากน้ันจึงออกแบบกิจกรรมการเรียน (Instruction) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานที่ระบุ
ได้ ซ่ึงจะต้องพิจารณาสื่อการสอนที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้และผลการออกแบบด้วย “WHERE TO” ซ่ึงเป็นหลัก
ที่ที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยผู้สอนจะเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก่อนก็ได้ตาม
สถานการณ์ของบทเรียน หรือสภาพปัญหาของผู้เรียน แต่สิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึงคือ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของจุดมุ่งหมาย
การเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ โดย W คือ Where to go และ What to learn หมายถึง 
ผู้สอนต้องชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแผนการจัดการเรียนรูคืออะไร มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจกับเรื่องใดบ้าง รวมทั้งผู้เรียนจะต้องมีความรู เรื่องใดที่จะท าให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จ H คือ Hook และ Hold หมายถึง ผู้สอนจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้สนใจในบทเรียน
และกิจกรรมการเรียนรู จนจบสิ้นกระบวนการเรียนรู ของหน่วยการเรียนน้ันๆ E คือ Equip experience และ Explore 
หมายถึง ผู้สอนจะมีวิธีการอย่างเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรูและสามารถท าความเข้าใจกับ
องค์ความรู้ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ R คือ Rethink และ Revise หมายถึง ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจ รวมทั้งตรวจสอบผลงานของตนเองเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ E คือ Evaluation 
หมายถึง ผู้สอนต้องแนะน าให้ผู้เรียนประเมินผลและชี้แนวทางการประยุกต์ใช้ผลงานของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู
ในครั้งต่อไป T คือ Be tailored หมายถึงผู้สอนต้องจัดแผนการจัดการเรียนรูให้ตอบสนองต่อความสนใจความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และ O คือ Organized หมายถึง ผู้สอนต้องจัดการบริหารชั้นเรียนอย่างเหมาะสมสอดคลองกับ
กิจกรรม เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนได้อย่าเหมาะสมและน าไปใช้ได้จริง 

นอกจากน้ี แผนการจัดการเรียนรู้ช่วยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Professional Learning 
Community: PLC) ระหว่างทีมผู้สอน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนจากประสบการณ์ตรงของทีมอาจารย์ผู้สอน เพื่อสะท้อน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนสอน ระหว่างการสอน และหลังสอน โดยน าเสนอผล
การจัดการเรียนรู้ของตนเอง เทคนิคการสอน ตลอดจนปัญหาที่พบในชั้นเรียน ท าให้ทีมผู้สอนได้รับความรู้ มุมมอง และ
แนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมๆ 
กัน ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่ส าหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิก
วิชาชีพครูของโรงเรียน ในการท างานเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการโรงเรียน ซ่ึง Hord (1997) มองใน
มุมมองเดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าวมีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้น าร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น 
“ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและ
การน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบน้ีเป็นเหมือนแรงผลักดันโดยอาศัยความต้องการ
และความสนใจของสมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 
1990) การพัฒนา วิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์” (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า 
“ศิษย์ของฉัน”และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ของครู” เป็นตัวตั้งต้นเรียนรู้ที่จะมองเห็น
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม การให้ทีมผู้สอนร่วมกันทบทวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ยังสอดคล้องกับการให้ผลสะท้อน
และการอภิปรายผลการปฏิบัติงานของชาริณี ตรีวรัญญู (2557) กล่าวคือ การที่ครูและผู้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาบทเรียน
ด าเนินการอภิปรายร่วมกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียน เช่น การอภิปรายเพื่อก าหนดเป้าหมายการ
อภิปรายและสะท้อนความคิดเพื่อวางแผนการสอนน้ัน นอกจากจะเป็นการน าเสนอทั้งผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและ
นวัตกรรม หรือวิธีการพัฒนาที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนแล้ว ยังท าให้เกิดการขยายผลเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ต่อไป รวมทั้งเพื่อให้
กลุ่มครูได้จัดระบบองค์ความรู้ที่ได้ของตนและมีหลักฐานในการด าเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนเพื่อให้มีโอกาสได้ภาคภูมิใจใน
ผลงานอีกด้วย 
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สรุปผลการศึกษา  
จากการศึกษาผลสะท้อนกลับจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของทีมอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต สามารถสรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนหลายมิติ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายการ
เรียนรู้ของรายวิชาที่ก าหนด การควบคุมดูแลทีมอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความ
ครบถ้วน ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ตลอดจนสร้างให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและสร้าง
กระบวนการท างานเป็นทีมให้กับผู้สอน ได้เห็นความส าคัญของตนเองและรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชา เพื่อน าพาผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะ    

6.1 การจัดท าแผนการเรียนรู้ จะต้องค านึงถึงบริบทการจัดการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดย
เลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะ ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

6.2 กระบวนการในการพัฒนาทีมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของรายวิชา มีเทคนิคและทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ทีมอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่รายวิชา
คาดหวังไว้ ที่จะต้องอาศัยเวลา ประสบการณ์สอน รวมถึงศาสตร์และศิลป์ส่วนบุคคล เพื่อปรับกระบวนการสอนจากแผนการ
เรียนรู้ที่ก าหนดให้มีความเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน และตรงกับความถนัดของผู้สอน 

6.3 การติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทบทวนหลังปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เป็นส่วนส าคัญที่ช่วย
ให้รายวิชาได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้สอนและผู้เรียน นอกจากน้ียังท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์
และเทคนิคการสอนระหว่างทีมผู้สอนอีกด้วย ซ่ึงรายวิชาได้รับข้อมูลส าคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
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Abstract 

This study explored the views of a group of Thai adult English language learners towards the use 
of oral presentations in an English language course for their professional development.  The participants 
were thirty-one Thai teachers working at a bilingual school in Thailand.  The main teaching and learning 
method was through the use of oral presentation projects.  After the participants had practiced giving two 
oral presentation projects in class, the survey was conducted by means of questionnaires.  The data were 
analyzed using descriptive statistics.  The findings indicated that most participants viewed the use of oral 
presentations beneficial in helping them improve their English.  Future investigation is recommended to 
understand the impact of using oral presentations as a tool in enhancing English language skills in ESL adult 
learners in Thailand.  

 
Keywords: 21st century skills, ESL adult learners, English language learning, oral presentation 
 
Introduction 
1.1  Background 

Today, English is recognized as a universal language of the world.   Billions of people are in the 
process of acquiring it.  This has been more significant than ever as the world goes digital and information 
on the internet is mainly in English.  Fortunately, among many languages that people are learning, English 
is one of the world’s simplest and easiest to acquire.  It has only 26 basic consonants and no diacritics 
comparing to Thai which has 44 basic consonants and 15 vowels that can be further combined to produce 
28 vowel forms.  In addition, Thai has 4 tone markers, making the language a total of 91 distinct symbols 
(Thai-alphabet-Wikipedia).  Thus, learning Thai language, without question, is linguistically harder than 
learning English.  However, many Thai adult learners find English difficult to acquire even though majority 
of them had spent approximately twelve years studying the language in their primary and secondary 
schools. 

According to the recent EF English Proficiency Index (EF EPI) which purpose was to rank countries 
by the average level of English language skills amongst those adults who took the EF test in November 
2017, Thailand ranked 53 out of 80 countries around the world.  Within Asia, Thailand ranked 15 out of 20 
countries (EF EPI, 2017). This supports Noom-ura’s study that Thais’ English proficiency is relatively low 
(Noom-ura, 2013).  The main reason lies in the fact that English language is not commonly used or spoken 
in Thailand.  Furthermore, most English programs on televisions or in movie theatres are dubbed with or 
translated into Thai language in order to help Thais enjoy the programs they are watching.  In other Asian 
countries, i.e., Malaysia, Singapore, India, Indonesia and the Philippines, on the contrary, English plays a 
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significant role in their daily communication.  Most of their English programs are not translated into their 
local languages.   Thus, people in these countries generally hear and use English on a daily basis.   

There was a report in Noom-ura’s study (2013) by Thai English-language teachers commenting that 
not only students had difficulty using English, but they also had minimal use or exposure to English.  The 
lacking opportunities of using English language regularly, consequently, decreases the chance for English 
language learners to be successful in improving the language in all four skills,  unless, for example, the 
learners have close social contact with English speaking people, at work, in schools, or in life.   

The main purpose of this study was to explore Thai teachers’ views towards the use of oral 
presentations as a main teaching and learning tool in promoting their English language skills in a more 
natural way.  The study examined and analyzed the survey data through descriptive statistics.  Then, it 
revealed the results.  Finally, it presented a conclusion and provided some recommendations for future 
study in order to understand the impact of the use of oral presentations in ESL teaching and learning on 
the improvement of language proficiency.  The following sections present an overview of ‘the 21 st century 
skills’, the ‘Four Cs’, and ‘oral presentation basis’ and its benefits as a language learning tool. 

 
1.2 The Four Cs - the 21st Century Skills  

Since the launch of the 21st century skills framework, the use of the oral presentation as a learning 
tool has gained its importance.  It also supports the concept of Constructivism in modern day education.  
In the first decade of the 21st century, the United States’ National Education Association (NEA) took the 
step to interview leaders from different sectors, i.e. business, science, technology, education and 
government to determine which 21st century skills are most relevant and important to students. The ir 
conclusion was that students’ proficiency in reading, writing and arithmetic would not be sufficient to 
compete in the global society.  Students must also be proficient communicators, creators, critical thinkers, 
and collaborators which are known as the “Four Cs” (NEA.org).   

 From the Four Cs or skills: communication, creativity, critical thinking, and collaboration, many 
employers believe that linguistically and culturally effective communication is critical and essential to 
contribute to students’ success when they go out to pursue their careers (NEA.org).   The objectives of this 
study as aforementioned were to help students develop their ability to communicate in English which is 
very important in their career, and at the same time supporting them with the 21st century skills.  Thus, the 
in-class oral presentation activity was considered relevant, important and worth the effort of making it a 
successful strategy for language teaching and learning in today’s digitally-based dynamic world.   

 
1.3 Oral Presentations – the 21st century language learning tool  

In any social or professional context, oral presentations may be called for.  It could be used in 
describing one’s background and interests at a job interview, presenting a company and identifying its goals, 
reporting  and reviewing a company’s performance, delivering a speech at a business meeting, or motivating 
a group of people for some desired actions, for example.  An oral presentation is basically a brief discussion 
of a defined topic delivered to a public audience in order to impart knowledge or to st imulate discussion.  
It also refers to public speaking and/or speech-making (Islam, 2013).  Whether the presentations are formally 
or informally delivered, the common theme is that speaking is done before an audience, in other words, in 
front of other people.   

In education, particularly in language teaching and learning, the concept behind asking students to 
give oral presentations is to generate an atmosphere where students communicate with other students 
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using English.  This activity promotes the use of English in a natural way.  Teacher’s guidelines, scaffolding 
supports and feedback are crucial in helping students feel comfortable giving oral presentations.  Students, 
on the other hand, are expected to try their best to understand their topics and send the message across 
to the audience clearly.  The whole process gives students opportunities to develop research and critical 
thinking skills as well as linguistic and communicative skills (Wilson & Brooks, 2014) which are essential for 
the 21st century learning.  

Form the study in 2011, Girard, Pinar and Trapp reported that using oral presentations lead to 
greater class interaction and participation, an increased interest in learning, and noticeable improvements 
in students’ communication and presentation skills.  Their findings have essentially supported the study of 
Thornbury in 2005 that the use of oral presentations has shown to help students improve their English 
language abilities.  

 
1.3.1 Types of Oral Presentations 

According to ‘An Instructor Guide’ on ‘Effective Communication’, there are two main types of oral 
presentations: informational and motivational (FEMA, 2014).  The following shows how each type are 
determined and used.   

Informational Oral Presentations – These are oral presentations with the aim of delivering of 
messages to:  

 Present explanatory information, 
 Directly provide information, 
 Transmit specific knowledge, 
 Feature statistics or support research, 
 Present ideas in logical sequence, 
 Motivational Oral Presentations – These oral presentations are delivered with the aim of 

sending messages to:  
 Create awareness,  
 Change attitudes, 
 Garner support, 
 Communicate abstract points,  
 Arouse interest and gain attention. 
 

1.3.2 Advantages of using Oral Presentation as a teaching and learning tool 
Listed below are some advantages in using oral presentations as an English language teaching and 

learning tool in the ESL classrooms. 
– Stimulating and Cultivating active learning – Active learning involves providing opportunities to 

students to meaningfully talk, listen, write, read, and reflect on the contents, ideas, issues, and concerns of 
an academic subject (Meyers & Jones, 1993).  According to King (2002), oral presentations have been shown 
to encourage students to become active and autonomous learners.  Additionally, oral presentations do 
more than just give students opportunity to practice language skills, they give students an opportunity to 
teach something to their peers (Wilson & Brooks, 2014). 
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– Facilitating constructive learning – Learning will be constructive and effective providing that there 
is extensive exposure to the target language and plenty of opportunities for the learner to use it (Brumfit, 
1980). Based on Constructivism theory, learning environments could enhance "collaborative construction 
of knowledge through social negotiation, not competition among learners for recognition” (Jonassen, 1994).  
The use of oral presentations can promote extensive exposure to the target language and make learning 
fun, engaging and beneficial.   

– Promoting student-centered and autonomy – Students can share their work with others in a 
culminating activity and display results of their exploration, review and evaluate their projects (Drake & 
Burns, 2004) through the use of oral presentations. They use their prior knowledge to interpret information 
and construct a meaningful representation for the information which is crucial to language learning (Ross, 
2017).  

– Developing communicative competence – To be recognized as having communicative 
competency, ESL learners must be able to utilize all four language skills namely: speaking, listening, reading 
and writing.  According to King (2002), oral presentations bridge the gap between language study and 
language use as the activity requires students to use all four language skills in a natural and integrated way.  
Jing (2006) states, “The integration of the four skills emphasizes the focus on realistic language and can , 
therefore, lead to the student’s all-round development of communicative competence in English.”   

– Providing meaningful learning experience – Researchers have shown that participating in 
presentations can be beneficial for students’ future employment (Z ivkovic, 2014).  Even if the employers 
are not looking for employees who can give presentations in English, the skills that students learn when 
they are presenting in English are transferable to presentations in their first language (Pittenger, 2004).   

Challenges in Using Oral Presentations in ESL Courses 
 Despite many benefits to be gained by students in using oral presentations in ESL classes, there 

are also some issues and challenges.  Firstly, according to Ross (2007), many teachers who have tried using 
this approach in their classes have reported that they found them to be time-consuming with little or no 
pedagogical value.  To address this issue, Sundrarajun & Keiely (2010) suggest that oral presentations need 
to be properly scaffolded if they are to be effective.  Without the teacher(s) providing adequate guidance 
to students in completing the task of giving oral presentations, it could weaken the whole process’ 
effectiveness, particularly when students’ overall English ability is at the beginning level.  

Secondly, when students are at their beginning level, they fundamentally “lack the core fluency” 
required for delivering an effective oral presentation.  So, teachers have to carefully limit the amount of 
cognitive demands the presentations put on the students (Jordan, 1997, p. 203).  The presentation process 
should be broken down into many manageable steps (Wilson & Brooks, 2014).  As a result, the process of 
teaching and learning could be lengthened.  Therefore, teachers may need to plan their lessons carefully 
in order to utilize this tool efficiently and effectively. 

The final challenge of using oral presentation approach to facilitate teaching and learning in ESL 
classrooms has to do with the fact that sometimes the audience turns passive.  A presentation given by 
one student at a time could make other students who are not presenting become passive learners which 
can lead to boredom (Chiu, 2004).  For this reason, the question and answer section at the end of each 
presentation should be promoted as it is helpful in keeping the audience active.   

 
Objectives 

This study was intended for two main purposes: 
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1) To obtain the information and viewpoints from the Thai adult ESL learners towards the use of 
oral presentations as a language learning tool.  

2) To provide the interpreted data obtained from the participants regarding the use of oral 
presentations as a language learning tool in helping them improve their English.     
 

Methodology 
3.1  Participants 

The study was conducted with the total of thirty one (31) Thai teachers working at a Thai bilingual 
school in the 2018 academic year whose English was at a lower intermediate level.  A placement test was 
given to the subjects and recorded as their language background prior to the beginning of the program.  No 
subject was excluded from the English program after the placement test.   

 
3.2 Research Instruments 
 This survey study employed a self-completed open-ended and close-ended questionnaire as a 
research instrument.  The questionnaire consisted of three parts.    

Part 1 elicited personal information of the participant in seven main points: gender, age, highest 
education, years of English language learning, frequency of giving oral presentation using English, context(s) 
in giving oral presentation, and basic oral presentation skill training.   

Part 2 were closed-ended question statements which participants had to rate their views on a Five-
point Likert scale.  There were a total of 16 questions in three categories: ‘Oral presentation’ as a language 
learning tool, ‘Oral presentation’ skill training, ‘Oral presentation’ personal experience.   

 Part 3 of the questionnaire was an open-ended question which aimed to expand on the 
information related to the closed-ended questions in Part 2.  The participants were asked to give 
recommendations for possible improvement of the English language program provided for their professional 
development. 

 
3.3  Procedures 

3.3.1 Data Collection 
 The questionnaires were distributed to the thirty one (31) participants.  All thirty one (31) 
questionnaires were completed by the participants and collected by the researchers on the same day.  

3.3.2  Data analysis 
To analyze the data collected, the following steps were used:  
 3.3.2.1  Data Analysis of general background information 
 Descriptive analysis consisting of frequency and percentage was used to analyze the general 
background information of the participants in Part 1. 
 3.3.2.2  Data Analysis of the statements of opinions  
 In the five-point Likert weighted scale questionnaire, a frequency, arithmetic mean and standard 
deviation were used in analyzing the data obtained from the statements of opinion in Part 2  
 3.3.2.3  Data Analysis of the statements of opinions 

 A qualitative method was used to describe opinions provided by the participants  
           in Part 3. 
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Results .      
Thirty one (31) copies of the questionnaires were distributed to be completed by the participants 

and collected by the researchers on the same day.  Descriptive analysis consisting of frequency and 
percentage was used to analyze the general background information of the participants in Part 1.  The 
results are as follows: 
 Among the participants, twenty six (83.87%) were Thai female teachers.  Five respondents (16.13%) 
were Thai male teachers.  One of the respondents (3.23%) was between 21 and 25 years old, ten (32.26%) 
between 26 and 30 years old, five (16.13%) between 31 and 35 years old, four (12.90%) between 36 and 
40 years, and eleven (35.48%) aged 41 years old and over.  The majority of respondents held a bachelor’s 
degree (n = 18, 58.06%), twelve teachers (38.71%) held a master’s degree and one teacher (3.23%) held a 
high school diploma.  Two respondents (6.45%) had between four and six years of English language learning, 
one respondent (3.23%) had between seven and ten years, and the majority of respondents or twenty eight 
teachers (90.32%) had over ten years of English language learning.   
 In terms of oral presentation experience, twenty one respondents (67.74%) had never given an oral 
presentation in English, nine respondents (29.03%) had between 1 and 3 times, and one (3.23%) had 
between 4 and 6 times.  The respondents who had experienced giving oral presentations in English, nine 
(29.03%) had them in a school setting, and one (3.23%) had them in a business setting.  The majority of 
respondents (n = 22, 70.97%) never had any oral presentation skill training while nine (29.03%) had had the 
training prior to participating the English language program provided by the school.  

In Part 2, the questionnaire was designed by grouping opinions into three categories:  ‘oral 
presentation’ as a language learning tool; ‘oral presentation’ skill training; and experience in giving oral 
presentations.  A Five-Point Likert weighted scale (Kumar, 1999) was used to rank the degree of opinions. 
The mean scores were categorized into five groups as follows: 

 
                 Opinion                       Mean range 

 Strongly agree   4.21 – 5.00    
   Agree    3.41 – 4.20    
   Undecided   2.61 – 3.40   
   Disagree    1.81 – 2.60 

  Strongly disagree   1.00 – 1.80 
   
The results of the study in Part2A are as follows. 

Table 1. Opinions on ‘oral presentation’ as a language learning tool 
I - oral presentation’ as a language learning tool Mean SD Likert Scale 
1. I think ‘oral presentation’ is a good tool to promote 
communicative skills: speaking & listening. 

4.147 0.780 Agree 

2. I think ‘oral presentation’ is a good tool to promote 
Language skills: reading and writing. 

3.971 0.735 Agree 

3. I think ‘oral presentation’ is a good tool in helping students 
expand English vocabulary and improve pronunciation. 

4.147 0.881 Agree 

4. I think ‘oral presentation’ is a good tool to help students 
learn and use English structures (grammar) correctly. 

3.882 0.761 Agree 
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From this category, the study shows that most respondents agreed that ‘oral presentation’ was a 
good tool in helping them with English language learning.  They agreed that it helped promote speaking 
and listening (Mean=4.147, SD=0.780), and reading and writing (Mean=3.971, SD-0.735). They also agreed 
that the use of ‘oral presentation’ helped them expand English vocabulary and improve pronunciation 
(Mean=4.147, SD=0.881).  In addition, they agreed that it helped them learn and use of English structures 
(grammar) correctly (Mean=3.882, SD=0.761).      
 
Table 2. Opinions on ‘oral presentation’ skill training 
II - ‘oral presentation’ skill training Mean SD Likert Scale 
5. I think a step-by-step oral presentation skills should be 
introduced to students before they start working on their 
oral presentation projects. 

4.147 0.881 Agree 

6. I would like to see a sample of giving a good oral 
presentation in English.  

4.441 1.003 Strongly agree 

7. A 6-hour training program on ‘oral presentation skills’ in 
English is an adequate total training time for me to 
understand the process of giving oral presentation. 

3.706 1.019 Agree 

8. A review of English grammar should be included in the 
training to help students use the language effectively when 
they give oral presentations. 
9. The teacher’s feedback on my ‘oral presentations’ is 
necessary to help me improve my English skills. 

3.912 
 
 

4.471 

0.827 
 
 

0.995 

Agree 
 
 

Strongly agree 

 
Regarding an oral presentation skill training, most respondents agreed to question 5 that a basic 

oral presentation skill training should be presented to them before they worked on their projects 
(Mean=4.147, SD=0.881).  They strongly agreed to the desire in question 6 that a good sample of how to 
give an oral presentation English language should be introduced to them (Mean=4.441, SD=1.003).  The 
respondents agreed that a 6-hour training on basic oral presentation skills in English was sufficient 
(Mean=3.706, SD=1.019).  They also agreed that a review of English grammar should be added to the training 
(Mean=3.912, SD=0.827).  They all strongly agreed to question 9 that feedback from the teacher on their 
oral presentation performance was necessary in helping them improve their English skills (Mean= 4.471, 
SD=0.995). 

This category focused on personal experience giving oral presentations.  Most respondents agreed 
to question 10 that oral presentation practices helped them organize and express their ideas in English 
better (Mean= 4.059, SD= 0.902).  To question 11, they agreed that due to their repeated practice for a 
presentation, they noticed their fluency had improved dramatically (Mean= 3.882, SD= 0.761).  They agreed 
to question 12 that they had gained different aspects of communication skills, for example,  body language 
and voice control skills, and visual aids and technological skills (Mean= 4.059, SD= 0.902).  They agreed that 
after receiving an oral presentation skill training, they were more comfortable and confident using English 
language (Mean= 3.735, SD= 0.911).  They agreed they became a more active user of English language in 
and outside the classroom because of the program (Mean= 3.882, SD= 0.761).  Lastly, they strongly agreed 
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that there was a strong relationship between the use of oral presentations as a tool in language learning 
and actual language improvement (Mean=4.441, SD=1.003).   

 
Table 3. Opinions on experience in giving oral presentations  
III- Experience in giving oral presentations  Mean SD Likert Scale 
10. I can organize and express my ideas in English better 
when I practice giving oral presentations. 

4.059 0.902 Agree 

11. Because I repeatedly practice presenting the projects, I 
notice that my fluency has improved dramatically.  

3.882 0.761 Agree 

12. I have gained different aspects of communication skills, 
for example, body language skills, voice control skills, visual 
aids and technological skills. 

4.059 0.902 Agree 

13. I am more comfortable and confident to do a 
presentation in English in front of others after receiving an 
oral presentation skill training. 

3.735 0.911 Agree 

14. I become more active in using English language in and 
outside the classroom because of this program. 
15. There is a strong relationship between the use of oral 
presentations as a tool for language learning and 
improvement and actual language improvement  

3.882 
 

4.441 

0.804 
 

1.003 
 

Agree 
 

Strongly agree 

 
The next section in the questionnaire, Part 3, was an open-ended question aimed at obtaining 

expanded information related to the closed-ended questions in Part 2 from the respondents.  The results 
show that from the total of thirty-one (31) respondents, twenty-seven (26) gave some comments and five 
(5) left no comments.  From the twenty-seven (26) comments received, they were grouped into two 
categories: Oral presentation skills and English grammar training.  Some respondents gave their comments 
on both categories.  The comments are presented as follows:  

- Oral presentation skills:  Six (6) respondents wanted to see more model samples of a ‘good’ oral 
presentation in English so that they could learn from them.  Eleven (11) respondents preferred more time 
to practice giving oral presentation in class before being assessed on their projects.  Nine (9) respondents 
stated that doing oral presentations raised up their confidence and improved their speaking skills.  

- English grammar training:  Five (5) respondents wanted additional English 
grammar lessons to improve their TOEIC test scores.  Four (4) respondents wanted the training to focus 
more on English vocabulary expansion.   

To summarize, the results from this survey show that Thai adult ESL learners mostly agreed that 
giving oral presentations could help them improve their English language skills.  Most of them held similar 
views that using oral presentations could build up their confidence in speaking English.  Most importantly, 
they strongly agreed that there was a strong relationship between giving oral presentations in English and 
their overall English language improvement.  
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Discussion 
This study was carried out with a small group of Thai adult ESL learners whose English was at a 

pre-intermediate level, the revealed results would be useful only for those studies of similar context.  A 
recent study in Iran by Farabi, et al, 2017 on ‘Using guided oral presentation in teaching English language 
learners’ speaking skills’ with the participants with whom they identified as having a “poor mastery of 
English speaking skill” concludes that “Learners can benefit from giving oral presentation, firstly, oral 
presentation activities are authentic and relevant of leaners’ interest, and they may overcome their fear of 
speaking.  Secondly, it can extensively promote speaking skills.  In fact, the guided oral presentation can 
help learners promote all four skills of learning a foreign language.”  Although the use of oral presentations 
in English language classrooms can be time-consuming, it is worth the time and effort for both ESL teachers 
and learners as the outcomes could be satisfying.   Appropriate guidelines in giving oral presentations and 
constructive feedback should be provided to students for the activity to be encouraging, supportive and 
effective.  Students benefit the most when they receive supportive, constructive and meaningful feedback.  
The topic for each presentation should be simple and does not taken too much time for presenting to 
prevent creating boredom to other students who are listening.  When students have adequate time to plan 
and prepare for their presentations, they would be motivated to do their best which would result in 
effective and successful language learning experience and improvement.   

 
Conclusion 

This study has explored the perceptions of thirty-one Thai adult ESL learners towards the use of 
oral presentation as a tool for English language learning in helping them improve their English language 
proficiency.  The participants in this study were required to give oral presentations in class as part of their 
language learning and assessment.  This oral presentation practice was also aiming at promoting learners’ 
ability to pursue the 21st century skills.  After participants had given the first two simple oral presentation 
projects about themselves, a survey was conducted by means of questionnaires.  The data were analyzed 
using descriptive statistics.  The results indicate that overall opinions of the Thai adult ESL learners were 
positive in all three categories: ‘oral presentation’ as a language learning tool; ‘oral presentation’ skill 
training; and experience in giving oral presentations 
The learners perceived the use of oral presentation as an appropriate and beneficial method for their 
language learning and improvement.  The findings also reveal that there was a need for a short and basic 
oral presentation skill training.  Future study is recommended to investigate the impact of oral presentation 
as a tool in enhancing English language learning and accelerating acquisition process for adult ESL learners 
in Thailand. 
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Abstract 
The current study aims to compare the differences between two teaching methods, problem-

based learning (PBL) teaching method and non-problem-based learning teaching method on improving 
Matthayomsuksa 6 students’ writing ability and factors affecting their learning through PBL approach. The 
participants of this study were 80 students at a school in Yala, southern Thailand. They were divided into 
an experimental group and a controlled group of 40 participants each. The experimental group received 
PBL approach, while the controlled group received traditional teaching approach. The research instruments 
included two sets of lesson plans, identical pre and post writing tests, scoring rubrics were provided by the 
researcher and semi-structured interview. The data were analyzed using descriptive analysis. The findings 
showed that after the treatment, there was significant difference between the mean scores of posttest of 
the experimental group (M=13.55, SD=1.95) and that of the controlled group (M=11.80, SD=1.40). The effect 
size was discovered (1.10). The semi-structured interview results revealed that working with others, help of 
a teacher and relevancy of the problem were as key supporting factors in learning through PBL. While 
obstructing factors were confusion of PBL process and roles of the students and the teacher, medium of 
instruction, deficiency of English and difficulty of the problem. The findings of this study suggested that PBL 
can be implemented to develop English writing ability not only in undergraduate level and ESL context as 
found by previous studies (Sojisirikul, 2009, Dastgeer & Afzal, 2015) but also in EFL high school students 
with careful considerations of involving factors.  
 
Keywords:  Problem-based learning, descriptive paragraph writing, traditional teaching method  
 
Introduction 

English writing skill is considered one of the most difficult language skills not only for English as 
second language (ESL) learners but also for English as foreign language (EFL) learners (Phuket, 2015). A writer 
is required to have syntactic, semantic, rhetorical, and discourse knowledge in order to produce a well-
constructed text which can help readers understand the meaning clearly (Watcharapunyawong & Usaha, 
2013). In EFL classroom, many researchers agree that students have problems in writing paragraphs.  Lack 
of adequate language proficiency, lack of knowledge of differences in vocabulary and structures between 
the target language and their first language are the main factors affecting their ability in writing English 
paragraphs (Sattayatham & Honsa, 2007).  

Teaching writing is one of the most challenging tasks for English instructors since it is extremely 
time consuming. Effective teaching writing takes time; it requires time for students to share ideas and 
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complete writing tasks and time for teachers to evaluate.  In teaching paragraph writing, teachers should 
consider what the students are interested to write. (Zemelman, Daniels & Hyde, 1998).  

The teacher of English writing needs to seek effective ways of teaching in order to help students 
become active learners. One useful teaching method is problem-based learning (PBL).  It is a student-
centered learning approach based on sociocultural theory which believes that students will learn well when 
they interact with others (Lantolf & Thorne 2005) and constructivism learning theory which believes that 
students can construct new knowledge by themselves with the support from the expert (Duffy, Lowyck & 
Jonassen 1993). It is a teaching approach that allows students to learn while being engaged in problem 
solving activities. The learning takes place when learning is in a small group (Lange & Costley, 2014). They 
have chances to find different information and share language skills that can make them acquire knowledge 
through the problem. Interaction and communication through listening, speaking and writing with others in 
the group happen, and students’ ideas can be developed (Antepohl & Herzig, 1999). PBL approach also 
emphasizes self and peer assessment. Students are required to evaluate their own and others’ works and 
are encouraged to communicate with others (Patrick & McPhee, 2014).  

In employing PBL, the teacher has to understand the characteristics of PBL and the roles of the 
teacher and the students in a writing class in order to obtain effective outcomes. The problem to be used 
in the PBL class is very important. When expecting positive outcomes, the teacher should carefully find the 
real-world problem that students are facing in their lives (Tan, 2003). PBL has been employed in many 
disciplines including language education in both ESL and EFL contexts. Many previous studies have adapted 
it as a tool for developing students’ English skills, such as reading, speaking and writing, and the outcomes 
were satisfied (Gijbels, Dochy, Segers, & Van Den Bossche, 2005). In relation to the writing skill, PBL is found 
to be frequently employed at undergraduate level (Sojisirikul, 2009). A limited number of studies focused 
on high school level (Othman & Shah, 2013; Dastgeer & Afzal, 2015) possibly because students are 
considered having low proficiency of English.  

PBL process-oriented can be employed in teaching writing as well. It can be blended into five main 
steps of PBL (Tan, 2003; Sojisirikul, 2009; Sobary, 2012). The first step is to introduce the characteristic 
problem-based learning and roles of students and a teacher when involving PBL class. The second step is 
to present the problem which is based on students’ real life to stimulate solutions of the problem. Students 
are asked to brainstorm, share their background knowledge, ideas and opinions among the groups, 
(Hatmanto, 2012). The third step is peer-teaching. Students are asked share the learning content about the 
problem they have found. While they are gathering and exchanging information of writing, they are able to 
acquire new knowledge of writing.  The fourth step is presentation of writing in which they are assigned to 
write the first draft, revise, refine their writing in groups. Students are asked to have self- evaluation and 
produce the second draft of writing. Then, students are asked to perform peer assessment to assess other 
groups’ work. Then, the students write the final draft of writing. The last step is to evaluate progress. They 
are asked to evaluate their own tasks in groups in accordance with the learning objectives given by the 
teacher (Sojisirikul, 2009; Sobary, 2012). 
 
Research objectives  

1. To investigate the effects of  problem-based learning approach on Mathayomsuksa 6  
students’ descriptive paragraph writing ability 

2. To investigate factors affecting Mathayomsuksa 6 students’ learning through PBL approach 
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Research questions 
1. Are there any differences between Matthayonsuksa 6 students’ descriptive writing ability in  

problem-based learning group and non-problem-based learning group? If yes, what are they?  
2. What factors affecting students’ learning through problem-based learning? 

 
Research hypothesis  

1. The participants in PBL group outperform the non-PBL group. 
2. There are supporting and obstructing factors found in PBL classroom. 

 
Research methodology 

1. Participants 
       This research is a quasi- experimental study including one experimental group and one controlled 
group. The participants were eighty Mattayomsuksa 6 students in two intact classes at a school in Yala 
province. One intact class of 40 participants were randomly assigned into an experimental group learning 
through problem-based learning method and the other intact class of 40 participants were assigned into a 
controlled group taught through traditional teaching method.  

2. Research instruments 
2.1 Lesson plans 

       The experimental and the controlled groups were taught using different sets of lesson plans: PBL 
and non-PBL lesson plans. Both sets of the lesson plans shared the same learning content which was 
English descriptive paragraph writing. The writing aspects of descriptive paragraph focused were part of a 
paragraph, transition words, descriptive writing, paragraph unity and descriptive sentence structure.  The 
PBL lesson plans were designed based on five steps of PBL teaching process including 1) Introduction of 
PBL 2) Presentation of problem 3) Peer teaching 4) Presentation of writing and 5) Evaluation progress. In 
contrast, the non-PBL lesson plans were designed to be taught deductively by the teacher in a traditional 
pattern; that is, the teacher explained characteristics of descriptive paragraph writing. Then they were asked 
to produce one writing task individually.  

2.2 Pre and post writing tests 
       The pre and post writing tests were identical. The topic was “My favorite English classroom 
environment”. The participants in both groups were asked to write individually in 80 minutes in order to 
measure their writing performance before and after receiving the treatment.  

2.3 Scoring rubrics 
       The scoring rubrics used to evaluate quality of students’ pretest and posttest were invented by 
the researcher. Five aspects of descriptive paragraph writing, namely, parts of a paragraph, transition words, 
descriptive writing, paragraph unity and sentence structure of descriptive writing. These five aspects were 
evaluated using marking rubrics. Two raters including the researcher and a teacher who received a Master’s 
degree in TESOL and has seven- year teaching experience scored the tests for both groups. The reliability 
in scoring the writing tests of both raters reached 0.869 for the pretest and 0.894 for the posttest.   

2.4 Semi-structured interview 
       Semi-structured interview was used to collect qualitative data about the factors affecting students’ 
learning in PBL classroom. The interview included six open-ended questions asking about the factors they 
found while participating in PBL classroom. Twenty participants interviewed were randomly selected from 
the experimental group.  
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3. Data collection procedures 
       The overall research procedure includes three phases: 1) pre-treatment process, 2) treatment 
process, and 3) post-treatment process.      

At the pre-treatment process, the participants in both groups were asked to take the pre-test 
individually. Then they were taught separately by the researcher following the lesson plans designed for 
each group. 

In the treatment process of the PBL group, the participants were given the introduction of PBL 
approach and roles of teacher and students. Then, the teacher presented the problem and the participants 
were asked to work in group to discuss their known and unknown points about the problem. Then, they 
were asked to select reading sources provided by the teacher, gave peer teaching and shared the ir 
knowledge about writing. After that, they were asked to compose one writing task in groups and evaluated 
their first draft, revised and composed the second and final drafts. Finally, they were asked to evaluate 
their own writing. 

For non PBL group, the teacher explained and taught participants deductively about how to write 
descriptive paragraph. This group of participants learned without the problem. The handouts used were 
also provided by the teacher but the students were asked to learn individually. Then, the participants were 
asked to write one writing task of descriptive paragraph and revised it individually. Their writings were then 
evaluated by the teacher.  
       In the post-treatment process, the participants in both groups were asked to take the post-test 
individually. Then only the participants in the PBL group were asked to interview.  

4. Findings 
4.1 The results of writing test performance of PBL and non-PBL group 

       The results reveal the differences between the pretest and posttests scores of the participants in 
both groups as shown in Table 1.  
 
Table 1 Comparison of test scores between PBL and non-PBL groups. 

Group Mean S.D. t-value df p-value Cohen’s d 

Pretest    Experimental  (n=40) 
             Controlled      (n=40) 

10.13 
10.25 

1.38 
1.28 

.420 78 .675  

Posttest  Experimental  (n=40) 
             Controlled      (n=40) 

13.55 
11.80 

1.95 
1.40 

4.615 70.80 .000* 1.10 

*significant at 0.01 level 
 
       Table 1 shows the mean scores of pretest of the experimental group (M=10.13, SD=1.38) and those 
of the controlled group (M=10.25, SD=1.28). It indicates that there was no significant difference between 
the two groups (t=.420, p=.675). In other words, the two groups were not significantly different in writing 
descriptive paragraph ability before the experiment.  
       After the experiment, the results reveal that the mean scores of the experimental group (M=13.55, 
SD=1.95) was higher than those of the controlled group (M=11.80, SD=1.40). A significant difference between 
the two groups (t=4.615, p=.00) was found. Further, the effect size value indicates a very large practical 
significance (d=1.10). 

4.2  Factors affecting students’ learning through PBL 
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       The results from the semi-structure interview reveal that there were factors affecting students’ 
learning though PBL approach. The particular results are as shown in Table 3. 
 
Table 2 Factors affecting students’ learning through PBL 

NO. CATEGORIES ASPECTS STATEMENTS 
 
1 

 
Supporting factors     

 
-Working with others      

I think I can learn better in a group 
because I can share and learn from 
others. (Respondent 2) 

 
 

 
 

 
-Help of a teacher          

Personally, I think the help of the 
teacher made it easy to understand 
the learning contents. (Respondent 
19)  

   
-Relevancy of the problem       

One factor that made me learn 
better is that the problem given by 
the teacher. It was relevant and 
interesting for me. (Respondent 11) 

 
 

2 

  
 
Obstructing factors 

 
 
-Confusion of PBL process 

I think I was confused about the role 
of the members in the group and the 
teacher’s role. I did not know when 
to work by myself and when I can ask 
for help from the teacher. 
(Respondent 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 
 

 
-Medium of instruction 

Sometimes I did not understand 
teacher’s explanation. It made me 
misunderstand some points. 
(Respondent 16) 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
-Language deficiency 

The teacher encouraged me and the 
members in my group to discuss in 
English. I feel like I could not do that 
and misunderstanding always 
occurred while discussion in group. 
(Respondent 13) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Difficulty of the problem 

I feel like the problem given by the 
teacher was too difficult for 
Matthayomsuksa 6 students. Because 
I have never studied writing like this 
before. I could have learned better if 
the problem was easier than this. 
(Respondent 12) 

 
Table 2 above reveals numbers of factors supporting and obstructing participants’ learning 

inproblem- based learning approach.  For the supporting factors, the participants viewed that they could 
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learn well when learning with friends. Another supporting factor was help of a teacher. They pointed out 
that the teacher could help them understand the contents. They also commented that the problem given 
by the teacher was relevant to them and could help them learn better. For the obstructing factors, the 
participants viewed that they were confused about their roles and the teacher’s role and about the process 
of PBL. Also, they viewed that they did not understand what the teacher explained in English very well. 
They also claimed that they had problems with English discussion in groups and some misunderstanding 
always happened. The last obstructing factor was difficulty of the problem. The participants agreed that 
the problem given by the teacher was too difficult for them because they never learned through this 
method before. 
 
Discussion 
       The results from writing tests reveal that the PBL group outperformed the non-PBL group. This is 
possibly because the participants in the PBL group were able to share their knowledge with their peers 
when working in groups. Also, they were facilitated by the teacher to construct knowledge. This finding can 
be supported by sociocultural theory (Lantolf & Thorne 2005) and constructivism learning theory (Duffy, 
Lowyck & Jonassen 1993) which believes that the students can learn better when learning in a small group 
where they are guided and instructed by the teacher or instructor.  
       The results from the interviews reveal an interesting finding about the PBL problem. Some 
participants found that the relevancy of problems to them tends to help them learn. This point appears to 
cohere with Gwee (2008) and Alajmi (2014) who asserted that students could learn well if the problem 
provided by teacher is relevant, authentic and interesting for students to solve 
       Regarding obstructing factors, the participants perceived that confusion of PBL process and role of 
the students and the teacher were problems in their learning. They did not know what to do in some steps 
of the PBL process and they did not know how much the teacher could do in PBL class. As suggested by 
Gwee (2008), to succeed in adopting PBL in an EFL context and expect high outcomes, teachers need to 
comprehend the process of PBL clearly in order to expect high educational outcomes that can be gained 
from PBL curriculum. Another concerning obstructing factor was medium of instruction used by the teacher. 
Since the teacher in this study used English as a sole medium of instruction, the participants admitted that 
they sometimes did not understand the teacher’s explanation because the teacher always explained in 
English. This made them get lost at some points. They also claimed that they could not converse in English 
when participating PBL classroom and they had a lot of misunderstanding, though, the teacher tried to 
encourage them to speak English when discussing in the group. Another possible explanation for this, 
because the students always used their native language with their peers who shared their mother tongue 
because they felt more comfortable (Al Nakhalah, 2016).  
 
Conclusion 

As found in this study, problem-based learning is an effective teaching method. It cannot only be  
utilized in ESL context and undergraduate level but also in EFL context and lower level of education where 
students are considered low intermediate.  

However, some limitations were found by the researcher while conducting this research. Firstly,  
some students were confused by PBL process, making them tended to depend on only the head of the 
group. Secondly, some handouts prepared by the teacher were too difficult for the students to understand 
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because they were not able to access learning resources through the internet or the library at school. Lastly, 
the participants’ lack of an ability to discuss in English made them experience problem in group discussion.  
 
Recommendations 

1. Students should be clearly instructed about the role of each person in the group and learning 
process of PBL while participating PBL class as recommended by Kinnunen, P. & Malmi, L. (2005).   

2. The learning sources for students to learn should be searched and collected by themselves, in 
order to promote self-directed and long-life learning.  

3. If students have difficulty in accessing learning resources, the teacher should prepare the most 
appropriate resources for the students. 

4. If the students are not proficient in English, students’ native language should be used in some 
steps of learning in PBL. For example, teacher explanation of PBL process, roles of students and a 
teacher, introduction of PBL and group discussion to make them more confident to discuss and 
share knowledge among the group members.  
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันผู้คนใช้ข้อความสื่อสารมากขึ้น ซ่ึงมีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง ในบางครั้งยังมีการใช้ข้อความในการ

สื่อสารที่ไม่สุภาพ ซ่ึงการสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่สุภาพผู้รับสารอาจจะคิดในแง่ลบต่อผู้สื่อสาร และอาจจะท าให้เกิดความ
ขัดแย้ง หรือเกิดข้อผิดพลาดระหว่างผู้สื่อสารได้ จากปัญหาดังกล่าวหากต้องการลดความไม่พึงพอใจในการใช้ และเพิ่มความ
เข้าใจในการสื่อสารให้มีความสุภาพมากยิ่งขึ้นระหว่างผู้ส่ือสาร จึงควรต้องมีการสื่อสารให้ถูกต้องกับระดับหรือบริบทที่ต้องการ
น าไปใช้ระหว่างผู้สื่อสาร โดยงานวิจัยน้ีต้องการศึกษาเปรียบเทียบความสุภาพที่เกิดขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงต้อง
อาศัยหลักเกณฑ์ หรือเน้ือหาที่ต้องการน าไปใช้เพื่อให้ข้อความมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ภาษาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องขึ้นอยู่กับความสุภาพและบริบทต่าง ๆ ที่ต้องการน ามาสื่อสารด้วย จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเชิง
ลึกเก่ียวกับทฤษฎีความสุภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการศึกษาความหมายของภาษาที่สื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชนิดของค า เช่น ค านาม ค ากริยา ค าสันธาน เป็นต้น รูปแบบของประโยค การขึ้นต้นประโยคและ
ไวยากรณ์ของประโยค เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
ค าส าคัญ:  ทฤษฏีความสุภาพ, ข้อความภาษาไทย, การสื่อสาร 
 

Abstract 
 Nowadays, people use more texts to communicate. There are so many channels and social media 
is the main channel for communication these days. However, often that we use inappropriate words to 
communicate. If slang or impolite texts were used, the recipient may think negatively about the 
communicator. It also may cause conflict between the communicators. According to these problems, if we 
want to reduce the dissatisfaction of using and improve understanding of communication, politeness among 
communicators needs to be raised. We need to communicate properly with the level or context that we 
want to use between communicators. This research would like to compare the politeness of both Thai and 
English. The criteria and content hence needed to be used to make the message more polite. The rules 
that applied do not depend on the language alone, but also depends on the politeness and the contexts 
that you want to communicate with. The study of the meaning of the Thai and English languages, as well 
as the types of words, such as nouns, verbs, conjunctions, the form of the sentence, the beginning of the 
sentence and the grammar of the sentence, are required to distinguish between Thai and English languages. 
 
Keywords: Politeness Theory, Thai Language, Communication 
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บทน า 
 การสื่อสารในปัจจุบันมีช่องทางหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งการสื่อสารกันแบบตัวต่อตัว การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ หรือ
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบข้อความบนระบบอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็น
ช่องทางที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันเป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งยังมีการใช้ข้อความในการสื่อสารที่ไม่สุภาพ โดยการ
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์น้ัน เป็นการสื่อสารกันด้วยข้อความเป็นหลัก ซ่ึงไม่สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ของผู้สื่อสาร แต่
ข้อความที่สื่อสารออกไปน้ันสามารถสะท้อนถึงตัวตนของผู้ส่งสารได้ หากสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่สุภาพผู้รับสารอาจจะคิดใน
แง่ลบกับผู้สื่อสารได้  แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความที่สื่อสารมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
ของข้อความ หากต้องการลดความไม่พึงพอใจในการสื่อสาร และเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารให้มีความสุภาพมากยิ่งขึ้น
ระหว่างผู้ สื่อสาร จึงควรต้องมีการสื่อสารให้ถูกต้องกับระดับหรือบริบทที่ต้องการน าไปใช้ระหว่างผู้ส่ือสาร  จึงควรมีการศึกษา
การเปรียบเทียบทฤษฎีความสุภาพระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการศึกษาความหมายของภาษาที่สื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชนิดของค า เช่น ค านาม ค ากริยา ค าสันธาน ค าวิเศษณ์  เป็นต้น รูปแบบของประโยค การ
ขึ้นต้นประโยคและไวยากรณ์ของประโยค โดยภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง  เป็นภาษาค าโดด ไม่มีก าหนด
กฎเกณฑ์ตายตัว มีการเรียงประธาน กรรม กริยา มีวรรณยุกต์ ผันเสียงในการใช้ค า ซ่ึงแตกต่างจากภาษาอังกฤษ ที่มีการ
ก าหนดค า ก าหนดกฎเกณฑ์ตายตัว 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อต้องการศึกษาทฤษฎีความสุภาพระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อความระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
1. ทฤษฎีความสุภาพภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 1.1 ภาษาไทย 

 การสื่อสารในภาษาไทยจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ บุคคล และเวลา ซ่ึงแบ่งระดับ
ความสุภาพ ออกเป็น 5 ระดับ (อาลิตตา เหมเกียรติกุล, 2557)  คือ 

- พิธีการ สื่อสารในพิธีส าคัญต่าง ๆ เลือกถ้อยค าที่สุภาพ 
- ทางการ สื่อสารในวิชาการหรือผ่านหน้าที่การงาน 
- ก่ึงทางการ สื่อสารกับบุคคลทั่วไป ใช้กับสื่อพิมพ์ต่าง ๆ 
- สนทนาหรือไม่เป็นทางการ สื่อสารกับคนสนิทสนม 
- กันเองหรือภาษาปาก สื่อสารกับคนที่สนิทมาก ๆ  

 
1.2 ภาษาอังกฤษ 

  ทฤษฎีความสุภาพ บราวน์และเลวินสัน ได้จ าแนกภาพลักษณ์ทางสังคมเป็น 2 แบบ ได้แก่  
1. หน้าด้านบวก (Positive face) คือ การเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากผู้อ่ืน  
2. หน้าด้านลบ (Negative face) ต้องการอิสระ ไม่ต้องการคุกคามหรือความรบกวนจากผู้อ่ืน 

  จากทฤษฎีความสุภาพ บราวน์และเลวินสัน ได้ก าหนดทฤษฎีความสุภาพและแบ่งออกเป็น 5 ข้อ ได้แก่ 
1. Baldly การกล่าวถ้อยค าหรือพูดออกไปตรง ๆ  
2. Positive Politeness การกล่าวถ้อยค าโดยใช้ความสุภาพเชิงบวก  
3. Negative Politeness การกล่าวถ้อยค าโดยใช้ความสุภาพเชิงลบ  
4. Off record การพูดไม่ตรงประเด็น หรือใช้ถ้อยค าแบบมีนัย  
5. Without FTA การไม่พูดหรือท าอะไรเลย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค า ที่จะก่อให้เกิดการกระท า

คุกคามหน้า 
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การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ทฤษฎีความสุภาพ (Politeness theory) 

ความสุภาพ (Politeness) คือ การกระท าที่มีมารยาท ซ่ึงแสดงออกถึงความเรียบร้อย อ่อนน้อม และ
เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน ซ่ึงความสุภาพน้ันมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสังคมและ วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ 
เป็นทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงออกที่สุภาพ ประกอบไปด้วยลักษณะท่าทางและค าพูด  

เฮอร์เบิร์ต พอล ไกรซ์ (Herbert Paul Grice) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ได้ก าหนดกฎแห่งการสนทนา 
เรียกว่า “หลักการร่วมมือกัน” (Cooperative principle) ประกอบด้วย 4 หลักการ (Conversational maxims) 
ตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงหลักการร่วมมือกัน (Cooperative principle) 

กฎแห่งการสนทนา ค าอธิบาย 
Quality พูดเฉพาะความจริงและถูกต้อง 
Relation พูดในสิ่งที่สัมพันธ์กับหัวข้อการสนทนา ไม่หลุดประเด็น 
Manner สนทนาที่กระชับ ชัดเจน ไม่เกิดความก ากวม ง่ายต่อการเข้าใจ 
Quantity พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ยืดเยื้อ 

 
ทฤษฎีความสุภาพของ Robin Lakoff  ได้ก าหนดกฎของความสุภาพเพิ่มเติมจากของไกรซ์ (Lackoff, 1972) คือ 

กฎของความสุภาพ (Be polite) ประกอบด้วย 3 กฎย่อย คือ 
1. การรักษาระยะห่างกับคู่ สนทนา (Don’t impose - Distance) น าไปใช้เม่ือคู่สนทนามีระดับทาง

สังคมที่แตกต่างกัน เช่น การสนทนาระหว่างนักเรียนและอาจารย์ พนักงานและลูกค้า ไม่ใส่อารมณ์
ส่วนตัวในข้อความ 

2. การให้ทางเลือก (Give option) กฎข้อน้ีถูกน าไปใช้เม่ือต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน มัก
เป็นการสนทนาแบบอ้อม ๆ 

3. สร้างมนุษย์สัมพันธ์ (Make a feel good) เป็นการสื่อสารที่ลดช่องว่างระหว่าง ผู้สนทนาและคู่
สนทนาโดยการสื่อสารอย่างเป็นมิตร 

ทฤษฎีความสุภาพของ Penelope Brown และ Steven Levinson โดยบราวน์และเลวินสัน (Brown & Levinson, 
1987) ยังคงมีความสัมพันธ์กับหลักการร่วมมือกัน ของไกรซ์ แต่ในมุมของความสุภาพน้ัน บราวน์และเลวินสัน ใช้การหลีกเลี่ยง 
ความขัดแย้งเพื่อสร้างความสุภาพ ทุกคนสามารถใช้ได้ จะประกอบไปด้วยการแสดงออก 2 ส่วน คือ การแสดงออกด้วยท่าทาง
และการใช้ค าพูด ซ่ึงได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ที่ถูกแสดงต่อหน้าสาธารณะ โดยกล่าวว่าการท าลายภาพลักษณ์ของผู้อ่ืนน้ันเรียกว่า 
การคุกคามสีหน้า (Face threatening act - FTA) ยกตัวอย่างงานวิจัยภาษาไทยที่มีการกล่าวถึง FTA เช่น งานวิจัยของ สิทธิ
ธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ (2553) และวิมล งามยิ่งยวด (2557) โดยกลยุทธ์ความสุภาพของบราวน์และเลวิลสัน มีดังน้ี 

1. การกล่าวอย่างตรงไปตรงมา (On record) แต่ควรเลือกใช้ค าพูดที่นุ่มนวล เช่น ในภาษาอังกฤษ ให้
ขึ้นต้นประโยคด้วย “Please” หรือ “Would you …” ในการแสดงออกถึงความต้องการ 

2. การให้ค าใบ้ผ่านท่าทางการแสดงออกหรือการ พูดอ้อมค้อม (Off record) เช่น การแสดงอาการรื้อ
ค้นกระเป๋า และอาจพูดประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ ประกอบ ท่าทาง เช่น “ลืมโทรศัพท์มือถือแน่เลย” 

3. การไม่คุกคามสีหน้า (Don’t do the FTA) 
4. การพูดแบบสุภาพเชิงบวก (Positive politeness) 
5. การพูดแบบสุภาพเชิงลบ (Negative politeness) 

ทฤษฎีความสุภาพของ Geoffrey Leech โดยเจฟฟรีย์ ลีช (Geoffrey Leech, 1983)  ได้เสนอ 2 องค์ประกอบ
ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics)  คือ 

1. ไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษา หรือที่เรียกว่า ภาษาศาสตร์วัจนปฏิบัติ (Pragmalinguistics) 
2. เงื่อนไขการใช้ภาษาในสังคม หรือที่เรียกว่า วัจนปฏิบัติศาสตร์สังคม (Sociopragmatics)  
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เพื่อบรรลุเจตนาในการสื่อสาร โดยได้ใช้หลักการความสุภาพ เก่ียวกับการรักษาความรู้สึกของคน
ในสังคม สร้างความสมดุลในสังคม และสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนทนา 
ลีชได้ก าหนดหลักการความสุภาพที่ส าคัญไว้ด้วยกัน 6 หลักการ ได้แก่ 

1. การรู้จักกาลเทศะ (Tact-maxim) 
2. การแสดงความอ่อนน้อม (Generosity maxim) 
3. หลักการเห็นชอบและการชื่นชมยินดี (Approbation maxim) 
4. หลักการความถ่อมตัว (Modesty maxim) 
5. หลักการเห็นพ้องและการคล้อยตามกัน (Agreement maxim) 
6. หลักการการเห็นอก เห็นใจ (Sympathy maxim) 

ทั้งน้ี ลีชได้ก าหนดระดับของความสุภาพไว้ด้วยกัน 3 ระดับ คือ 
1. ต้นทุนและประโยชน์ (Cost/Benefit) เป็นค่าน้ าหนักที่ผู้พูดได้สื่อสารออกไป และค่าน้ าหนักของ

สิ่งที่ผู้ฟังได้รับการการสื่อสารน้ัน 
2. ทางเลือก (Optionality) เป็นการก าหนดทางเลือกอย่างเป็น ระดับให้กับผู้ฟัง 
3. การอ้อม (Indirectness) การวัดการตีความของผู้ฟังจากสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร 

ซ่ึงลีชได้จัดความสุภาพทั้ง 7 หลักการน้ีเป็นวาทศิลป์ระหว่างบุคคล (Interpersonal rhetoric) 
แสดงโครงร่างวาทศิลป์ของลีช ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การอ้างอิงหลักการการร่วมมือกันของไกรช์ 
(Cooperative principle - CP) วาทศิลป์ระหว่างบุคคล (Interpersonal rhetoric) ข้อความวาทศิลป์ 
(Textual rhetoric) 

ทฤษฎีความสุภาพของ Yueguo Gu (Gu, 1990) จะใช้พื้นฐานทฤษฎีของลีช แต่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ความสุภาพที่
ต่างออกไป โดยกรอบทฤษฎีของกูน้ันจะประกอบด้วยเรื่องของ จริยธรรม ประกอบด้วย 4 กฎเกณฑ์ คือ 

1. อ่อนน้อมถ่อมตน (Self-denigration) 
2. รู้สถานะ (Address) 
3. รู้กาลเทศะ (Tact) 
4. เอ้ืออาทร (Generosity) กล่าวได้ว่าทฤษฎีความสุภาพของกูน้ันเป็นการเชื่อมโยง ระหว่างศีลธรรม

และบรรทัดฐานทางสังคม  
ภาษาสุภาพในภาษาไทย (Polite language in Thai) 

ลักษณะการกล่าวทักทายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ภาษาเป็นเสมือนเครื่องมือในการแสดงออกวัฒนธรรม
ของผู้ส่งสาร ดังน้ันการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดความสัมฤทธ์ิผล ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ บุคคล 
และเวลา ระดับความสุภาพในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (อาลิตตา เหมเกียรติกุล, 2557) คือ 

1. พิธีการ สื่อสารในพิธีส าคัญต่าง ๆ เลือกถ้อยค าที่สุภาพ 
2. ทางการ สื่อสารในวิชาการหรือผ่านหน้าที่การงาน 
3. ก่ึงทางการ สื่อสารกับบุคคลทั่วไป ใช้กับสื่อพิมพ์ต่าง ๆ 
4. สนทนาหรือไม่เป็นทางการ สื่อสารกับคนสนิทสนม 
5. กันเองหรือภาษาปาก สื่อสารกับคนที่สนิทมาก ๆ  

หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องในการใช้กับสถานการณ์ บุคคล และเวลา ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปน้ี 
1. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สื่อสารกับคนคุ้นเคย 
2. กาลเทศะ นึกถึงกาลเทศะ โอกาสหรือสถานที่ 
3. เน้ือหาสาระ ขึ้นอยู่กับเน้ือหาที่สื่อ 
4. วิธีการสื่อสาร ส่งให้คนสนิทไม่ควรส่งระดับกันเองถ้าผ่านทางสื่อมวลชน 

ค าสุภาพที่ก าหนดจะมีแบบแผนอย่างชัดเจน คือ “ค าราชาศัพท์” เป็นค าที่ใช้กับกษัตริย์รวมถึงพระบรม
วงศานุวงศ์ (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561) เช่น ตรัส (พูด) นอกจากน้ี วิเชียร เกษประทุม (2556) ได้อธิบาย
ลักษณะของค าสุภาพไว้ 5 ประการ ดังน้ี 

ประการที่  1 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าอุทานที่ไม่สุภาพ เช่น โว้ย ว่ะ เว้ย 
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ประการที่  2 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าหยาบ เช่น ไอ้ อี ขี้ เยี่ยว 
ประการที่  3 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าที่สื่อความหมายในทางหยาบคาย 
ประการที่  4 ควรระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ค าที่อาจผวนกลายเป็นค าไม่สุภาพ 
ประการที่  5 ยืมค าสุภาพจากภาษาอ่ืน ๆ มาใช้ เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร 

หลักการใช้ภาษาสุภาพน้ัน นอกจากต้องค านึงถึงกาลเทศะและบุคคลที่สนทนาด้วยแล้ว งานของคุณบรรจบ พันธุ
เมธา (2541) ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษาสุภาพไว้อีก 4 ประการ ได้แก่ 

กฎข้อที่ 1. ใช้ค าสุภาพ โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ค า ตามตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค าสามัญและค าสุภาพ เพื่อให้เกิดความสุภาพมากขึ้นในการน าไปใช้  
ค าสามัญ ค าสุภาพ ตัวอย่างประโยค 

กิน รับประทาน เชิญรับประทานอาหารม้ือค่ าให้อร่อยนะคะ 
ไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่ทราบว่าคุณมีปัญหาเรื่องใดคะ 

 
กฎข้อที่ 2. ลงท้ายประโยคด้วยค าว่า ค่ะ ครับ 
กฎข้อที่ 3. หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาถิ่น ภาษาเฉพาะกลุ่ม หรือภาษาสองแง่ 
กฎข้อที่ 4. ใช้ค าสุภาพให้ถูกต้อง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยน้ี มุ่งเน้นการศึกษาและเปรียบเทียบความสุภาพ ด้วยการเปรียบเทียบ โครงสร้างข้อความ ชนิดของค า และ

ไวยากรณ์ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ผลและอภิปราย 
จากการศึกษาและวิเคราะห์บทความทฤษฏีความสุภาพ ระหว่างข้อความภาษาไทยและข้อความภาษาอังกฤษ 

(Marisa Uhannan, 2015)  และได้ข้อสรุป โดยแสดงข้อเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างข้อความภาษาไทยและข้อความ
ภาษาอังกฤษ ตามตารางที่ 3 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ความแตกต่าง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของค า มีตัวก าหนด นาม, กริยา, วิเศษณ์, บุพบทและ

สันธาน 
มีตัวก าหนด นาม, กริยา, คุณศัพท์, 
วิเศษณ์, บุพบทและสันธาน 

ประเภททางไวยากรณ์ 
ส าหรับค านาม 

ไม่มีการบ่งชี้ บุรุษ พจน์ การก นับได้-นับไม่ได้ ชี้
เฉพาะ 

ภาษาอังกฤษมีการบ่งชี้ที่ชัดเจน 

ประเภททางไวยากรณ์ 
ส าหรับค ากริยา 

ภาษาไทยไม่มีการบ่งชี้ กาล มาลา วาจก กริยา
แท้-ไม่แท้ 

ภาษาอังกฤษมีการบ่งชี้ชัดเจน 

หน่วยสร้างหรือรูป
ประโยค 

ในภาษาไทยตัวก าหนดจะมีหรือไม่มีก็ได้ นามวลีในภาษาอังกฤษมีตัวก าหนดแบบ
บังคับ 

ประโยคเน้นประธานกับ
ประโยคเน้น 

ประโยคภาษาไทยไม่จ าเป็นต้องมีประธานและ
ประโยคส่วนมากมักขึ้นต้นด้วยเรื่อง 

ภาษาอังกฤษต้องมีประธานเสมอ 

ค าน าหน้านาม ภาษาไทยไม่มี article (ค าน าหน้านาม ได้แก่ 
a/an และ the) 

ภาษาอังกฤษจะมีทั้งกรณีที่มี article และ
ไม่มี article วางไว้หน้าค านาม 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความสุภาพข้อความภาษาไทยจะมีความซับซ้อน ก ากวมมากกว่าภาษาอังกฤษ เช่น  

https://plus.google.com/103045389127554471967
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- ภาษาไทยความหมายหน่ึงความหมายสามารถมีค าที่ต่างกัน เช่น รับประทาน เสวย มีความหมายว่า กิน 
แต่ภาษาอังกฤษ ค าว่า Eat แปลว่า กิน เพียงอย่างเดียว 

- ภาษาไทยมีการผันวรรณยุกต์ และรูปวรรณยุกต์ที่ซับซ้อน 
 

สรุปผลการวิจัย  
งานวิจัยฉบับน้ีต้องการศึกษาเปรียบเทียบความสุภาพที่เกิดขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เห็นความ

แตกต่างที่เด่นชัด ซ่ึงหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ประโยค ความสุภาพ และบริบทต่าง ๆ ที่ต้องการน ามาสื่อสารด้วย ท าให้ต้องมีการศึกษาแบบเจาะลึกเก่ียวกับบททฤษฎีความ
สุภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการศึกษาความหมายของภาษาที่สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
ชนิดของค า เช่น ค านาม ค ากริยา ค าสันธาน เป็นต้น รูปแบบของประโยค การขึ้นต้นประโยคและไวยากรณ์ของประโยค  ซ่ึง
เปรียบเทียบตั้งแต่ต้นประโยคว่ามีความเหมาะสมในการน าไปใช้กับบริบทต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อสารมากน้อยเพียงใด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีสื่อการเรียนการสอนการเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อความชัดเจนมากขึ้น 
2. ควรมีระบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการสื่อสาร 
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การพัฒนาแนวคิดการเขียนโปรแกรมและแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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บทคัดย่อ 

 ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ทักษะการเขียนโปรแกรมเป็นทักษะที่มี
ความต้องการสูงมากในตลาดแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล และมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศด้วย
นโยบายประเทศไทย 4.0 เพราะเป็นหน่ึงในทักษะที่ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่จากปัญหาที่พบคือ นักเรียนไม่
เข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรมและไม่มีแรงจูงใจในการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรม คณะผู้วิจัยจึงท าวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิด
การเขียนโปรแกรมและแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz 
และ Scratch กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
27 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch แบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดการเขียน
โปรแกรม แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรมและมี
แรงจูงใจในการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี หลังเรียนสูงก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ี
สามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
เน่ืองจากสามารถพัฒนาแนวคิดการเขียนโปรแกรมและแรงจูงใจในการเรียนบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมได้จริง ซ่ึงล้วน
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้นักเรียนสามารถเกิดทักษะการเขียนโปรแกรมได้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Scratch Quizizz แนวคิดการเขียนโปรแกรม  แรงจูงใจในการเรียน  
 

Abstract 
 Nowadays technology is very important in our daily life and programming skill becoming the most 
in-demand skill across digital industries and important skill to support Thailand 4.0 policy. However, the 
problem is many students cannot be coding because they do not understand programming concept and 
do not have motivation to learn. The purposes of this research were to develop student understanding of 
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programming concept and learning motivation in problem solving and algorithm chapter by Active Learning 
strategies combined with Quizizz and Scratch. The participants were 27 students of secondary grade 4 in 
semester 1 year 2018 at Woranari Chaloem School, Songkhla province. The research instruments were 1) 4 
lesson plans based on the Active Learning strategies combined with Quizizz and Scratch. 2) The test of 
understanding on programming concept in problem solving and algorithm chapter by using multiple choice 
(5 choices) including with write-up examination before and after learning and 3) The questionnaires of 
learning motivation in problem solving and algorithm chapter by Active Learning strategies combined with 
Quizizz and Scratch. Data analysis was undertaken in term of mean, standard deviation and t-test. The 
results of the research were as follow: Student’s understanding of the programming concept and learning 
motivation in problem solving and algorithm chapter after the Active Learning teaching combined with 
Quizizz and Scratch was grater than before the instruction with .01 statistical significant difference. This 
research can be applied in the study of programming language in all level, primary school, secondary school 
and also in higher education. Because it can develop programming concepts and motivations for learning 
programming lessons. These are important factors for students to develop their programming skills in the 
future. 
 
Keywords: Active Learning, programming concept, learning motivation, Quizizz and Scratch 
 
บทน า 
 เม่ือโลกเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิตอล ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อทุกสิ่งอย่าง ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ  
สาธารณสุข การเมือง การศึกษา เป็นต้น โดยประเทศไทยได้ตระหนักเห็นความส าคัญในการน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาประเทศ จึงเกิดนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซ่ึงเป็นวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง [6] 
 ทักษะการเขียนโปรแกรมเป็นทักษะที่ มีความต้องการสูงมากในตลาดแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล และมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0 เพราะเป็นหน่ึงในทักษะที่ก่อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ [6] โดยสิ่งที่ส าคัญในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาคือ แนวคิดเชิง
ค านวณ (Computational Thinking) และทักษะการเขียนโปรแกรม (Computer Programming Skill) 
 แต่พบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหลักในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคือ นักเรียนไม่เข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรม 
จึงส่งผลให้การเขียนโปรแกรมเป็นไปอย่างล่าช้าและผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น วิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ไม่สามารถมองเห็น
ภาพรวมหรือสร้างขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ โดยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และออกแบบขั้นตอนแก้ปัญหา 
เป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดเชิงค านวณ และเป็นส่วนหน่ึงของบทที่ 2 เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีของหนังสือรายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ที่ถูกผลิตโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตามตัวชี้วัดใหม่ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง 2561 
 ปัญหาดังกล่าวยังสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ผู้วิจัยพบจากการสังเกตการสอนบทเรียนเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอน
วิธีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ซ่ึงเน้ือหาบทเรียนบทน้ีมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง และ
มักใช้การสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ท าให้นักเรียนไม่เห็นภาพรวม ไม่เข้าใจเน้ือหาในเชิงนามธรรมน้ัน อันน าไปสู่การเกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาเทคโนโลยี 
มองไม่เห็นความจ าเป็นและความส าคัญในการเรียนวิชาเทคโนโลยี ด้วยเหตุเพราะวิชาเทคโนโลยีไม่ถูกบรรจุเป็นรายวิชาในการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย ซ่ึงความคิดทั้งหมดเหล่าน้ีท าให้นักเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียนบทเรียนเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอน
วิธี ท าให้ไม่เข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรม ส่งผลให้มีปัญหาในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาโครงงาน
หรือนวัตกรรมต่อไป 
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 คณะผู้วิจัยจึงเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ถูกพัฒนาโดยฮัซซานและลาปิโดท [1] ซ่ึง
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น ทั้งในเชิงทักษะต่าง ๆ และปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาเชาว์ปัญญา กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า  อีกทั้งยัง
สามารถส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน หรือมีความพึงพอใจในการเรียน หรือมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน  
[5] 
 โดยมีแนวคิดจะจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนและแนวคิดการเขียนโปรแกรม เรื่องการ
แก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ เว็บไซต์สร้างแบบทดสอบ
ออนไลน์อย่าง Quizziz [4] และโปรแกรม Scratch [3] ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานใน
รูปแบบของกราฟิก น ามาใช้ประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพราะสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนของนักเรียน
ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และสามารถเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมได้ง่าย มองเห็นได้เป็นรูปธรรม ไม่ต้องกังวลกับการ
เข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์จริงซ่ึงมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก  
 จากการศึกษาถึงความส าคัญของแนวคิดการเขียนโปรแกรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ในรายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) สภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วย Quizziz และ Scratch เพื่อ
กระตุ้นและดึงดูดให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และรู้สึกสนุกในการเรียน ในเน้ือหาเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อันจะน าไปสู่การเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรม และประเมินผลการวิจัยด้วยการเปรียบเทียบ
แนวคิดการเขียนโปรแกรมและแรงจูงใจในการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อน า
ข้อมูลกระบวนการการพัฒนาแนวคิดการเขียนโปรแกรมและแรงจูงใจที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี โรงเรียนวรนารีเฉลิม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดการเขียนโปรแกรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
สมมติฐานของการวิจัย   

1. แนวคิดการเขียนโปรแกรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ 
Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. แรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ 
Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
กรอบแนวคิด  
 1. ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch  
 2. แนวคิดการเขียนโปรแกรมและแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่เรียนวิชาเทคโนโลยี (31107) 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 ห้อง รวมทั้งหมด 267 คน 
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 27 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จาก
นักเรียนที่เรียนวิชาเทคโนโลยี (31107) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 ห้อง รวมทั้งหมด 267 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
 2.1.1 แบบทดสอบวัดแนวคิดการเขียนโปรแกรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 19 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ โดยวัดแนวคิดการเขียนโปรแกรมเรื่องการแก้ปัญหา
และขั้นตอนวิธี ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนและการออกแบบการ
แก้ปัญหา ซ่ึงจะใช้เก็บข้อมูลด้านแนวคิดการเขียนโปรแกรมเฉพาะก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2.1.2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โดยประยุกต์ข้อค าถามจากผลการศึกษาการพัฒนาเครื่องมือวัดแรงจูงใจในการเรียน ตามรูปแบบการสร้างแรงจูงใจ ARCS 
ของเคลเลอร์ [2] (Baker and Robinson. 2017 : 152) จ านวน 16 ข้อ โดยมีลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ชนิด 7 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ค่อนข้างมาก เฉย ๆ น้อย น้อยมาก ไม่เลย ซ่ึงจะใช้เก็บข้อมูลด้านแรงจูงใจ
เฉพาะก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.2 วิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2.2.1 แบบทดสอบวัดแนวคิดการเขียนโปรแกรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  - หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
  - หาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
  - หาค่าความยาก (Difficulty) 
  - หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  
 2.2.2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี 
  - หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
  - หาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 3. ขั้นตอนในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
 3.1 ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการทดลอง ซ่ึงประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch แบบทดสอบวัดแนวคิดการเขียนโปรแกรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี และ
แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี 
 3.2 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 โดยใช้แบบทดสอบวัดแนวคิดการเขียน
โปรแกรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี และแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี 
 3.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในข้อ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับ Quizizz และ Scratch จ านวน 4 แผน เป็นเวลา 8 คาบ โดยแบ่งเป็นวงจรปฏิบัติการ 4 วงจรตามกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 
 3.4 หลังด าเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz 
และ Scratch ครบทั้ง 4 แผนแล้ว จะท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดแนวคิดการเขียนโปรแกรม 
เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี และแบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 4.1.1 ความเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ใช้สถิติพื้นฐาน คือ 

ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดการ
เขียนโปรแกรมของนักเรียนทุกคน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับ Quizizz และ Scratch 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าทดสอบทีแบบ Dependent (Dependent Samples t-test) 
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 4.1.2 ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการเรียน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี โดยน าคะแนนที่ได้หาค่าเฉลี่ย
ระดับแรงจูงใจ ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ (Rating Scale) 7 ระดับ ดังน้ี ค่าเฉลี่ย 6.16 – 7.00 มีระดับแรงจูงใจในการเรียนมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 5.30 – 6.15 มีระดับแรงจูงใจในการเรียนมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 – 5.29 มีระดับแรงจูงใจในการเรียนค่อนข้างมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.58 – 4.43 มีระดับแรงจูงใจในการเรียนปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.73 – 3.57 มีระดับแรงจูงใจในการเรียนน้อย ค่าเฉลี่ย 
1.87 – 2.72 มีระดับแรงจูงใจในการเรียนน้อยมาก ค่าเฉลี่ย1.00 – 1.86 ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนเลย แล้วเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนทุกคน เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ เชิงรุก ร่วมกับ Quizizz และ Scratch ระหว่างก่อนเรียนและหลังจัดการเรียนรู้ ด้วยค่าทดสอบทีแบบ 
Dependent  
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีข้อบกพร่องในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ผลและอภิปราย  
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความเข้าใจแนวคดิการเขียนโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch เรื่องการแก้ปัญหาและขัน้ตอนวิธ ี

รายการ
ทดสอบ 

n 𝑋 S.D. ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย 

t df Sig 1 
tailed 

ก่อนเรียน 27 4.34 1.77 -8.36 -10.90 26 .000** 

หลังเรียน 27 12.70 4.24 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนความเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.77 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรมค่อนข้างน้อย
ทุกคน และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 12.70 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.24 เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าทีแบบ Dependent พบว่าความเข้าใจ
แนวคิดการเขียนโปรแกรม เรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับ Quizizz และ Scratch หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch  

รายการ
ทดสอบ 

n 𝑋 S.D. ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย 

t df Sig 1 
tailed 

ก่อนเรียน 27 4.78 0.66 -0.55 -3.34 26 .002** 

หลังเรียน 27 5.34 0.49 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า แรงจูงใจในการเรียนเรื่องแนวคิดการเขียนโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และมีการกระจายตัวของระดับแรงจูงใจ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจเท่ากับ 4.78 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) และหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก และมีการ
กระจายตัวของระดับแรงจูงใจลดลงกว่าเดิม (ค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจเท่ากับ 5.34 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ 0.49) เม่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าทีแบบ Dependent พบว่าแรงจูงใจในการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอน
วิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Quizizz และ Scratch หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปผลการวิจัย   

1. นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรมเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น และค าสั่งพื้นฐานต่าง ๆ  
ในโปรแกรม Scratch ในบทเรียนก่อนหน้าเรื่องการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี เพื่อลดปัญหาการเสียเวลาการสอนวิธีใช้งาน
โปรแกรม Scratch แก่ผู้เรียนในบทเรียนเรื่องน้ี 

2. ครูผู้สอนควรตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตก่อนเริ่มต้นการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้งาน
ร่วมกับ Quizizz และ Scratch จ าเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

3. เน่ืองจากผู้เรียนจ านวนมากยังขาดความเข้าใจแนวคิดเชิงค านวณ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถท าความเข้าใจแนวคิด
การเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง จึงควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีทักษะด้านแนวคิดเชิงค านวณก่อน แล้วจึงพัฒนา
ให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรม และทักษะการเขียนโปรแกรมตามล าดับ 

4. เพื่อให้ได้ข้อมูลแรงจูงใจในการเรียนจากนักเรียนอย่างเที่ยงตรงที่สุด ครูผู้สอนควรชี้แจงและแสดงออกให้นักเรียน
ม่ันใจว่าข้อมูลแรงจูงใจที่นักเรียนตอบมาจะไม่ส่งผลต่อระดับคะแนนหรือผลการเรียนในวิชาที่สอนอย่างแน่นอน 

5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับ Quizizz และ Scratch สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
เน่ืองจากสามารถพัฒนาความเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรมและแรงจูงใจในการเรียนบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมได้จริง 
ซ่ึงลว้นเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้นักเรียนสามารถเกิดทักษะการเขียนโปรแกรมได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อวินิจฉัยผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียนวัยท างานจ านวน 27 คน ที่มีอายุระหว่าง 25-40 

ปี และได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานในเรื่องการเขียนอีเมล
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรออนไลน์น้ีได้ถูกออกแบบเฉพาะพนักงานฝ่ายขายและการตลาด มุ่งเน้นเพื่อสอนการแจ้งข่าง
ร้ายต่อลูกค้า โดยผู้เรียนมีเวลาหน่ึงเดือนในการฟังบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และส่งการบ้านผ่านโปรแกรมออนไลน์ นักวิจัยได้
ตรวจสอบการใช้องค์ประกอบในอีเมลแจ้งข่าวร้ายต่อลูกค้าจากการบ้านที่ผู้เรียนส่งกลับมา ผลการวิจัยเผยให้เห็นว่า ผู้เรียนที่
ส่งการบ้านทุกคนใช้องค์ประกอบสามส่วน ได้แก่ การขอโทษ การปฏิบัติการ และการรักษามิตรภ าพ ครบตามที่สอนใน
บทเรียนออนไลน์ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความแตกต่างด้านการจัดวางองค์ประกอบทั้งสามมากถึงแปดรูปแบบจากสิ่งที่ถูกสอน
ไว้ในบทเรียนออนไลน์ มีผู้เรียนเพียงสามคนที่จัดวางองค์ประกอบตามรูปแบบที่สอนในบทเรียน กระบวนการหยุดพัฒนาทาง
ภาษาในการเรียนรู้อันตรภาษาถูกพิจารณาว่าเป็นแหล่งอุปสรรคในการเรียนรู้วัจนปฏิบัติศาสตร์และบรรทัดฐานของภาษาที่
สอง นอกจากน้ี ยังมีการใช้ทฤษฎีของบลูมเรื่องการจ าแนกการเรียนรู้ในการอธิบายพัฒนาการการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
กลุ่มน้ีในงานวิจัยฉบับน้ี 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  การเรียนผ่านออนไลน์  การเขียนอีเมล  กระบวนการหยุดพัฒนาทางภาษา  การจ าแนกการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 
 

Abstract 
This study aims to investigate and verify the learners’ learning outcomes through corporate training 

program on business email writing to Thai ESL adult learners. 27 participants aged between 25-40 years old 
participated in the online course specifically designed for sales and marketing officers. The online course 
focuses on teaching how to make apology when delivering bad news to customers in business emails. All 
participants spent one month learning through the online program and submitted the homework. This study 
investigates how components of making apology were used in their homework. The results reveal that three 
main components namely apology, action, and goodwill were adopted; however, these components were 
juxtaposed by each participant. Eight patterns of components, other than the one taught in the course, 
were found. Only three participants followed the pattern suggested in the online instructions. Fossilization 
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of interlanguage learning was discussed as the source of obstacle in acquiring the second language 
pragmatics and norms. In addition, Bloom’s taxonomy was also used to explain the learning development 
the participants gained from the online learning. 
 
Keywords: learning outcomes, online learning, email writing, language fossilization, Bloom’s taxonomy 
 
Introduction 

Nowadays learning the second language or languages other than your mother tongue is considered 
crucial if one is looking forward to finding a job or becoming successful in international workplace settings. 
Foreign language competence as well as international communication skills are not only needed by those 
involved with mega-cross border mergers like that of DaimlerChrysler, but also among people working in 
all kinds of organizations (Gibson, 2002). Even in a domestic company, they now tend to employ individuals 
with second language competence in order to gear up the organization to internationalization. Therefore, 
developing second language has been emphasized in both formal education and professional development 
to serve the need of the new labor markets.  

In the 20th century, pragmatics competence was not yet entitled its name. Canale and Swain’s 
Framework of Communicative Approaches (1980 and 1983) mentioned grammatical, sociolinguistic, strategic 
and discourse competences as keys to success. In order to become high-proficient second language 
speakers, ones require knowledge of vocabulary, grammar, syntax, pronunciation and how to use the 
language appropriately in each situation. Schmidt (1993) said that simple exposure to the target language 
is not enough to acquire pragmatic features as these factors are not easily recognized or interpreted even 
those who stay in the target country for a longer period of time. He wrote that instruction will promote 
learning of pragmatic competences of learners. According to Schmidt (1993), it is clearly seen that in order 
to successfully teach communicative language courses, pragmatics play an important role and need to be 
instructed. Unfortunately, the instruction of pragmatics was primarily ignored as some researchers or 
linguists believed that pragmatics was the skill which needed to be unconsciously or naturally acquired 
when learners used or exposed to the target language. However, Bardovi-Harlig (2001) emphasized the 
necessity of pragmatics instruction that obviously learners of second language who receive pragmatic 
instruction can outperform those who don’t in term of their pragmatic competence. Since then, researches 
and studies of effects of pragmatics development in second language learning have been tremendously 
expanded and enriched by a number of researchers from Anglo-America, Europe and some parts of Asia. 

In Thailand, the necessity of pragmatic awareness and competence in second language learning 
has rarely been focused. The majority of instructors pay more attention to accuracy and fluency of 
grammatical usage, syntax and pronunciation when speaking and writing the target language. Nevertheless, 
students with high proficiency in grammar will not necessarily show equivalent pragmatic proficiency 
(Bardovi-Harlig, 1996, 2001; Kasper & Schmidt, 1996; Kasper & Rose, 1999) as a result of the fact that 
pragmatic principles in one language might not be able to abide by in another language and this fact often 
causes miscommunication or communication breakdown in an intercultural communication. In many cases, 
people who use wrong grammatical sentences may be considered as grammatical errors while pragmatic 
errors are often recognized as rudeness. Moreover, some politeness strategies that are transferred from Thai 
speech act into English sometimes confuse the partners from other cultures and interrupt the smooth flow 
of the conversation. Interlanguage pragmatic studies have generally reported what is considered polite in 
one language is sometimes not polite in another. 
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Acquiring L2 pragmatic is not simple as some pragmatic features are culturally-specific and not 
salient to L2 learners. Therefore, it is likely that pragmatic errors still persist even for very advanced L2 
learners. This communication problem is more obvious when L1 pragmatics are much different from that 
of L2. Thai learners of English often meet pragmatic challenges when speaking and writing in both everyday 
and business conversations. Thai pragmatic norms differ greatly from those of English language and L2 
learners often transfer the Thai pragmatic norms and speech acts when speaking and writing in English such 
as indirectness, the over-use of negative connotation to show our politeness and questioning about 
personal matters to show interest and hospitality. 
 The goal of teaching pragmatics to L2 learners is to raise the awareness of how they can interact 
appropriately using the target language. It is not an attempt to determine a single pragmatic norm as a good 
principle, but it is aimed to enable learners to acquire pragmatic features of the target language while to 
decide to what extent they should maintain their own cultural and L1 identity. Previous research in 
interlanguage pragmatics focused on comparing learners’ different speech acts. Recently, interlanguage 
pragmatic researches have moved to focus on L2 learners’ pragmatics development by conducting 
longitudinal and cross-sectional researches in both ESL and EFL classrooms (Soler, 2005). 
 The types of instruction of pragmatics have been specially focused over years. Rose and Ng (2001) 
studied the effect of different instructions. They compared inductive and deductive approaches in teaching 
compliments and responses to compliments to students at university level in Hong Kong. The different of 
the input provided was whether the learners were received explanation and interpretation of 
metapragmatic information or not. Although the findings showed that both groups developed and improved 
their pragmalinguistic competence, only the deductive group showed the positive effects on sociopragmatic 
aspects and proficiency. 
 Based on previous research, instruction of pragmatic as a single unit is in extreme need. Bardovi-
Harlig and Mahan-Taylor (2003) revealed that no single way can be considered as the best instruction of 
pragmatics. A wide range of teaching styles are provided to 1.) generate learners’ pragmatic awareness 2.) 
introduce the use of authentic language samples 3.) emphasize the approach of input preceding 
interpretation. Teaching pragmatics will best result when learners expose to both their native and target 
languages (Bardovi-Harlig and Mahan-Taylor, 2003). As a result, it is an excellent idea to demonstrate both 
L1 pragmatic features together with L2s’ in order to raise learners’ awareness of pragmatic aspects as every 
single language has its own pragmatic system so with a little guideline, learners will be able to recognize 
pragmatics in their native language which will benefit in raising awareness of learners in developing L2 
pragmatic features. 
 As an attempt to develop English communication skills for non-native learners, a number of 
institutes and organizations have turned to online programs or eLearning due to the time constraint and 
logistic reasons. Especially corporate training programs, policy providers have assigned online courses or 
web-based classroom such as eLearning or webinar for the professional development programs including 
English communication skills. The web-based training is cost saving for the corporate in terms of travel 
expense, instructor fee, facility cost and material including time for the training (Retrieved from 
http://www.calpro-online.org/eric/docs/dig218.pdf on October 10th, 2018). Besides, the learners can arrange 
their learning schedules because of flexibility of time, place, and programs offered via the online training. 
Though the online courses can solve the logistic issues; however, they limit the opportunity of teacher-
learner interacts, which by far hinder verification of learning and development outcomes. 

http://www.calpro-online.org/eric/docs/dig218.pdf
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 To reduce the lack of teacher-learner interaction, some teachers incorporated technology i.e. word 
processor, excel, Googledoc or email into giving feedback for learners’ writing assignments in the English 
online courses. This online feedback is becoming more popular. Yoke et al. (2013) studied the online 
corrective feedback to find out whether the online feedback actually worked better than the traditional 
corrective feedback. The findings showed that learners preferred receiving the online feedback (via email) 
rather than the normal practices. It also showed that learners who received online feedback outperformed 
those receiving feedback through normal practices in terms of their writing performances. However, there 
is a lack of study on how giving online feedback correlates with learning and development outcomes. 
 
Objective 
 This study aims to investigate the learning and development outcomes through the online learning 
course on business English emails. The course is focused on pragmatic awareness and competence for 
intermediate Thai ESL learners. In other words, this study investigates evidence of learning whether the 
participants develop their writing ability according to what was introduced in the online course. 
 
Participants and Methodology 
 There are 53 Thai sales and marketing officers at an agro-business company signed up for the online 
course; however, not all finished the course or submitted the homework. Therefore, the participants of this 
study are 27 people who submitted the homework with or without finishing the seven modules. The 27 
participants can be divided into two main subgroups as follows. Group A includes 11 participants who 
finished all 7 modules and submitted the homework. Group B include 16 people who couldn't finished the 
modules, but submitted the homework. Based on the pre-test scores, the participants' English competency 
levels are between B1-B2. All participants granted their consents for analysis and publication.  
 The online course focuses on teaching how to make apology when delivering bad news to 
customers in business emails. In the course, the instructor has introduced three main components in writing 
a bad news email, which are apology, action, and goodwill. The course also aims to make the learners 
aware of how to use each component for effective communication in the international settings. Therefore, 
positions of each component and useful phrases are emphasized as guidelines. The course is divided into 
7 short modules of 8-10 minutes including the video clip about different perceptions on making direct and 
indirect refusals among Thai and western people. The course is 60 minutes in total and participants have 
one mouth to gradually study at their own paces. At the end of course, there is a homework which 
encourages, but not forces the learners to do and submit for feedback from the instructor. The homework 
is context-bound about delivering bad news and dealing with negative situations. Participants are required 
to write a responding email to a customer who wrote to ask about the delayed shipment. Essential contents 
for the responding email have been given. The participants have to compose an email effectively according 
to what is taught in the online program.  
 This study employs qualitative research method. 27 pieces of homework submitted through the 
online system were studied for three main steps. Firstly, the researchers read through the homework and 
adopted discourse analysis to identify whether the three main components, which are apology, actions, 
and goodwill, were used in the homework. Secondly, sentences or phrases identified as target components 
were further analyzed for their positions of occurrences in the email homework. Reliability check was 
conducted by another Thai-English bilinguals with C1 English competency level and the reliability rate is 
80%. Finally, patterns of components were identified in relation to the guidelines in the online course.  
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Data Presentation 
 The results reveal that three main components namely apology, action, and goodwill were 
adopted by the majority of participants; however, the components were used differently. Figure 1 shows 
percentage of participants in group A and group B and their uses of target components in the homework. 
  
 

 
 

As can be seen, eleven participants in group A are those who finished all 7 modules and submitted 
the homework. They can be further divided into seven people using all three components, accounted by 
64%, and four using only apology and action, accounted by 36%, in writing a bad news email.  
 16 participants in group B are those who couldn't finished the modules, but submitted the 
homework. They can be also further divided into fourteen people using all three components, accounted 
by 88%, and two using only apology and action, accounted by 12%, in writing a bad news email.  
 A few participants from both groups ignored goodwill in their email homework. However, the use 
of apology and actions were found in different positions and were juxtaposed. Eight patterns of 
components, other than the one taught in the course, were found. Only three participants followed the 
pattern suggested in the online instructions. 
 
Table 1 shows patterns of components used by the participants in their email homework. 
Original Pattern 1 Pattern 

2 
Pattern 3 Pattern 

4 
Pattern 
5 

Pattern 
6 

Pattern 7 Pattern 8 

Apology-
Action-
Goodwill 

Apology-
Action-
Goodwill-
Apology 

Apology-
Action 

Apology-
Action-
Apology-
Goodwill-
Apology 

Apology-
Action-
Apology 

Apology-
Action-
Apology-
Goodwill 

Action-
Apology-
Action-
Goodwill 

Apology-
Apology-
Action-
Goodwill-
Apology 

Apology-
Action-
Goodwill-
Apology-
Apology 

3 10 5 3 2 2 1 1 1 
 
As can be seen in Table 1, only three participants followed the guidelines in the online course and 

used three target components as suggested, which are apology, action, and goodwill. However, other 24 

64%

36%

Apology+Action+Goodwill

Apology+Action

88
%

12
%
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participants used the components differently. The majority of participants, 10 people or accounted by 37%, 
followed the suggested patterns and doubled the apology after the goodwill. The pattern is apology + 
action + goodwill + apology. The next most popular pattern is the lack of goodwill in the email, used by 
five participants or accounted by 18.5%. The next one is used by three participants and the pattern is 
apology + action + apology + goodwill + apology. Participants who did not follow the suggested pattern 
are likely to ignore the goodwill, double or triple the apology in their homework.  

 
Discussion 
 In order to investigate the learning or development outcomes from the online language course on 
writing business email, it can be discussed as follows.  
 Firstly, with or without finishing the online lessons, the majority of participants followed the 
suggested components, which are apology, action, and goodwill, in writing a bad news email. This point can 
be interpreted that the participants could pick up the main guidelines in module 1 which focuses on the 
introduction of the three main components in this type of email. However, most participants ignored the 
pragmatic awareness suggested in the next modules of the online lessons which focuses on how to use 
each component as well as the suggested locations of occurrences in the email. As a result, only three 
participants, accounted by 11%, followed the suggested pattern of apology + action + goodwill in their 
homework.  
 Secondly, seven participants ignore the goodwill in their homework. Goodwill is referred to in the 
online lesson as "oiling the wheels" for future business. Examples of goodwill are such as "looking forward 
to hearing back from you", "looking forward to doing business with your again", or hope to have a future 
business". The participants intentionally or unintentionally ignored the goodwill for several possible reasons. 
In other words, some participants may intentionally ignore the use of goodwill due to their L1 pragmatic 
background of Thai language since goodwill is not dominantly used in Thai culture especially in the speech 
activity of writing an email to deliver bad news. The adult learners, therefore, intentionally ignored the 
goodwill because it is different from their previous believes and cultures. On the contrary, some participants 
may be unintentional and forgot to use the goodwill in their email homework. In either way, the findings 
lead to the implication of interlanguage fossilization in terms of pragmatic fossilization while the participants 
are trying to reach the target language competence. Despite having learnt and known the correct form of 
writing the email for apology and know the meaning of each component, most of the participants have 
written their emails with their familiarities.  
 Thirdly, apology was used tremendously and repeated by the number of participants. Nine 
participants, accounted by 33%, doubled or tripled apologies in their homework. For example, apology + 
action + apology + goodwill + apology was used by three participants and apology + action + apology + 
goodwill was used by two participants. This implies that the participants have employed their own L1 
pragmatic norms which are different form the target language ones (Kecskes, 2003 cited in Tajeddin, Alemi 
& Pashmforoosh, 2017). However, this kind of pragmatic misuse can possibly be resolved later because it is 
concerned with individual fossilization in terms of error reappearance. According to Wei (2008), error 
reappearance is the inappropriate interlanguage structures which are thought to have been corrected but 
continue to appear regularly as well as it can be found in interlanguage of beginners or learners with low 
proficiency. Consequently, the participants’ interlanguage fossilization can be eliminated if they are exposed 
with correct L2 pragmatic input for the long period. 
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Furthermore, according to Bloom’s taxonomy, the findings reveal that the outcomes of 
development can only be identified between the comprehension and application levels (Eber & Parker, 
2007 cited in Köksal & Ulum, 2018). 21 participant s, accounted by 78%, could apply what they have learned 
in the homework; however, the application of components is at certain degree. That is to say, participants 
applied only the components, but ignored or could not express the development of pragmatic ability as 
stated in the online course. Although the pragmatic features are explicitly stated in the learning modules, 
they are not salient enough for the learners to acquire via the online learning program. For these reasons, 
it can be said that although second language can be taught online; however, the pragmatic competence 
cannot be acquired online. Even though the participants have learnt and remembered the relevant content 
in the online course, their homework does not show the level of second language pragmatic acquisition.  

It is significant to say that the pragmatic fossilization occurs in the participants’ homework after 
they have already learnt the content. According to Tajeddin, Alemi, & Pashmforoosh (2017), there are three 
systems concerned with fossilization i.e. native language, interlanguage and target language and it is the 
process that the learners fail to improve the target-like language proficiency. Besides, Han (2013) claims that 
fossilization can occur any point in the course of language learning process. Likewise, Wei (2008) concludes 
that fossilization may occur at different language level of proficiency, at different learning stages among age 
groups, be either structure fossilization or competence fossilization, or different from the target language 
norms. Therefore, it seems to be normal that these participants can encounter fossilization with pragmatic 
level when they learn to write English email of apology. From the table above, most participants prefer to 
write email within the apology-action-goodwill-apology form. This implies that most of them, in terms of 
pragmatic fossilization, are familiar with the pattern which begins and ends with apology as well as the 
participants using other patterns who begin and finish writing their business email homework with apology. 
They seem likely to be familiar with this form in their daily apologizing routines. 
 
Conclusion 

This study offers an investigation of learning or developmental outcomes through an online second 
language course. After learning how to write business email of apology, the participants show their learning 
achievement. They finished the homework using three suggested components, but the pragmatic 
fossilization of interlanguage occurs when they do the homework because of their own L1 pragmatics. As a 
result, 24 participants do not follow the guidelines taught in the online course. On the other hand, the 
submitted homework represents the interchange between the levels of understanding and applying 
according to Bloom’s taxonomy. The results imply that the second language can be taught and learned 
online; however, in order to promote pragmatic awareness and pragmatic competence, it takes sufficient 
period of time to eliminate interlanguage fossilization and to acquire the L2 pragmatic of the target language. 
Therefore, blended learning is suggested to incorporate the online learning. That is to say, consultations 
with the instructors or individual feedback may help promote pragmatic awareness and competence. 
 
Limitation and Recommendation 

Although this study has pointed out the pragmatic fossilization embedded in the learning outcomes 
and the beginning level of Bloom’s taxonomy, there are some points that should be clearly developed in 
order to see the whole aspects of English email writing and interlanguage fossilization of online course as 
followed; (1) the participants should be interviewed to confirm the cause of fossilization (2) the online 
course should be extended so that the learners can have more time of L2 immersion and the fossilization 
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can be eliminated (3) the authentic email of the participants’ job responsibility should be operated in order 
to see the level of application, the analysis, the synthesis and the evaluation of Bloom’s taxonomy. 
. 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันการใช้ข้อความสื่อสารมีมากขึ้นเพราะสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร ข้อความที่

สื่อสารออกไปจะสะท้อนถึงตัวตนของผู้ส่ือสาร หากสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่สุภาพผู้รับสารอาจจะคิดในแง่ลบต่อผู้สื่อสาร และ
อาจจะขัดแย้งกันได้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงการสื่อสารที่สุภาพ ว่าควรใช้บริบทอย่างไรให้เหมาะสมสอดคล้อง ดังน้ันจึง
พัฒนาระบบน้ีขึ้นมาเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มความเข้าใจ เสริมการเรียนรู้ในการสื่อสารที่สุภาพให้กับผู้เรียนซ่ึงคือผู้ใช้ระบบ โดย
ตัวระบบจะรับข้อมูลเข้าเป็นข้อความภาษาไทย น าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ค่าความสุภาพของข้อความ โดยใช้สูตรค านวณที่
ทางผู้พัฒนาอ้างอิงมาจากหลักภาษาไทย และทฤษฎีความสุภาพในภาษาไทย แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นข้อความเดิมที่
ระบุว่าค าใดควรเปลี่ยน หรือควรเลี่ยงในข้อความเพื่อเพิ่มความสุภาพให้กับข้อความ พร้อมบอกค่าความสุภาพเป็นหน่วยร้อย
ละเพื่อให้ผู้ใช้ตระหนักได้ว่าข้อความน้ีสามารถปรับให้สุภาพขึ้นได้อีกโดยระบบจะแสดงค าที่ควรเปลี่ยนและแนะน าค าที่สุภาพ
กว่าให้ ซ่ึงผู้ใช้จะได้เรียนรู้การใช้ค า หรือบริบทที่เหมาะสม จากการเตือนหรือแนะน าจากระบบ และผู้ใช้สามารถสร้างข้อความ
ที่สุภาพตามรูปแบบที่เรียนรู้จากการใช้งานระบบได้ ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึ้นน้ีมีความสะดวก และง่าย โดยผลลัพธ์ของระบบเป็น
ข้อมูลที่ผู้ใช้ควรรู้เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ ดังน้ันผู้ใช้จึงสามารถเรียนรู้การสร้างข้อความสุภาพที่ดี และเหมาะสมได้จริง 
 
ค าส าคัญ: ความสุภาพ  ข้อความภาษาไทย  สื่อสังคมออนไลน์  บริบทข้อความ 

 
Abstract 

Nowadays, the use of text messaging is becoming more popular because online social media 
become the main channel of communication. The messages that are communicated will reflect the identity 
of the communicator. If you communicate with an impolite message, the recipient may think negatively to 
the communicator and may conflict. However, most people do not understand how polite communication 
should be used in the context. Therefore, this system is developed as a tool to enhance understanding 
and learning of communication in courtesy. The system will receive the information as the message and 
then input into the process of politeness analysis of the message by using the formulas that the developer 
referenced from the Thai language principles and the theory of politeness in Thai. The system will display 
the results as the original text indicating which words should be replaced or avoided in the message. The 
system also suggests possible polite words that should be replaced in the message to increase the 
politeness of the message. In addition, the system will indicate the politeness score of the original message 
as a percentage for the user in order to realize that the message can be adjusted to increase the politeness. 
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Users will learn the proper use of words or contexts of warning or suggesting from the system, and users 
can create polite messages in a form that learns from the system. The system is easy and convenient to 
use, and the results of the system are the information that the user should know in order to enhance 
understanding and learning of communication courtesy, so that the user can learn to create a good and 
appropriate polite message. 
 
Keywords: Politeness,  Thai Language,  Social Media, Text Context 
 

บทน า 
สังคมในปัจจุบันใช้ข้อความในการสื่อสารกันมากขึ้น ซ่ึงการใช้ข้อความในการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหา

กันระหว่างผู้สื่อสารได้ อย่างเช่น การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพท าให้ผู้รับสารรู้สึกไม่พอใจ ไม่ประทับใจ หรือรู้สึกในแง่ลบกับผู้
สื่อสารได้ และอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสารได้ในอนาคต ซ่ึงหากมีระบบหน่ึงมา
ตรวจสอบข้อความก่อนจะสื่อสารอาจจะช่วยให้การสื่อสารมีผลลัพธ์ที่ดี หรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถท าให้
เรียนรู้การใช้ภาษาอย่างสุภาพด้วย แต่ในภาษาไทยน้ันยังไม่มีระบบที่สามารถตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความ
ในภาษาไทยได้ เน่ืองจากภาษาไทยน้ันมีความซับซ้อน ไม่ได้แบ่งค าอย่างชัดเจนในหน่ึงประโยค ค าแต่ละค าจะเขียนติดกันท า
ให้การแบ่งค าในภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษ สระมีหลายรูปแบบ มีเสียงวรรณยุกต์ และในเรื่องความหมายของค าใน
ภาษาไทยหน่ึงค าสามารถมีได้หลายความหมาย ยิ่งไปกว่าน้ันการน าค ามารวมกันสามารถสร้างเป็นค าใหม่ที่มีความหมายอีก
ความหมายหน่ึงได้ และยังมีปัญหาอ่ืน ๆ อีก 
 ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความภาษาไทยขึ้นมา โดยผู้ใช้งานระบบ คือ ผู้เรียน 
หรือผู้ที่สนใจเรียนรู้การใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพ ในการพัฒนาน้ันผู้พัฒนาน าโมดูล PyThaiNLP ซ่ึงเป็นโมดูลในการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) มาใช้ในการวิเคราะห์ ตัดแบ่งข้อความ ตรวจจับหน้าที่ของค า และ
ประมวลผลข้อความภาษาไทยในระบบ รวมถึงท าการสืบค้นค าในภาษาไทยเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบค า คิดค้น
วิธีการค านวณหาความสุภาพของข้อความภาษาไทยเพื่อสามารถบ่งบอกความสุภาพของข้อความให้อยู่ในรูปแบบตัวเลข ส่วน
ในขั้นตอนการแสดงผลน้ันระบบจะเน้นค าน้ัน ๆ ในข้อความเดิมที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาในระบบ เพื่อบอกว่าควรเปลี่ยน หรือ
หลีกเลี่ยงค าน้ัน ๆ ไปใช้ค าอ่ืนที่สุภาพกว่าหรือเหมาะสมกว่าค าเดิมของผู้ใช้ พร้อมบอกค่าความสุภาพของข้อความให้ผู้ใช้ได้รับ
ทราบ และสุดท้ายผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก 
ทั่วถึง ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งระบบลงเครื่องแต่อย่างใด และยังเป็น Responsive website คือ สามารถใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์
โดยมีการปรับขนาดการแสดงผลให้เข้ากับอุปกรณ์น้ัน ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบน้ีจะช่วยแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น 
และช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้การใช้ค าที่สุภาพและเหมาะสมในข้อความ เรียนรู้และเข้าใจการสร้างข้อความที่สุภาพได้เป็น
อย่างดี 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้การใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพในการสื่อสาร 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างข้อความที่สุภาพให้กับผู้ใช้ 
3. เพื่อให้ผู้ใช้ได้ตระหนักว่าข้อความที่ใช้สื่อสารน้ันมีความสุภาพมากน้อยเพียงใด 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ผู้พัฒนาระบบ 1 คน 
1.2 ผู้ทดสอบระบบ เป็นนักศึกษา 15 คน และบุคคลทั่วไป 5 คน 
1.3 ผู้ใช้งานระบบ ที่เป็นผู้เรียน และผู้ที่สนใจใช้งานระบบ 
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1.4 ข้อความที่ใช้ทดสอบระบบน ามาจากข้อความแสดงความคิดเห็นที่ปรากฎในเว็บไซต์ พันทิป.คอม1 และ 
YouTube2 

2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
2.1 ภาษาสุภาพในภาษาไทย (Polite language in Thai) 

ลักษณะการกล่าวทักทายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ภาษาเป็นเสมือนเครื่องมือในการ
แสดงออกวัฒนธรรมของผู้ส่งสาร ดังน้ันการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดความสัมฤทธ์ิผล ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมของสถานการณ์ บุคคล และเวลา ระดับความสุภาพในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 

1. พิธีการ  สื่อสารในพิธีส าคัญต่าง ๆ เลือกถ้อยค าที่สุภาพ 
2. ทางการ สื่อสารในวิชาการหรือผ่านหน้าที่การงาน 
3. ก่ึงทางการ สื่อสารกับบุคคลทั่วไป ใช้กับสื่อพิมพ์ต่าง ๆ  
4. สนทนาหรือไม่เป็นทางการ  สื่อสารกับคนสนิทสนม 
5. กันเองหรือภาษาปาก สื่อสารกับคนที่สนิทมาก ๆ   
วิเชียร เกษประทุม (2556) ได้อธิบายลักษณะของค าสุภาพไว้ 5 ประการ ดังน้ี 
ประการที่ 1 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าอุทานที่ไม่สุภาพ เช่น โว้ย ว่ะ เว้ย 
ประการที่ 2 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าหยาบ เช่น ไอ้ อี ขี้ เยี่ยว 
ประการที่ 3 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าที่สื่อความหมายในทางหยาบคาย 
ประการที่ 4 ควรระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ค าที่อาจผวนกลายเป็นค าไม่สุภาพ  
ประการที่ 5 ยืมค าสุภาพจากภาษาอ่ืน ๆ มาใช้ เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร 
หลักการใช้ภาษาสุภาพน้ัน นอกจากต้องค านึงถึงกาลเทศะและบุคคลที่สนทนาด้วยแล้ว คุณ

บรรจบ พันธุเมธา (2541) ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษาสุภาพไว้อีก 4 ประการ ได้แก่  
กฎข้อที่ 1 ใช้ค าสุภาพ โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ค า เช่น ใช้ค าว่ารับประทาน แทนค าว่ากิน 
กฎข้อที่ 2 ลงท้ายประโยคด้วยค าว่า ค่ะ ครับ 
กฎข้อที่ 3 หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาถิ่น ภาษาเฉพาะกลุ่ม หรือภาษาสองแง่ 
กฎข้อที่ 4 ใช้ค าสุภาพให้ถูกต้อง 

2.2 ทฤษฎีความสุภาพ (Politeness Theory) 
ความสุภาพ (Politeness) คือ การกระท าที่มีมารยาท ซ่ึงแสดงออกถึงความเรียบร้อย อ่อนน้อม 

และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน ซ่ึงความสุภาพน้ันมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสังคมและ  วัฒนธรรม
ของแต่ละพื้นที่ เป็นทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงออกที่สุภาพ ประกอบไปด้วยลักษณะท่าทางและ
ค าพูด เฮอร์เบิร์ต พอล ไกรซ์ (Herbert Paul Grice) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ได้ก าหนดกฎแห่งการสนทนา 
เรียกว่า “หลักการร่วมมือกัน” (Cooperative principle) ประกอบด้วย 4 หลักการ 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงกฎแห่งการสนทนา "หลักการร่วมมือกัน" ของ เฮอร์เบิร์ต พอล ไกรซ์ 

กฎแห่งการสนทนา ค าอธิบาย 
Quality พูดเฉพาะความจริงและถูกต้อง 
Relation พูดในสิ่งที่สัมพันธ์กับหัวข้อการสนทนา ไม่หลุดประเด็น 
Manner สนทนาที่กระชับ ชัดเจน ไม่เกิดความก ากวม ง่ายต่อการเข้าใจ 
Quantity พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ยืดเยื้อ 

Robin Lakoff ได้ก าหนดกฎของความสุภาพเพิ่มเติมจากของไกรซ์ (Lackoff, 1972) คือ กฎของ
ความสุภาพ (Be polite) ประกอบด้วย 3 กฎย่อย คือ 

1. การรักษาระยะห่างกับคู่ สนทนา (Don’t impose - Distance) 
                                                             
1 https://pantip.com/ 
2 https://www.youtube.com/ 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

113 

2. การให้ทางเลือก (Give option) 
3. สร้างมนุษย์สัมพันธ์ (Make a feel good) 
ทฤษฎีความสุภาพของ Penelope Brown และ Steven Levinson ยังคงมีความสัมพันธ์กับ

หลักการร่วมมือกัน ของไกรซ์ แต่ในมุมของความสุภาพน้ัน บราวน์และเลวินสัน ใช้การหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งเพื่อสร้างความสุภาพ ประกอบไปด้วยการแสดงออก 2 ส่วน คือ การแสดงออกด้วยท่าทางและการ
ใช้ค าพูด ซ่ึงได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ที่ถูกแสดงต่อหน้าสาธารณะ โดยกล่าวว่า การท าลายภาพลักษณ์ของ
ผู้อ่ืนน้ัน เรียกว่า การคุกคามสีหน้า (Face threatening act - FTA) ซ่ึงกลยุทธ์ความสุภาพของบราวน์
และเลวิลสัน มีดังน้ี  

1. การกล่าวอย่างตรงไปตรงมา (On record) แต่ควรเลือกใช้ค าพูดที่นุ่มนวล 
2. การให้ค าใบ้ผ่านท่าทางการแสดงออกหรือการ พูดอ้อมค้อม (Off record) 
3. การไม่คุกคามสีหน้า (Don’t do the FTA)  
4. การพูดแบบสุภาพเชิงบวก (Positive politeness)  
5. การพูดแบบสุภาพเชิงลบ (Negative politeness)  
ทฤษฎีความสุภาพของ Geoffrey Leech โดยเจฟฟรีย์ ลีช (Geoffrey Leech) ได้เสนอ 2 

องค์ประกอบทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) คือ 
1. ไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษา หรือ ภาษาศาสตร์วัจนปฏิบัติ (Pragmalinguistics) 
2. เงื่อนไขการใช้ภาษาในสังคม หรือ วัจนปฏิบัติศาสตร์สังคม (Sociopragmatics) 
เพื่อบรรลุเจตนาในการสื่อสาร โดยได้ใช้หลักการความสุภาพ เก่ียวกับการรักษาความรู้สึกของ

คนในสังคม สร้างความสมดุลในสังคม และสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร  เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
สนทนาลีชได้ก าหนดหลักการความสุภาพที่ส าคัญไว้ด้วยกัน 6 หลักการ ได้แก่  

1. การรู้จักกาลเทศะ (Tact-maxim)  
2. การแสดงความอ่อนน้อม (Generosity maxim) 
3. หลักการเห็นชอบและการชื่นชมยินดี (Approbation maxim) 
4. หลักการความถ่อมตัว (Modesty maxim) 
5. หลักการเห็นพ้องและการคล้อยตามกัน (Agreement maxim) 
6. หลักการการเห็นอก เห็นใจ (Sympathy maxim) 
ทั้งน้ีลีชได้ก าหนดระดับของความสุภาพไว้ด้วยกัน 3 ระดับ คือ  
1. ต้นทุนและประโยชน์ (Cost/Benefit) เป็นค่าน้ าหนักที่ผู้พูดได้สื่อสารออกไป และค่า

น้ าหนักของสิ่งที่ผู้ฟังได้รับการการสื่อสารน้ัน  
2. ทางเลือก (Optionality) เป็นการก าหนดทางเลือกอย่างเป็น ระดับให้กับผู้ฟัง  
3. การอ้อม (Indirectness) การวัดการตีความของผู้ฟังจากสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร 
ซ่ึงลีชได้จัดความสุภาพน้ีเป็นวาทศิลป์ระหว่างบุคคล (Interpersonal rhetoric) แสดงโครงร่าง

วาทศิลป์ของ ลีช ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การอ้างอิงหลักการการร่วมมือกันของไกรช์ (Cooperative 
principle) วาทศิลป์ระหว่างบุคคล (Interpersonal rhetoric) ข้อความวาทศิลป์ (Textual rhetoric) 

ทฤษฎีความสุภาพของ Yueguo Gu (Gu, 1990) กรอบทฤษฎีพื้นฐานน้ันใช้ทฤษฎีของลีช แต่มี 
การก าหนดกฎเกณฑ์ความสุภาพที่ต่างออกไป โดยจะประกอบด้วยเรื่องของ จริยธรรม 4 กฎเกณฑ์ คือ  

1. อ่อนน้อมถ่อมตน (Self-denigration)  
2. รู้สถานะ (Address)  
3. รู้กาลเทศะ (Tact)  
4. เอ้ืออาทร (Generosity) 
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3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
3.1 เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ 

3.1.1 ภาษาโปรแกรมที่ใช้ 
- JavaScript เป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุใน
การสร้าง และพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหว 
- HTML (Hyper Text Markup Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ โดย
ใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลของเว็บไซต์ 
- CSS (Cascading Style Sheet) คือ Style sheet ที่ใช้ก าหนดรูปร่างหน้าตาของไฟล์ HTML 
เช่น ก าหนดรูปแบบ Font สี ฉากหลัง และอ่ืน ๆ ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด 
- Python 3 เป็นภาษาโปรแกรม ซ่ึงพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม สามารถใช้งานได้
บนทุกระบบปฏิบัติการ 
- Node.js คือ Cross Platform Runtime Environment ส าหรับฝั่ง Server 

3.1.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
- MongoDB เป็น Open-source document database เป็นฐานข้อมูลรูปแบบ NoSQL คือไม่
มีความสัมพันธ์ของตารางแบบ SQL ทั่ว ๆ ไป แต่จะเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบ JSON (JavaScript 
Object Notation) แทน 

3.1.3 โมดูลที่ใช้ 
- PyThaiNLP คือ Module หน่ึงของภาษา Python ที่เก่ียวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
(Natural language processing) ในภาษาไทย พัฒนาโดย นายวรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ ซ่ึง
ผู้พัฒนาได้พัฒนาขึ้นมาให้ใช้ฟรี โดยมีความสามารถครอบคลุมการประมวลผลภาษาไทยแทบ
ทั้งหมด 

3.2 Input/output Specification 
Input: ข้อความภาษาไทยเท่าน้ัน และมีอักขระไม่เกิน 500 อักขระ (หากมีอักขระมากเกินไป

อาจจะส่งผลให้ การประมวลผลของระบบใช้เวลานานเกินไป ซ่ึงมีผลต่อประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้) 
Output: ระดับความสุภาพของข้อความของผู้ใช้ที่ผ่านการวิเคราะห์จากระบบ และข้อความเดิม

ของผู้ใช้ที่ระบบจะไฮไลท์ว่าค าใดควรเปลี่ยน 
3.3 การสร้างสูตรค านวณความสุภาพของข้อความภาษาไทย 

ผู้พัฒนาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีความสุภาพ จากน้ันจึงได้แบ่งชนิดของค า ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 แสดงชนิดของค าที่ผู้พัฒนาสนใจพร้อมตัวอย่าง 
ชนิดของค า ตัวอย่าง 

สุภาพมาก (ทางการหรือพิธีการ) เสวย ถวาย ค่ะ ครับ 
สุภาพ (ทางการ) รับประทาน สุนัข 
ค าภาษาพูด หรือค าภาษาวัยรุ่น จ๊ิกโก๋ หรอย หวัดดี 
ค าหยาบ กู มึง แดก 

 
และได้เป็นสูตรการค านวณหาค่าความสุภาพ จากข้อความภาษาไทย ดังน้ี 

 

3.3.1 Scores = [ ∑ (
𝑃

100
 × 𝑊𝑝 )]   โดย P = 

100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠
 และ Wp = Weight of Politeness 

 
Weight of Very Polite Words = 100 
Weight of Polite Words = 66 
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Weight of General Words = 33 
Weight of Colloquialism, Slang Words = -33 
Weight of Impolite Words = -100 
 

ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างการค านวณตามสูตรที่ 1 
ประโยคตัวอย่าง ผลลัพธ์จากการตัดค า ค่าความสุภาพ 

มึงครับเม่ือวานมีผู้ชายมาเต๊าะกูด้วยแหละ มึง(-100)/ครับ(100)/เม่ือวาน(33)/มี(33)/ผู้ชาย(33)/มา
(33)/เต๊าะ(-33)/กู(-100)/ด้วย(33)/แหละ(-33) 

- 0.1% 

เย้! โปรเจคผ่านแล้วไปเที่ยวทะเลกันพวกมึง เย้(-33)/โปรเจค (33)/ผ่าน(33)/แล้ว(33)/ไป(33)/เที่ ยว
(33)/ทะเล(33)/กัน(33)/พวก(33)/มึง(-100) 

- 13.1% 

 

3.3.2 Scores = 
[(𝑇𝑉 × 𝑊𝑃)+ (𝑇𝑃 × 𝑊𝑃)+ (𝑇𝐶 × 𝑊𝑃) + (𝑇𝐼 × 𝑊𝑃)]

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑜𝑟𝑑𝑠− 𝑇𝐺
 Wp = Weight of Politeness 

 
โดยที่ TV  =  Total number of Very Polite Words 
 TP  = Total number of Polite Words 
 TC  =  Total number of Colloquialism, Slang Words 
 TG  =  Total number of General Words 
 TI  =  Total number of Impolite Words 

Weight of Very Polite Word   =  100 
Weight of Polite Words   =  66 
Weight of Colloquialism, Slang Words =  -33 
Weight of Impolite Words   =  -100 
 

ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างการค านวณตามสูตรที่ 2 
ข้อความตัวอย่าง ผลลัพธ์จากการตัดค า ค่าความสุภาพ 

มึงครับเม่ือวานมีผู้ชายมาเต๊าะกูด้วยแหละ มึง(-100)/ครับ(100)/เม่ือวาน/มี/ผู้ชาย/มา/เต๊าะ(-33)/กู
(-100)/ด้วย/แหละ(-33) 

- 33.2% 

เย้! โปรเจคผ่านแล้วไปเที่ยวทะเลกันพวกมึง เย้(-33)/โปรเจค/ผ่าน/แล้ว/ไป/เที่ยว/ทะเล/กัน/พวก/มึง
(-100) 

- 66.5% 

 
จากสูตรค านวณความสุภาพทั้งสองวิธีน้ัน เห็นได้ว่าการให้ค่าน้ าหนักของค าแต่ละชนิดแตกต่าง

กันเล็กน้อย แต่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน คือ สูตรค านวณที่ 3.3.1. ให้ค่าน้ าหนักกับค าทั่วไป (General 
words) เป็น 33 ในขณะที่สูตรค านวณที่ 3.3.2. ให้ค่าน้ าหนักกับค าทั่วไป (General words) เป็น 0 โดย
สมมติฐานที่ว่า ค าทั่วไปอาจจะไม่มีผลต่อความสุภาพ  

ทั้งน้ี ค่าน้ าหนักของค าแต่ละชนิดน้ันถูกก าหนดโดยใช้ทฤษฎีความสุภาพ ร่วมกับสมมติฐานที่ว่า 
ค าสุภาพมาก (Very polite words) ส่งผลให้ข้อความมีความสุภาพมากกว่าค าสุภาพน้อย ส าหรับค าภาษา
พูด หรือภาษาวัยรุ่น (Colloquialism or Slang Words) รวมถึง ค าหยาบ (Impolite words) ส่งผลให้
ข้อความมีความสุภาพน้อยลงจากน้อยไปมากตามล าดับ 

3.4 การพัฒนา Algorithm 
การพัฒนา Algorithm ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าผู้ใช้เลือกน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ และเขียนส่วน

ของระบบในการวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความภาษาไทยด้วย ภาษา Python โดยใช้โมดูล 
PyThaiNLP เป็นหลักในกระบวนการประมวลผลภาษาไทย โดย Algorithm ของระบบเป็นดังน้ี 
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ภาพประกอบที่ 1 แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 

 
1. การรับข้อความเข้า ผู้ใช้ป้อนข้อความเข้าสู่ระบบ ระบบท าการตรวจสอบจ านวนอักขระ ถ้าเกิน

จาก 500 อักขระ ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ใส่ข้อความใหม่ จากน้ันเข้าสู่กระบวนการท าความสะอาดข้อมูล โดย
การลบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด และแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนจะส่งไปขั้นตอนถัดไป 

2. การสืบค้นค าในข้อความ ระบบน าค าในคลังข้อมูลมาเปรียบเทียบจากข้อความโดยตรง เม่ือ
พบว่ามีค าน้ันอยู่ในข้อความ ระบบจะแทนที่ค าน้ันด้วยสัญลักษณ์พิเศษ และเก็บค าน้ัน พร้อมต าแหน่ง
เริ่มต้นของค า และชนิดของค าไว้ แล้วท าซ้ าไปเรื่อย ๆ จนครบทุกค าที่มีในคลังข้อมูล พร้อมกับนับจ านวน
ค าแต่ละชนิด อย่างไรก็ตาม หากข้อความมีค าที่อาจจะเป็นค าหยาบ ค าภาษาวัยรุ่น หรือค าสุภาพ แต่ไม่ได้
ปรากฎในคลังข้อมูลของระบบ ระบบจะพิจารณาค าเหล่าน้ีเป็นค าทั่วไป (General words) 

3. การตัดแบ่งข้อความให้อยู่ในหน่วยค า ขั้นตอนน้ีใช้โมดูล PyThaiNLP ช่วยในการตัดค า และ
ระบุหน้าที่ของค า เม่ือตัดค าแล้ว หลังจากน้ันจะเช็คว่าค าเหล่าน้ันมีความหมายในพจนานุกรมภาษาไทย
หรือไม่ หากไม่ปรากฏ ระบบจะน าค าน้ันต่อรวมกับค าก่อนหน้า หรือค าตามหลัง เพื่อเข้ากระบวนการตัด
ค าใหม่และสุดท้ายจะได้เป็น รายการของค าที่มีในข้อความ 

4. การค านวณตามสูตรค านวณความสุภาพของข้อความภาษาไทย การค านวณตามสูตรน้ัน ใช้
ข้อมูลจ านวนค าทั้งหมด และจ านวนค าแต่ละชนิดทั้งหมด ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 2 ถึง 3 และ 
ส่งค่าเหล่าน้ันเข้าสู่การค านวณ และได้ผลลัพธ์เป็นร้อยละของค่าความสุภาพของข้อความภาษาไทย 

5. การเติมค าเดิมพร้อม Tag กลับสู่ข้อความเดิม จากขั้นตอนการสืบค้นค าในข้อความน้ันมีการ
เก็บค าที่ตรงกับคลังข้อมูลที่ผู้พัฒนารวบรวมไว้แล้วแทนที่ด้วยสัญลักษณ์พิเศษ ดังน้ัน ขั้นตอนน้ีจะคืนค่าค า
เหล่าน้ันกลับสู่ต าแหน่งเดิมภายในข้อความพร้อมใส่ Tag ที่มีชื่อย่อของชนิดของค าน้ัน ๆ  ได้แก่ ค าสุภาพ
มาก (mpw) ค าสุภาพ (npw) ค าภาษาพูด (tnw) ค าหยาบ (ipw) ทั้งน้ี การใส่ Tag ให้กับค าที่สืบค้นเจอ
น้ันเพื่อง่ายต่อการน าไปใช้แสดงผลบนเว็บไซต์ 

6. การน าเสนอผลลัพธ์ขึ้นเว็บไซต์ ผู้พัฒนาเลือกใช้การน าเสนอข้อมูล และผลลัพธ์ของระบบขึ้นสู่
เว็บไซต์ โดยการใช้ JavaScript ดึงข้อมูลใน MongoDB มาแสดง ซ่ึงข้อมูลในส่วนของข้อความผลลัพธ์มี
การติด Tag ตามชนิดของค าไว้แล้ว จึงง่ายในการท าการไฮไลท์เพื่อแสดงว่าเป็นค าชนิดใดบนเว็บไซต์ได้ 
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความภาษาไทย 

 
ผลและอภิปราย 
 จากการพัฒนาระบบตาม Algorithm ของระบบตามภาพประกอบที่ 1 ให้ผลลัพธ์การท างานของระบบดังน้ี 
 
ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์จากกระบวนการค านวณค่าความสุภาพของข้อความ 

ข้อความ ผลลัพธ์จาก
สูตรที่ 3.3.1 

ผลลัพธ์จาก
สูตรที่ 3.3.2 

กูก็เข้าใจมาตลอดว่าต้องกินเท่าน้ันถึงจะอร่อย สัด น่ีหัวเราะจนอร่อยอะพวกมึง ขอบคุณ
เจนน่ีที่อดทนในการโดนด่า ท าให้คนดูอย่างพวกกูมีความสุข 

17.8 -100 

ถ้าที่ไหน ผู้เช่าพอใจอยู่ ก็พอใจเสียให้เขาไป แต่ถ้าผู้เช่าไม่พอใจอยู่ก็หาที่ใหม่อยู่ ง่ายนิด
เดียวคะ งานน้ี คือการแข่งขันกันระหว่างผู้ให้เช่า คะ ผู้ให้เช่าถ้าที่พักที่ให้เช่าดี บริการดี มี
หรือผู้เช่าจะหนี  มีบ้างคนที่ไม่ไหวจริงๆ  แต่ก็อย่าลืมนะคะ ผู้ให้เช่าเขาก็มีภาระรับผิดชอบ
เช่นกัน เอาที่ตามสะดวกเลยคะ ผู้เช่าทั้งหลาย ส่วนผู้ให้เช่าถ้าอยากอยู่ได้ อยากเพิ่มค่าเช่า 
ค่าส่วนกลางก็ต้องมาแข่งกันที่การบริการแล้วหล่ะคะงานน้ี 

36.28 100 

ถ้าที่ไหน ผู้เช่าพอใจอยู่ ก็พอใจเสียให้เขาไป แต่ถ้าผู้เช่าไม่พอใจอยู่ก็หาที่ใหม่อยู่ ง่ายนิด
เดียวคะ งานน้ี คือการแข่งขันกันระหว่างผู้ให้เช่า คะ ผู้ให้เช่าถ้าที่พักที่ให้เช่าดี บริการดี มี
หรือผู้เช่าจะหนี  มีบ้างคนที่ไม่ไหวจริงๆ  แต่ก็อย่าลืมนะคะ ผู้ให้เช่าเขาก็มีภาระรับผิดชอบ
เช่นกัน เอาที่ตามสะดวกเลยคะ ผู้เช่าทั้งหลาย ส่วนผู้ให้เช่าถ้าอยากอยู่ได้ อยากเพิ่มค่าเช่า 
ค่าส่วนกลางก็ต้องมาแข่งกันที่การบริการแล้วหล่ะคะงานน้ี 

36.28 100 

ใครต้องนึกตอนคลิปมันเซ็นเซอร์แบบกรูบ้าง มาลงตรงน้ี  อ่านแล้วเล่นเกมส์เติมค าไม่ทัน 
สัส 

25.04 -66.5 

EP น้ีขอแบบไม่ตัดได้ไหมครับ ท่าทางจะฮาขี้แตกเยี่ยวเล็ด 20.56 -33.33 
สุดซ้ึงเมื่อเราได้เย็ดกันน่ีเพลงอะไรง่ะ ใครรู้บอกทีง 24.13 -100 

 
 จากตารางที่ 5 การค านวณหาความสุภาพของข้อความภาษาไทยจากทั้ง 2 สูตรน้ัน ให้ค่าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
ซ่ึงการประเมินจากผู้ทดสอบระบบทุกคนประเมินให้สูตรค านวณที่  3.3.1 เป็นสูตรที่ให้ค่าความสุภาพของข้อความที่
สมเหตุสมผลกับความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ประเมิน 
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ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ในระบบ 
ข้อความตัวอย่าง การสืบค้นค าในข้อความ การตัดค า การเติม Tag ให้ข้อความ 

จะมีใครตามแซะลูกสาวอีก
ไหมวันน้ี ว่าเด็กดัน 

จะมีใครตาม-tnw0-ลูกสาว-
ipw0-กไหมวันน้ี ว่าเด็กดัน 

จะ|มี|ใคร|ตาม|*|ลูกสาว|*ก|
ไหม|วันน้ี| |ว่า|เด็ก|ดัน| 

จะมีใครตาม<tnw>แซะ
</tnw>ลูกสาว<ipw>อี
</ipw>กไหมวันน้ี ว่าเด็ก
ดัน 

แต่ผมแดกเพราะอร่อยนะพี่
โอ้ต5555555555 

แต่ผม-ipw0-เพราะอร่อย
นะพี่โอ้ต5555555555 

แต่|ผม|*|เพราะ|อร่อย|นะ|พี่|
โอ้|ต|5555555555| 

แต่ผม<ipw>แดก</ipw>
เพราะอร่อยนะพี่โอ้ต
5555555555 

ไออุลก็เล่นไม่ฮ่าไม่ตลกเอา
แต่มุขคนอ่ืนมาน่าออกไปๆ
เลยไออุลไอบอยไม่มีความ
ฮา 

-ipw0-อุลก็เล่นไม่ฮ่าไม่ตลก
เอาแต่มุขคนอ่ืนมาน่า
ออกไปๆเลย-ipw1-อุล-
ipw2-บอย-npw0-ความฮา 

*|อุ|ลก| ็|เล่น|ไม่|ฮ่า|ไม่|ตลก|
เอาแต่|มุข|คนอ่ืน|มา|น่า|
ออก|ไป|ๆ|เลย|*|อุ|ล*|
บอย|*|ความ|ฮา| 

<ipw>ไอ</ipw>อุลก็เล่น
ไม่ฮ่าไม่ตลกเอาแต่มุขคนอ่ืน
มาน่าออกไปๆเลย<ipw>ไอ
</ipw>อุล<ipw>ไอ
</ipw>บอย<npw>ไม่มี
</npw>ความฮา 

 
 จากตารางที่ 6 ข้อความที่แสดงในตารางเป็นข้อความส่วนหน่ึงจากข้อความที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด ซ่ึงข้อความที่
ผ่านกระบวนการแต่ละขั้นตอนของระบบน้ัน ให้ผลลัพธ์ที่สรุปได้ว่า จากข้อความทั้งหมด 100 ข้อความ สืบค้นค าถูกต้อง 76 
ข้อความ และผิดพลาด 24 ข้อความ ตัดค าถูกต้อง 82 ข้อความ และผิดพลาด 18 ข้อความ แสดงให้เห็นว่าระบบมีความ
ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 79 
 
สรุปผลการวิจัย 

จาการพัฒนาและทดสอบระบบ ด้วยสูตรการค านวณหาค่าความสุภาพของข้อความภาษาไทยจากทั้ง 2 สูตรที่
ผู้พัฒนาคิดขึ้นน้ัน ได้ข้อสรุปว่า สูตรค านวณหาค่าความสุภาพสูตรที่ 3.3.1 ให้ค่าความสุภาพของข้อความที่สอดคล้องกับความ
คิดเห็นมากกว่าสูตรที่ 3.3.2 ดังน้ัน ผู้พัฒนาจึงเลือกใช้สูตรที่ 3.3.1 ในระบบจริง และผลการทดสอบระบบมีความถูกต้องร้อย
ละ 79 ทั้งน้ีความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เกิดจากบางค าน้ันเป็นค าที่สั้นซ่ึงบางค ามีส่วนของค าน้ันมาประกอบท าให้ระบบตรวจจับ
ข้อความเกิดความผิดพลาดได้ และการตัดค าซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชื่อเฉพาะและค าอ่ืน ๆ ที่เขียนผิดหรือเขียนไม่ถูกหลักภาษา 
ส าหรับผลของการสังเกตลักษณะของการใช้ภาษาของผู้ใช้ระบบน้ัน พบว่า จากเดิมผู้ใช้น าเข้าข้อมูลที่มีค่าความสุภาพต่ า แต่
เม่ือใช้งานระบบ ผู้ใช้มีการปรับเปลี่ยนค าที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบบแนะน า ช่วยให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้และลดการใช้ค าที่ไม่สุภาพ 
และสร้างข้อความที่มีความสุภาพด้วยการสังเกตผลลัพธ์ของระบบ จึงสรุปได้ว่า ระบบวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความ
ภาษาไทยช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพได้ในระดับที่น่าพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับขั้นตอนของระบบการสืบค้นค าในข้อความให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้การเปรียบเทียบค ากับ
พจนานุกรมไทยจากแหล่งอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

2. ควรเก็บรวบรวมค าชนิดต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น 
3. ควรเพิ่มความสามารถของระบบให้เสนอข้อความที่สุภาพยิ่งขึ้นได้ โดยปรับเปลี่ยนจากข้อความเดิมของผู้ใช้ได้ 
4. ควรพัฒนาเพิ่มเติมให้ระบบสามารถจ าแนกค าทับศัพท์ หรือค าภาษาอ่ืน ๆ ได้เพื่อเพิ่มความแม่นย าของการค านวณ

ค่าความสุภาพ 
5. พัฒนาต่อยอดเป็น Mobile application และเพิ่มเติมฟังก์ชันบางอย่างให้สะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น เช่น Voice 

recognition function เป็นต้น 
6. พัฒนาให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อความและเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ ได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างชุดการสอนปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่           

ที่มีคุณภาพ ซ่ึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผงทดลอง และใบงานจ านวน 12 ใบงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งน้ี ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน จากน้ันทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นนักศึกษาวิชาเอก
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ชั้นปีที่4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงคัดเลือกจากประชากร
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 6 คน ด้วยวิธีการจับสลาก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่า คุณภาพของใบงาน (ค่าเฉลี่ย 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.68) และแผงทดลอง (ค่าเฉลี่ย 4.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.643) ของชุดการสอนปฏิบัติการ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จัดอยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ: อาร์ดูโน่,  ไมโครคอนโทรลเลอร์,  ชุดการสอน  
 

Abstract 
This research aimed to develop as well as to find out the quality of the development of laboratory 

instructional package for arduino microcontroller. The tools utilized in this study were the developed 
laboratory instructional package for arduino microcontroller and 12  worksheets. The tools used in this 
research. There were 3 experts who were assessed by the experts. The sample use in this research consisted 
of six forth year industrial electrical technology bachelor students from Songkhla Rajabhat University during 
the first semester of 2017 academic year. The statistics was analyzed by using mean and standard deviation. 
The results of research ware that the quality of worksheets (M = 4.17, SD = 0.68) and protoboard (M = 4.31, 
SD = 0.643) of the development of laboratory instructional package for arduino microcontroller were at the 
good level.   
 
Keywords: Arduino , Microcontroller, Instructional Package 
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บทน า  
ในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้มีการน าระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาใช้งานอย่างมากมาย เช่น ระบบหุ่นยนต์ที่

ใช้ในการท างานแทนมนุษย์ หรือแขนกลในการท างานที่ต้องการความแม่นย าและรวดเร็ว ซ่ึงตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นหัวใจ
หลักของระบบการควบคุมการท างานน่ันเอง การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของระบบควบคุม และระบบสมองกลฝังตัว ใน
ปัจจุบันได้เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก และเป็นนโยบายที่ส าคัญประการหน่ึงของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากที่รัฐบาลได้ให้การ
สนับสนุน การแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับการศึกษาต่างๆ และได้บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนเน้ือหาด้านเทคโนโลยีของระบบ
ควบคุมและระบบสมองกลฝ่ังตัวสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน 

ไมโครคอนโทรเลอร์จึงเป็นรายวิชาที่ส าคัญในปัจจุบันเพราะมีความเก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาทางด้านระบบควบคุม 
และระบบสมองกลฝังตัว และเป็นรายวิชาที่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สื่อการเรียนการสอน ที่มีจ าหน่าย
ในปัจจุบันมีราคาที่สูง อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับเรียนรู้ในห้องเรียน และการจัดล าดับของการเรียนรู้ทางด้านเน้ือหา 

ดังน้ันผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการเรียนการสอนในรายวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรเลอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จึงต้องการสร้างชุดการสอนปฏิบัติการ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงตามใบงานที่ก าหนดไว้ 
อีกทั้งเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเน้ือหาของหลักสูตร 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาและสร้างชุดการสอนปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ 
2. เพื่อหาคุณภาพชุดการสอนปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ 
  

ระเบียบวิธีการวิจัย   
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ เ รียนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาที่คัดเลือกจากประชากรข้างต้นโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) จ านวน 6 คน ด้วยวิธีการจับสลาก 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

2.1. แผงทดลองชุดการสอนปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ ซ่ึง
ครอบคลุม   ใบเน้ือหา 12 ใบงานหลัก ดังต่อไปน้ี 

ใบงานการทดลองที่ 1  ARDUINO กับ Digital Input /Output 
ใบงานการทดลองที่ 2  ARDUINO กับ Analog Input /Output 
ใบงานการทดลองที่ 3  ARDUINO กับ การแสดงผลด้วย 7-Segment 4 หลัก 
ใบงานการทดลองที่ 4  ARDUINO กับจอแสดงผล LCD  
ใบงานการทดลองที่ 5 ARDUINO กับ Sound Speaker and buzzer  
ใบงานการทดลองที่ 6  ARDUINO กับ Stepper Motor 
ใบงานการทดลองที่ 7  ARDUINO กับ Servo Motor 
ใบงานการทดลองที่ 8  ARDUINO กับการขับ DC มอเตอร์ด้วย IC L293D 
ใบงานการทดลองที่ 9  ARDUINO กับ อุปกรณ์1 Wire Device  
ใบงานการทดลองที่ 10  ARDUINO กับอุปกรณ์ I2C 
ใบงานการทดลองที่ 11  ARDUINO กับอุปกรณ์ SPI 
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ใบงานการทดลองที่ 12  ARDUINO กับอุปกรณ์ LED RGB 
2.2. ใบงาน เป็นใบสั่งงานที่ให้นักเรียนท าการทดลองในแต่ละใบงานประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการทดลอง 

ทฤษฎีและค าแนะน าที่เก่ียวข้อง รายการอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ล าดับขั้นในการทดลอง ตารางบันทึกผลที่ได้ และสรุปผล
การทดลอง มีทั้งหมด 12 ใบงาน  

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เพื่อหาคุณภาพของชุดการสอนปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ 

จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ด้วยแบบประเมินคุณภาพของชุดการสอนปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย ด้าน  
ใบงานและแผงทดลอง โดยการก าหนดรายการประเมินให้ครอบคลุมในส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการประเมิน โดยระดับความ
คิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล  
อาร์ดูโน่ ด้านใบงาน 

รายการประเมินคุณภาพ X   . .S D   แปลความหมาย 
ด้านใบงาน    
1. ความเหมาะสมของรูปแบบของใบงาน 4.33 0.58 ด ี
2. รูปแบบของใบงานง่ายต่อการใช้งาน 4.33 0.58 ด ี
3. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4.33 0.58 ด ี
4. ความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา 4.33 0.58 ด ี
5. ความเหมาะสมของล าดับขั้นการทดลอง 4.00 0.58 ด ี
6. ความชัดเจนในค าอธิบายแต่ละขั้นตอน 4.33 0.58 ด ี
7. ความถูกต้องเหมาะสมของตัวอักษร รูป ตาราง และกราฟ 4.00 1.00 ด ี
8. ความชัดเจนเหมาะสมของตัวอักษร รูป ตาราง และกราฟ 4.00 0.56 ด ี
9. เน้ือหาก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ 4.00 0.54 ด ี
10. การควบคุมเน้ือหาตามหลักสูตร 4.00 1.00 ด ี
11. ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ในใบงานกับวัตถุประสงค 
      ของการทดลอง 

4.00 1.00 ด ี

12. มีความเชื่อม่ันต่อการใช้งาน    4.33 0.58 ด ี
รวม 4.17 0.68 ด ี

 
จากตารางที่ 1 ผู้ทรงวุฒิด้านใบงาน มีความคิดเห็น โดยแบ่งตามหัวข้อรายการประเมินดังน้ี ด้านใบงาน พบว่าอยู่ใน

ระดับดี 12 รายการ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังน้ี (1) ความเหมาะสมของรูปแบบของใบงาน (2) รูปแบบของใบงานง่ายต่อการ
ใช้ (3) ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (4) ความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา (6) ความชัดเจนในค าอธิบายแต่
ละขั้นตอน (12) มีความเชื่อม่ันต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (5) ความเหมาะสมของล าดับขั้นการทดลอง (7) ความ
ถูกต้องเหมาะสมของตัวอักษร รูป ตาราง และกราฟ (8) ความชัดเจนเหมาะสมของตัวอักษร รูป ตาราง และกราฟ (9) เน้ือหา
ก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ (10) การควบคุมเน้ือหาตามหลักสูตร (11) ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ในใบงานกับ
วัตถุประสงค์ของการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ตามล าดับ ดังน้ัน เม่ือสรุปโดยรวมแสดงว่าผู้เชี่ยวชาญด้านใบงาน จ านวน 
3 ท่านมีความคิดเห็นว่าคุณภาพของชุดการสอนปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ด้านใบ
งาน ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์  ตระกูล 
อาร์ดูโน่  ด้านแผงทดลอง 

รายการประเมินคุณภาพ X   . .S D   แปลความหมาย 
ด้านแผงทดลอง    
1. ขนาดความเหมาะสมของแผงทดลองปฏิบัติการ 4.67 0.58 ดีมาก 
2. รูปแบบของแผงทดลองปฏิบัติการก่อให้เกิดแรงจูงใจ 4.66 0.58 ดีมาก 
3. ความเหมาะสมของต าแหน่งอุปกรณ์ 4.00 0.58 ด ี
4. ความแข็งแรงของแผงทดลองปฏิบัติการ 4.33 0.58 ด ี
5. ความเหมาะสมของวัสดุที่น ามาใช้สร้างแผงทดลองปฏิบัติการ 3.66 1.00 ด ี
6. ความสะดวกในการดูแลรักษาอุปกรณ์ 4.33 0.58 ด ี
7. ความสะดวกในการจัดเตรียมการทดลอง 4.66 0.58 ดีมาก 
8. ความเหมาะสมกับระดับนักเรียน 4.00 0.58 ด ี
9. สามารถน าไปใช้งานได้สะดวก 4.00 0.58 ด ี
10. ความสัมพันธ์ของแผงการทดลองปฏิบัติการต่อใบงาน 4.00 0.5 ด ี
11. ความปลอดภัยในขณะท าการทดลอง 4.00 1.00 ด ี
12. คุณค่าทางวิชาการของแผงทดลองปฏิบัติการโดยภาพรวม 4.66 0.58 ดีมาก 

รวม 4.31 0.643 ด ี
 
จากตารางที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านแผงทดลอง มีความคิดเห็น โดยแบ่งตามหัวข้อรายการประเมินดังน้ี ด้านแผงทดลอง

ปฏิบัติการ พบว่าอยู่ในระดับดีมาก 4 รายการ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังน้ี (1) ขนาดความเหมาะสมของแผงทดลองปฏิบัติการ 
(2) รูปแบบของแผงทดลองปฏิบัติการก่อให้เกิดแรงจูงใจ (7) ความสะดวกในการจัดเตรียมการทดลอง (12) คุณค่าทางวิชาการ
ของแผงทดลองปฏิบัติการโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 รองลงมาอยู่ในระดับดี 8 รายการ (4) ความแข็งแรงของแผง
ทดลองปฏิบัติการ (6) ความสะดวกในการดูแลรักษาอุปกรณ์ (8) ความเหมาะสมกับระดับนักเรียน (9) สามารถน าไปใช้งานได้
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (5) ความเหมาะสมของวัสดุที่น ามาใช้สร้างแผงทดลองปฏิบัติการ(10) ค วามสัมพันธ์ของแผง
การทดลองปฏิบัติการต่อใบงาน (11) ความปลอดภัยในขณะท าการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (3) ความเหมาะสมของ
ต าแหน่งอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  ตามล าดับดังน้ัน เม่ือสรุปโดยรวมแสดงว่าผู้เชี่ยวชาญด้านแผงการทดลอง จ านวน 3 
ท่าน มีความคิดเห็นว่า คุณภาพของชุดการสอนปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ ด้าน
แผงทดลองที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.31 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.643 

 

 
ภาพประกอบที่ 1 การวางต าแหน่งอุปกรณ์ของชุดการสอนปฏิบัตกิารไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ตระกูลอาร์ดูโน ่
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ภาพประกอบที่ 2 การออกแบบลายวงจรชุดการสอนปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ตระกูลอาร์ดูโน ่
 
ผลและอภิปราย  

จากผลการวิจัยการพัฒนาการพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์
ดูโน่ พบว่า คุณภาพภาพของชุดการสอน ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมในเกณฑ์ ดี และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงต่ ากว่า  1  แสดงว่าผู้ประเมิน มีความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะชุดการสอนที่ สร้างขึ้นมีการ
จัดสร้างอย่างเป็นระบบ ทุกขั้นตอนผ่านการ ตรวจสอบและได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยัง ผ่านการประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะน าชุดการสอน ไปใช้กับกลุ่มทดลองตัวอย่าง ได้มีการทดลองใช้ชุดการสอน กับนักศึกษากลุ่มทดลอง
จ านวน 6 คน เพื่อหาข้อผิดพลาด และน ามาปรับปรุงแก้ไข   ชุดการสอนในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ชุดการสอนที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง  สรุปผลจากการวิเคราะห์ ผลคุณภาพทางการเรียน จากการ
ปฏิบัติใบงานระหว่างเรียนจ านวน 12 ใบงาน ของ นักศึกษาพบว่าผู้เรียนมีความสนใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  

 
สรุปผลการวิจัย   

จากผลการทดลองชุดการพัฒนาชุดการสอนไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ ดังสามารถ
ปฏิบัติตามใบงานที่ก าหนดได้จริงท าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมและทดลองต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามใบงานที่ก าหนด 
เม่ือสรุปโดยรวมปรากฎว่า 

1. ผลคุณภาพของบอร์ดทดลองชุดการสอนไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ จัดอยู่ใน
ระดับ ดี = 4.17 และ S.D.=0.68 

2. ผลคุณภาพของใบงานชุดการสอนไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ ที่สร้างขึ้นจัดอยู่ใน
ระดับดี = 4.31 และ  S.D.= 0.643 

 
ข้อเสนอแนะ  

จากการด าเนินการสร้างชุดการสอนปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน่ การทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพท าให้
ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ต่าง  ๆที่เกิดขึ้น ท าให้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสร้างชุดการสอนปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์
ดูโน่ดังต่อไปน้ี 

1. ชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสมกับการทดลองบนโต๊ะและเรียนรู้ได้ง่ายแต่ หากต้องการให้ชุดทดลอง
เล็กลงกว่าน้ี  การสร้างชุดทดลอง ควรออกแบบลายวงจร 2 ด้าน 
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2. การออกแบบชุดทดลองได้พัฒนาตามวัตถุประสงค์ ค านึงถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับ
การท างาน การพัฒนาชุดทดลองต้นแบบเรื่องอ่ืน ๆ ควรค านึงถึงคุณลักษณะที่กล่าวด้วย เช่น ถ้าต้องการความรวดเร็วในการ 
Download ข้อมูลวงจรโปรแกรมข้อมูลลงในไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ ควรใช้พอร์ต USB 

3. ควรน าชุดการสอนที่สร้างขึ้นน าไปเผยแพร่และทดลองใช้กับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมของสถานศึกษาต่าง  ๆเพื่อเป็น
การส่งเสริมให้มีการสร้างชุดทดลองที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ขึ้นเองส าหรับการเรียนการสอนมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาสร้างชุดทดลองโดยใช้ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อ่ืน ที่สามารถใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นและมี

อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตมากขึ้นหรือสามารถใช้ Chip ของบริษัทอ่ืน นอกเหนือจากของ Microchip ได้ 
2. ควรสร้างชุดทดลองที่มีอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) มากขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ตรวจจับแสง ตรวจจับสนามแม่เหล็ก 

ตรวจจับก๊าซพิษ และวิเคราะห์รูปภาพ จะสร้างความน่าสนใจมากขึ้น 
3. ควรสร้างชุดทอลงที่สามารถใช้ได้กับภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษา เน่ืองจากผู้เรียนอาจจะถนัดด้านภาษาคอมพิวเตอร์
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การศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนและผู้ช่วยสอนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิงส าหรับการ
เตรียมเยาวชนเข้าสูส่ังคมดิจิทัล 
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บทคัดย่อ 
สังคมดิจิทัล เป็นกลุ่มคนที่มีการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงท างานร่วมกับซอฟต์แวร์ และระบบ

อินเทอร์เน็ต เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การพิมพ์ข้อความโต้ตอบในสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social 
Media) ดังน้ัน การที่จะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมดิจิทัล จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่า คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน ได้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมดิจิทัล แต่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คัดเลือกผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่มี
บุคลิกภาพและคุณสมบัติที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนได้อย่างเหมาะสม  งานวิจัยน้ี จึงศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่เหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกในรูปแบบ
สาระบันเทิง โดยทีมผู้วิจัยก าหนดให้กลุ่มนักศึกษาด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการเข้าสู่สั งคม
ดิจิทัล ให้กับผู้เรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 30 คน โดยทีมผู้วิจัยได้ติดตามและปรับเปลี่ยนบทบาทของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียน และให้นักศึกษาท าแบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ผลการศึกษา
พบว่า ผู้สอนที่สามารถด าเนินกิจกรรมเตรียมเยาวชนเข้าสู่สังคมดิจิทัลแบบสาระบันเทิงน้ัน ส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะ คือ เป็น
คนที่เปิดเผย (Extroversion) อยู่กับโลกความเป็นจริง (Sensing) และ ในขณะที่ผู้ช่วยสอน จะตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึก 
(Feeling) และด าเนินชีวิตอย่างเป็นแบบแผนเป็นขั้นตอน (Judgement) คุณสมบัติจ าเพาะของผู้สอน คือ สามารถให้
ค าปรึกษา (Consultant) ในขณะที่ผู้ช่วยสอนจะช่วยสนับสนุนและให้ค าแนะน า (Advocate) 

 
ค าส าคัญ: ผู้สอน ผู้ช่วยสอน การเรียนรู้แบบเชิงรุก  สาระบันเทิง  สังคมดิจิทัล 
 

Abstract 
Digital society is a group of people who communicate through electronic devices worked with 

computer programs and the Internet, such as sending e-mail, texting in the online social media. To be a 
part of digital society, knowing and understanding the use of technology knowingly is necessary. Nowadays, 
many people, especially young citizen are in the digital society without appropriate attitude and 
understanding. Therefore, it is necessary to organize learning activities by selecting instructors and teaching 
assistants who have the right personalities and characteristics for transferring knowledge to learners. This 
research examines the characteristics and personalities of instructors and teaching assistants using 
edutainment-based active learning management. We assigned students to carry out learning activit ies to 
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enhance the skills and knowledge needed to enter the digital society for 30 high school students. We 
monitored and adjusted students’ role to support learners. Students are asked to take the MBTI (Myers -
Briggs Type Indicator), a questionnaire with the purpose of indicating differing psychological preferences in 
how people perceive the world around them and make decisions. The study indicated that personality of 
instructors who can prepare young citizen to the digital society using edutainment-based learning are 
extroverted, happy to enjoy a learning environment in which the material is presented in a detailed and 
sequential manner (Sensing), while teaching assistants emphasis on issues and causes that can be 
personalized while they consider other people's motives (Feeling), and thrived when information is 
organized and structured (Judgement). The specific characteristic of the instructor is extraordinarily caring, 
social and popular people, always eager to help (Consultant) while the teaching assistant is quiet and 
mystical, yet very inspiring and tireless idealists (Advocate). 
 
Keywords: Instructor, Teaching Assistant, Active Learning, Edutainment, Digital Society 
 
บทน า 

งานวิจัยน้ี มุ่งเน้นการศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนใน
แบบสาระบันเทิงส าหรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล โดยเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ กับ สังคมปกติ ซ่ึง
รายละเอียดในบทความวิจัยน้ี ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัย กรอบแนวคิดต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ และแบบสาระบันเทิง ความแตกต่างระหว่างการเตรียมเยาวชนสู่สังคมแบบปกติ กับสังคมดิจิทัล นิยามของกลุ่ม
ผู้เรียนที่เป็นเยาวชน ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะและบุคลิกภาพของมนุษย์แบบต่าง ๆ พร้อมอธิบายระเบียบ
วิธีการวิจัย ผลการวิจัย การสรุปผลการวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดการศึกษาวิจัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   
วัตถุประสงค์ของส าหรับงานวิจัยน้ี คือ ศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
สาระบันเทิงเพื่อเตรียมเยาวชนเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
งานวิจัยน้ีได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัย คือ คุณลักษณะของผู้สอนและผู้ช่วยสอนจะมีบุคลิกภาพพื้นฐานที่เหมือนหรือ
คล้ายกัน แต่มีคุณลักษณะจ าเพาะที่แตกต่างกันในการจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิงเพื่อเตรียมเยาวชนเข้าสู่สังคม
ดิจิทัล  
 
กรอบแนวคิด 
งานวิจัยน้ีจะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ กับ การจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิง 
เปรียบเทียบคุณลักษณะของสังคมแบบปกติ กับสังคมแบบดิจิทัล รวมถึงอธิบายคุณสมบัติของกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเยาวชน และ
กลุ่มผู้สอนตลอดจนผู้ช่วยสอนที่เป็นนักศึกษา รวมถึงคุณลักษณะและบุคลิกภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Normal Based Learning Management) 
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายหลัก ส่วนผู้เรียนจะรับฟัง หรืออ่าน ในสื่อการเรียนการ

สอนที่ผู้สอนน าเสนอ อาจจะมีการถามหรือตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนบ้าง 
 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

129 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
 

 การจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิง (Edutainment Based Learning Management) 
การจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิง เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ที่มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนได้คิดและลงมือท าเป็นหลัก โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า หรือ ผู้ที่อ านวยความสะดวก ภายใต้บรรยากาศที่
เต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน 

 

  

ภาพประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิง 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิง จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 
1. การเตรียมความพร้อม: ผู้สอนเริ่มด าเนินการส ารวจความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน เพื่อใช้ส าหรับปรับ

วิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม  
2. การศึกษาเรียนรู้: ด าเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิด (Think), ลงมือปฏิบัติ (Do) โดยให้เกิดความสนุก 

และความสุข (Happy) ในรูปแบบของกิจกรรมสัมพันธ์ 
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น: เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้น าเสนอ ซักถาม ระหว่างผู้เรียน หรือ กลุ่มผู้เรียน เพื่อ

เรียนรู้มุมมอง หรือแนวคิดอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน 
4. การทบทวน:  ความสนุกสนาน จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว อาจจะท าให้ลืมคิดว่า สิ่งที่ได้

เรียนรู้มีอะไรบ้าง ดังน้ัน ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
5. การพักสมอง: การด าเนินกิจกรรมแบบสาระบันเทิง จะเป็นกิจกรรม แบบ พาหุสัจจะ3 ซ่ึงเรียนรู้ด้วยการฟัง (สุตะ) 

ด้วยการคิด (จินตะ) ด้วยการสอบถาม (ปุจฉา) และด้วยการจดบันทึก (ลิขิต) เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และพร้อมที่จะ
เรียนรู้ในขั้นตอนถัดไป จึงควรให้ระยะเวลาพัก เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ  

6. การชื่นชมและให้ก าลังใจ: การจัดกิจกรรม มักจะมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การ
สื่อสาร ภายใต้ข้อจ ากัดของเวลา ผลของการแข่งขัน จะมีทั้งฝ่ายชนะ และฝ่ายแพ้ ผู้สอนควรมีกระบวนการชื่นชม ส าหรับฝ่าย
ชนะ และให้ก าลังใจกับฝ่ายแพ้ ซ่ึงกระบวนการดังกล่าว ผู้สอนอาจจะแสดงออกด้วยค าพูด ของรางวัล เช่น ขนม คูปอง เกียรติ
บัตร เป็นต้น 

การจัดการเรียนการสอนแบบทั่วไปและแบบสาระบันเทิง สามารถสรุปออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านความสุข ตามที่แสดงในตารางที่ 1 ดังน้ี 
 

                                                             
3 พาหุสัจจะ แปลว่า ความเป็นผู้ได้สดับมาก เรียกบุคคลดังกล่าวว่า พหูสูต 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบทั่วไปและแบบสาระบันเทิง 
ด้านต่าง ๆ การเรียนการสอนแบบทั่วไป การเรียนการสอนแบบสาระบันเทิง 
ความรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้แต่มีแนวโน้มที่จะจดจ าได้ใน

ระยะสั้น 
ผู้เรียนได้รับความรู้ แต่มีแนวโน้มที่จะจดจ าได้ใน
ระยะเวลาที่ยาวขึ้น 

ทักษะ ผู้เรียนใช้ทักษะการฟัง และการเขียน เป็นส าคัญ ผู้เรียนใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
ความสุข ผู้เรียนที่รักสันโดษจะมีความสุขกับการเรียนแบบ

น้ี 
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากกว่า  

 
 สังคมแบบปกติ (Normal Society) 

สังคมปกติ หมายถึง กลุ่มคนที่มีการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า (face to face communication) [1] ซ่ึงผู้ส่งสาร
และผู้รับสารต่างเผชิญหน้ากันในการสนทนา โดยการใช้ วจนภาษา (Verbal Communication) และ อวจนภาษา (Non-
verbal Communication) รวมถึงการสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า (Interposed communication) ซ่ึงผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่
สามารถเห็นหน้ากันได้ แต่ใช้วิธีการติดต่อแบบอ่ืน ๆ แทน เช่น การส่งจดหมาย การโทรศัพท์ เป็นต้น 

 สังคมดิจิทัล (Digital Society) 
สังคมดิจิทัล หมายถึง กลุ่มคนที่มีการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า ( face to face communication) ซ่ึงผู้ส่งสาร

และผู้รับสารต่างเผชิญหน้ากันในการสนทนา ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องดิจิทัล กล้องในโทรศัพท์มือถือ โดยท างาน
ร่วมกับซอฟต์แวร์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ วจนภาษา4 และ อวจนภาษา5  นอกจากน้ียังรวมถึงการสื่อสารแบบไม่
เผชิญหน้า โดยผ่านการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การพิมพ์ข้อความโต้ตอบในสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social 
Media)  เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น ทั้งน้ีคนที่อยู่ในสังคมดิจิทัล จะต้องมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น 
ประกอบด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ 

1. ทักษะการพิมพ์ดีด: การใช้น้ิวมือพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นข้อความ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงบุคคลดังกล่าวจ าเป็นต้องรู้จักระบบการเขียนของภาษาเพื่อการสื่อสาร อย่างน้อย 2 ภาษา น่ันคือ ภาษาอังกฤษ และภาษา
ที่ใช้ในการสื่อสารในสังคมแบบปกติ เช่น ภาษาไทย ส าหรับสังคมที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

2. การใช้อีเมล: อีเมล (E-mail) หรือที่เรียกว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเสมือนรหัสประจ าตัวบุคคลในโลก
ดิจิทัล เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง ข้อมูลดิจิทัล ซ่ึงคนหน่ึง ๆ สามารถมีอีเมล ได้มากกว่าหน่ึงบัญชี ดังน้ัน คนในสังคมดิจิทัล จึง
จ าเป็นต้องทราบความแตกต่างระหว่าง การส่งอีเมลแบบ TO, CC (Carbon Copy), และ BCC (Blind Carbon Copy)  

3. การใช้โปรแกรมค้นหา: โปรแกรมค้นหา หรือ ที่เรียกว่า เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) เป็นโปรแกรมส าหรับ
ค้นหาข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ โดยใช้ค าค้น หรือ ค าส าคัญ (Keyword) เป็นข้อมูลน าเข้า แล้วโปรแกรมค้นหา จะแสดง
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับค าค้นดังกล่าว โปรแกราค้นหา เช่น Google Search Engine 

ความแตกต่างระหว่างการเตรียมเยาวชนเข้าสู่สังคมปกติกับสังคมดิจิทัล สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการเตรียมเยาวชนสู่สังคมปกติกับสังคมดิจิทัล 
การเตรียมเยาวชนสู่สังคมปกติ การเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล 
การเข้าสังคมปกติ จะเน้น มีทักษะการสื่อสาร
แบบเผชิญหน้าเป็นส าคัญ 

การเข้าสังคมดิจิทัล จะเน้นทักษะการสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้าเป็น
ส าคัญ และต้องมีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การสื่อสาร 

 
 ผู้เรียนกลุ่มเยาวชน 

เยาวชน คืออะไร? เยาวชน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง บุคคลท่มีอายุไม่ต่ ากว่า 
14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส  หากพิจารณาตามความหมาย
                                                             
4 วจนภาษา เป็นการสื่อสารที่ใช้ถ้อยค า ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน 
5 อวจนภาษา เป็นการสื่อสารที่ใช้อากัปกริยาแทนค าพูด เช่น การยกมือไหว้ การแสดงแววว ทา่ทางที่เป็นมิตร 
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ในระดับสากล โดยสหประชาชาติ จะหมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี  ส าหรับงานวิจัยน้ีน้ัน เยาวชน คือ ผู้ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มของ การศึกษาขั้นพื้นฐาน6  ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยา
ศาตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกว่า STEM Education เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจ
ในสาขาวิชาเหล่าน้ีเพิ่มมากขึ้น 

คุณลักษณะ/บุคลิกภาพเยาวชน ในศตวรรษที่ 21 [2] ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะประกอบด้วย 11 
ประการ หรือที่เรียกว่า 3R8C ซ่ึงประกอบด้วย 3R ได้แก่ Reading: สามารถอ่านออก, wRiting: สามารถเขียนได้ และ 
aRithmetic: สามารถคิดเลขเป็น และ 8C ได้แก่ 
Critical thinking and problem solving: มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจาณญาณ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
Creativity and innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
Communication information and media literacy: มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 
Computing and IT literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
Cross-cultural understanding: มีความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
Collaboration teamwork and leadership: สามารถร่วมมือ และท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น า 
Career and learning skills: มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
Compassion: มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรมและ ระเบียบวินัย 

การเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล [3] องค์ประกอบที่ส าคัญในการเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่  
1. ซอฟต์แวร์: ซอฟต์แวร์จะเป็น WYSIWYG หรือที่เรียกว่า What You See Is What You Get ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
มองเห็นผลลัพธ์ได้ทันที 
2. เอกสารประกอบการเรียนรู้: ส าหรับเยาวชนน้ัน การอธิบายด้วยภาพช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้มากกว่าข้อความ 
ดังน้ัน เอกสารประกอบการเรียนรู้จะเป็นภาพสี และมีข้อความอธิบายประกอบภาพอย่างเป็นขั้นตอน 
3. ทักษะพื้นฐาน: ทักษะที่มีความจ าเป็นในการเข้าสู่สังคมดิจิทัล ได้แก่ 1) ทักษะการพิมพ์ดีด 2) การใช้อีเมล และ 3) การใช้
โปรแกรมค้นหา ซ่ึงได้มีการอธิบายรายละเอียดแล้วในหัวข้อ “สังคมดิจิทัล (Digital Society)” 
4. ผู้สอนและผู้ช่วยสอน: ผู้สอนและผู้ช่วยสอน เป็นกลุ่มบุคคลส าคัญที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนที่เป็นเยาวชน
น้ัน จะมองผู้สอนและผู้ช่วยสอนเสมือนพี่ชาย/พี่สาว ที่มีบุคลิกภาพเป็นมิตร ใจเย็น และแนะน าสิ่งดี ๆ ได้ 
 

 
ภาพประกอบที่ 3 ผู้ช่วยสอน (ซ้าย) กับผู้เรียน (ขวา) 

 
5. การจัดรูปแบบการเรียนรู้: เป้าหมายของการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เตรียมเยาวชนเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล คือ เยาวชนมีความรู้ ได้ฝึกการคิด ลงมือท าจริง และมีความสนุก ซ่ึงจะประกอบด้วย

                                                             
6 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
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ขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การศึกษาเรียนรู้ 3) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  4) การทบทวน 5) การ
พักสมอง และ 6) การชื่นชมและให้ก าลังใจ ซ่ึงได้อธิบายรายละเอียดในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิง” 

 คุณลักษณะและบคุลิกภาพ 
มนุษย์แต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซ่ึงจะส่งผลต่อความสนใจ ความต้องการ ค่านิยม นักจิตวิทยาจึง

พยายามศึกษาบุคลิกภาพของมนุษย์ ผ่านการทดลองรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับ Myers-Briggs Type Indicator หรือ MBTI [4] 
เป็นหน่ึงในแบบสอบถามทางจิตวิทยาที่ได้รับความนิยม ซ่ึงออกแบบมาเพื่อวัดความโน้มเอียงทางจิตว่าบุคคลรับรู้โลกและ
ตัดสินใจอย่างไร โดยประสบการณ์ที่ได้รับจากโลก ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ การสัมผัส การรู้เอง การรู้สึก และการคิด 
โดยสามารถแบ่งบุคลิกภาพของมนุษย์ ออกเป็น 16 แบบ จากตัวอักษร 8 ตัว ใน 4 มิติ [5] คือ 
มิติที่ 1: เปิดเผย แสดงตัว (Extroversion) – เก็บตัว (Introversion) 

- Extravert: มีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ชอบท ากิจกรรม และสนใจทุกอย่างที่พบเห็น 
- Introvert: เป็นคนที่เงียบขรึม สมถะ ไม่ชอบสุงสิงกับคนอ่ืน ชอบคิดอะไรลึกซ้ึง และมักจะเป็นคนคิดก่อนท า 

มิติที่ 2: ใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) – หยั่งรู้ (iNtuition) 
- Sensing: มักชอบท างานที่อยู่กับความเป็นจริง (Practical) มีความอดทนเป็นพิเศษกับรายละเอียด 
- iNtuition: เชื่อม่ันหรือพอใจรับรู้แสวงหาข้อมูลโดยการคาดการณ์ แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ในการท างาน 

มิติที่ 3: ใช้ความคิด (Thinking) – ใช้ความรู้สึก (Feeling) 
- Thinking: มีลักษณะตัดสินใจโดยใช้กระบวนการคิดที่มีเหตุผล มีระเบียบและเป็นขั้นตอน 
- Feeling: ตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกและค่านิยม ให้ความส าคัญกับความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน ชอบท างานกับคน 

มิติที่ 4: ตัดสิน (Judgement) – รับรู้ (Perception) 
- Judgement: ด าเนินชีวิตมีระเบียบแบบแผนเป็นขั้นตอน ควบคุมชีวิตของตนเองได้ดี ชอบใช้ชีวิตอย่างมีโครงสร้าง 
- Perception: ด าเนินชีวิตแบบสบายๆ ยืดหยุ่นเป็นธรรมชาติ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 

บุคลิกภาพทั้ง 4 มิติ แบ่งออกเป็น 16 แบบ [6] ซ่ึงสามารถสรุปได้ ตามตารางที่ 3 คือ 
 
ตารางที่ 3 บุคลิกภาพตามนิยามของ MBTI 
บุคลิกภาพ นิยาม คุณลักษณะจ าเพาะ 
ISTJ นักค านวณ อยู่กับความเป็นจริง และเป็นคนชอบเสาะหาข้อเท็จจริง ไม่ยอมให้มีข้อสงสัยเหลืออยู่ 
ISTP  ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ศิลปะ 
กล้าหาญและเป็นนักทดลองที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง เก่งกาจในการใช้เครื่องมือ 

ISFJ ผู้ตั้งรับ มีความละเอียดอ่อน และเป็นผู้ปกป้องที่ดี มักพร้อมที่จะปกป้องคนที่รักเสมอ 
ISFP นักผจญภัย มีความยืดหยุ่นสูง และเป็นศิลปินทรงเสน่ห์ มักพร้อมส ารวจและทดลองสิ่งใหม่ ๆ  
INTJ  นักออกแบบ จินตนาการสูงและเป็นนักคิดกลยุทธ์ที่มีแผนการส าหรับทุกอย่าง 
INTP นักตรรกะ นักคิดค้นนวัตกรรมที่มีความกระหายความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
INFJ ผู้แนะน า เป็นคนเงียบ ๆ และดูลึกลับ แต่มักสร้างแรงบันดาลใจและยึดม่ันในอุดมการณ์ 
INFP ผู้ไกล่เกลี่ย นักกวี เห็นใจผู้อ่ืน มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม 
ESTJ ผู้บริหาร เป็นนักบริหารที่ดี มีความโดดเด่นเรื่องการบริหารเรื่องต่าง ๆ หรือบุคคลากร 
ESTP ผู้ประกอบการ ฉลาด กระฉับกระเฉง และเข้าใจผู้อ่ืน มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสุดโต่ง 
ESFJ ผู้ให้ค าปรึกษา มีความเป็นห่วงเป็นใยมากเป็นพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นที่รักของผู้คน มัก

กระตือรือร้นเสนอความช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ESFP ผู้มอบความบันเทิง ใช้สัญชาตญาณ กระฉับกระเฉง และ กระตือรือร้น ไม่มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในชีวิต 
ENTJ ผู้บัญชาการ กล้าหาญ มีจิตนาการ และเป็นผู้น าเด็ดเดี่ยว มักหาหรือสร้างทางออกขึ้นมาได้เสมอ 
ENTP นักโต้วาที ฉลาดและเป็นนักคิดช่างสงสัยที่ไม่สามารถห้ามใจไม่ให้รับค าท้าทายสมอง 
ENFJ ตัวเอก มีเสน่ห์และเป็นผู้น าที่มักสร้างแรงบันดาลใจ สามารถจับใจผู้ฟังได้เสมอ 
ENFP นักรณรงค์ มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนที่สามารถหาเหตุผลให้ยิ้มได้เสมอ 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มผู้เรียน เป็น กลุ่มเยาวชน คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนกะทู้วิทยา จ านวน 33 คน 
กลุ่มผู้สอน เป็น นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปี 3 จ านวน 10 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
งานวิจัยน้ีได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิง โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมเยาวชนเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

และออกแบบเครื่องมือในการวัดผลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่1: แบบประเมินส าหรับผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม โดย มีการเก็บข้อมูลดังน้ี 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้เรียนพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ 
ส่วนที่ 2: ระดับความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ทักษะพื้นฐานด้านการ

พิมพ์ดีด, ความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรม ได้แก่ Gmail, Google Search Engine, Google Drive, ความรู้และทักษะ
การสร้างเว็บไซต์, และ ความรู้และทักษะการสร้างแฟ้มผลงาน (Portfolio) 

ส่วนที่ 3: ระดับความรู้และทักษะหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับจากการใช้โปรแกรม 
Gmail, Google Search Engine, Google Drive, ความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับจากการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Wix, ความรู้
เพิ่มเติมที่ได้รับจากการสร้างแฟ้มผลงาน ด้วยโปรแกรม Wix, รวมถึงความสุข และความสนุกของการเข้าร่วมกิจกรรม 

ส่วนที่ 4: การประเมินผู้สอนและผู้ช่วยสอน ประกอบด้วย ระดับความเพียงพอของความรู้ของผู้สอนและผู้ช่วยสอน, 
ระดับความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอนของผู้สอนและผู้ช่วยสอน, ระดับความเหมาะสมของบุคลิกภาพของผู้สอน
และผู้ช่วยสอน, ระดับความพึงพอใจต่อค าแนะน าและการตอบข้อซักถามของผู้สอนและผู้ช่วยสอน 

ส่วนที่ 5: การประเมินการจัดกิจกรรมและสถานที่ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรียนการสอน, 
ความเหมาะสมของสื่อการสอนที่ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้, สถานที่และบรรยากาศในสถานที่จัดกิจกรรม, ความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม, และ ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรม 

ส่วนที่ 6: ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ได้แก่ ความต้องการในการจัดกิจกรรมแบบสาระบันเทิง, หัวข้อที่ต้องการให้เตรียม
ความพร้อมเยาวชนเพื่อเข้าสู่งสังคมดิจิทัล, ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

กลุ่มที่ 2: แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ส าหรับศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
แบบประเมินส าหรับผู้เรียน จะใช้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms โดยให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลหลังเสร็จ

สิ้นกิจกรรม และแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI น้ัน ผู้สอนและผู้ช่วยสอนจะท าแบบทดสอบผ่านเว็บไซต์7  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมิน ของผู้เรียน และแบบทดสอบบุคลิกภาพของ ผู้สอน และผู้ช่วยสอน 

โดยหาค่าเฉลี่ย ของข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ และอภิปรายผล 
 

ผลและอภิปราย  
ผู้เรียนระดับเยาวชน จ านวน 33 คน ได้ตอบแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 

โดยได้ผลการกรอกข้อมูล สรุปได้ดังที่แสดงในตารางที่ 4 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 https://www.16personalities.com/th 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
หัวข้อ รายละเอียด 
ส่วนท่ี 1: ข้อมูลผู้เรียน เพศชาย ร้อยละ 37, เพศหญิง ร้อยละ 63 
ส่วนท่ี 2: ระดับความรู้
และทักษะพื้นฐานของ
ผู้เรียนก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม  

 ทักษะพื้นฐานด้านการพิมพ์ดีด = 3.59/5 
  ความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรม ได้แก่ Gmail, Google Search Engine, Google Drive = 

3.93/5 
 ความรู้และทักษะการสร้างเว็บไซต์ = 3.56/5 
 ความรู้และทักษะการสร้างแฟ้มผลงาน (Portfolio) = 3.48/5 

ส่วนท่ี 3: ระดับความรู้
และทักษะหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 ความรู้เพิ่มเติมท่ีได้รับจากการใช้โปรแกรม Gmail, Google Search Engine, Google Drive = 
4.15/5 

 ความรู้เพิ่มเติมท่ีได้รับจากการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Wix = 4.22/5 
 ความรู้เพิ่มเติมท่ีได้รับจากการสร้างแฟ้มผลงาน ด้วยโปรแกรม Wix =  3.93/5 
 ความสุข และความสนุกของการเข้าร่วมกิจกรรม =  4.81/5 

ส่วนท่ี 4: การประเมิน
ผู้สอนและผู้ช่วยสอน 

 ระดับความเพียงพอของความรู้ของผู้สอนและผู้ช่วยสอน = 4.70/5 
 ระดับความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอนของผู้สอนและผู้ช่วยสอน = 4.67/5 
 ระดับความเหมาะสมของบุคลิกภาพของผู้สอนและผู้ช่วยสอน = 4.59/5 
 ระดับความพึงพอใจต่อค าแนะน าและการตอบข้อซักถามของผู้สอนและผู้ช่วยสอน = 4.52/5 

ส่วนท่ี 5: การประเมิน
การจัดกิจกรรมและ
สถานท่ี 

 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรียนการสอน = 4.15/5 
 ความเหมาะสมของสื่อการสอนท่ีใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ = 4.44/5 
 สถานท่ีและบรรยากาศในสถานท่ีจัดกิจกรรม = 4.74/5 
 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม = 4.26/5 
 ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรม = 5/5 

ส่วนท่ี 6: ข้อเสนอแนะ
อื่น ๆ 

 ความต้องการในการจัดกิจกรรมแบบสาระบันเทิง ร้อยละ 88.9 
 หัวข้อที่ต้องการให้เตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อเข้าสู่งสังคมดิจิทัล ได้แก่ การตัดต่อวิดีโอ การตัด

ต่อภาพ แต่งภาพ 
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ได้แก่ เพิ่มกิจกรรมสันทนาการ 

 
ส าหรับการทดสอบบุคลิกภาพของผู้สอนและผู้ช่วยสอน ด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ได้ผลตามตารางที่ 5 

ดังน้ี 
ตารางที่ 5 ผลการท าแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ของผู้สอนและผู้ช่วยสอน 
หน้าที่ มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 MBTI นิยาม 

E I S N T F J P 
ผู้สอน 

 
/ / 

  
/ 

 
/ ISFP นักผจญภัย 

ผู้สอน / 
 

/ 
  

/ / 
 

ESFJ ผู้ให้ค าปรึกษา 
ผู้สอน / 

 
/ 

  
/ / 

 
ESFJ ผู้ให้ค าปรึกษา 

ผู้สอน /       
 

/ 
 

/ 
 

/ ENFP นักรณรงค์  
0.75 0.25 0.75 

  
1 0.5 0.5 

  

ผู้ช่วยสอน / 
 

/ 
 

/ 
  

/ ESTP ผู้ประกอบการ 
ผู้ช่วยสอน 

 
/ 

 
/ 

 
/ / 

 
INFJ ผู้แนะน า 

ผู้ช่วยสอน 
 

/ 
 

/ 
 

/ / 
 

INFJ ผู้แนะน า 
ผู้ช่วยสอน /       

 
/ 

 
  / 

 
/ ENFP นักรณรงค์ 

ผู้ช่วยสอน / 
 

/ 
  

/ / 
 

ESFJ ผู้ให้ค าปรึกษา 
ผู้ช่วยสอน 

 
/ 

 
/ 

 
/ / 

 
INFJ ผู้แนะน า  

0.50 0.50 0.33 0.50 0.17 0.83 0.67 0.33 
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จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า ผู้สอน จะมีบุคลิกภาพ แบบ Extraversion และ Sensing ถึงร้อยละ 75 และเป็นผู้ที่ให้
ค าปรึกษา (ESFJ) ร้อยละ 50 ซ่ึงผู้ที่มีบุคลิกภาพลักษณะน้ี จะเป็นสนับสนุนผู้อ่ืน และจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ให้แน่ใจว่าทุกคน
มีความสุข ในขณะที่ผู้ช่วยสอนจะมีบุคลิกภาพแบบ Feeling และ Judgement ร้อยละ 83 และ 67 ตามล าดับ และเป็นผู้
แนะน า (INFJ) ร้อยละ 50 ซ่ึงผู้ที่มีบุคลิกภาพลักษณะน้ี จะเป็นผู้ที่คิดว่าการช่วยเหลือผู้อ่ืน คือ จุดประสงค์ในชีวิต รวมถึงการ
เข้าถึงหัวใจของปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกัน :โดยสรุปจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนแบบสาระบันเทิงเพื่อเตรียมเยาวชนเข้าสู่สังคมดิจิทัลน้ัน ผู้สอน จะมอบประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในฐานะเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา ในขณะที่ผู้ช่วยสอนจะคอยให้ค าแนะน าผ่านการปฏิบัติ 
 
สรุปผลการวิจัย 

คุณลักษณะของผู้สอนและผู้ช่วยสอน เป็นหน่ึงในปัจจัยส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบสาระบันเทิง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการเตรียมเยาวชนเข้าสู่งสังคมดิจิทัล โดยผู้สอนและผู้ช่วยสอนควรมีบุคลิกภาพเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษา
และให้ค าแนะน า  นอกจากน้ี ผู้สอนควรมีความสามารถในการให้ความบันเทิง ซ่ึงจะช่วยให้เยาวชนในฐานะผู้เรียน ได้รับ
ความรู้ ทักษะ และความสุข ซ่ึงก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาพื้นฐานและความรู้ของผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียน  

2. ควรมีการคัดเลือกผู้สอนและผู้ช่วยสอนโดยใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นเครื่องมือในการก าหนดบทบาท หน้าที่ ใน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีสามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
สื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้พัฒนาไปมาก แอปพลิเคชั่นต่างๆถูกน ามาใช้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการ

เรียนรู้และท าให้การเรียนการสอนน่าสนใจขึ้น Plickers เป็นอีกหน่ึงแอปพลิเคชั่นที่ถูกน ามาใช้ในห้องเรียนของไทย โดยมี
จุดเด่นในเรื่องความง่าย รวดเร็ว ถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สื่อสารและตอบสนองกับผู้สอน โดย
ผู้เรียนจะได้รับกระดาษที่ประกอบด้วย QR Code และผู้สอนจะใช้แอปพลิชั่นในมือถือท าการแสกน ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน 
ตรวจค าตอบ ทดสอบย่อย อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยที่ท าการศึกษาผลของการใช้ Plickers ในชั้นเรียนต่อการเพิ่มโอกาสใน
การเรียนรู้ ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสร้างงานวิจัยชิ้นน้ีขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 60 คน มีช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลจ านวน 10 สัปดาห์ โดยนิสิตจะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามระดับ
ความสามารถของผู้เรียนซ่ึงคิดค านวณโดยเกรดเฉลี่ย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกการสอนและ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อการใช้ Plickers ข้อมูลถูกน ามาวิเคราะห์และแสดงผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ผลการวิจัยชิ้นน้ีชี้ให้เห็นว่านิสิตกลุ่มอ่อนน้ันมีอัตราการเพิ่มด้านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างชัดเจน  และนิสิตส่วนมากมี
ความคิดเห็นด้านบวกต่อการใช้ Plickers ทั้งด้านแรงจูงใจ ความสนุกสนาน และการตั้งใจเรียนในชั้นเรียน 
 
ค าส าคัญ: Plickers,  การตอบสนองในชั้นเรียน   
 

Abstract 
Teaching materials have been greatly improved. Many applications have been applied for 

expanding learning opportunities and creating more interesting environments to classrooms. Plickers is one 
of the learning applications which is used in Thai classrooms since it is easy, fast, and available for learners 
to communicate with teachers. The students are received QR code paper and the teachers use the 
application on their mobile phone. The application is employed to check students’ class attendance, grade 
the answers, and make a quiz. However, there is no study aims at investigation the effects of Plickers 
towards the opportunities expanding in classroom. Therefore, the current study was conducted. The 
samples were 60 Engineering students at the faculty of Engineering, Mahasarakham university. The study 
took 10 weeks and the students were divided into 3 groups according to their academic proficiency. The 
research instruments were teacher observation and students’ opinion questionnaire which were analyzed 
quantitatively and qualitatively. The results revealed that the low-proficiency students have made the 
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biggest difference on opportunities expanding in classroom and most of the students showed positive 
opinions on the use of Plickers in the aspects of motivation, enjoyment, and concentration.   
Keywords: Plickers, learning opportunities in classrooms 
 
บทน า 

ปัญหาเรื่องพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนจัดเป็นปัญหาส าคัญและเป็นสิ่งที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัญหา
เรื่องพฤติกรรมของผู้เรียนอาจเกิดจากตัวผู้เรียนเองหรืออาจเกิดจากผู้เรียนคนอ่ืนๆหรือสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน (ดิเรก พร
สีมา, 2559) ซ่ึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียนน้ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ ในฐานะผู้สอนซ่ึงถือเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องหาวิธีหรือกลยุทธ์ต่างๆที่สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ดี การ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมถือเป็นวิธีการสอนอีกหน่ึงรูปแบบที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้เรียน โดยท าให้ผู้เรียนมี
การฝึกคิด ฝึกการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน มีงานวิจัยหลายงานพบว่า การที่ผู้สอนเริ่มต้นอภิปราย
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสามารถน าไปสู่การพัฒนาขั้นสูงและส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมาก (วิทวัส ดวงภุม
เมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไร, 2560)  

การปฏิรูปการการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการ
ประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาชนไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ท้าทายและยากขึ้น เพื่อให้
เกิดการยกระดับคุณภาพของการศึกษาชาติ (วรรณดี สุทธินรากร, 2560)  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ถือเป็นหัวใจของการศึกษาไทยในปัจจุบัน ซ่ึงกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนน้ันจะเกิดขึ้นได้ส่วนหน่ึงจากผู้สอน
ที่จะหาสื่อต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอน เน่ืองจากสื่อถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าถึงและเ กิด
กระบวนการคิด แก้ปัญหา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559)  

ปัจจุบันมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐิจ การปกครอง การศึกษา 
การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและการตอบค าถามจากเกมส์ออนไลน์ที่ตอบสนองโดยทันทีกับผู้เรียนจะท าให้ผู้สอนทราบในทันทีว่า
ผู้เรียนน้ันเข้าใจบทเรียนมากน้อยเพียงใด โดยผู้สอนจะสามารถปรับการสอน เทคนิคการน าเสนอหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมแจ้ง
ความคิดและกระบวนการได้ค าตอบที่ถูกต้อง หรือแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centred) และส่งเสริมให้นิสิตมีความกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
มากขึ้น นอกจากน้ีการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและการตอบค าถามจากเกมส์ออนไลน์ยังช่วยประหยัดเวลาผู้สอนในการ
ตรวจสอบการเข้าเรียนของนิสิต โดยผู้สอนสามารถใช้โปรแกรมออนไลน์ดังกล่าวตรวจสอบและบันทึกผลการเข้าเรียน หรือ
ความพึงพอใจของผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแม่นย าอีกด้วย 

นิสิตวิศวกรรมศาสตร์จัดเป็นอีกหน่ึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเตรียมพร้อม ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของย
เทคโนโลยี แต่จากการสังเกตด้วยตนเองในฐานะผู้สอน ผู้วิจัยพบว่านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยัง
ขาดแรงจูงใจการเรียน มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากการเรียนรู้ เช่น การพูดคุยนอกเรื่องกับเพื่อน การเล่นโทรศัพท์มือถือ เป็น
ต้น สิ่งเหล่าน้ีท าให้การเรียนการสอนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตั้งเป้าหมายไว้ ลักษณะห้องเรียนยัง
เป็นแบบยึดครูเป็นหลัก (teacher-centred) โดยไม่มีการโต้ตอบ หรือแสดงข้ออภิปรายใดๆเท่าที่ควร นิสิตไม่กล้าแสดงออก
และให้ความร่วมมือในการเรียนน้อยมาก ท าให้โอกาสในการโต้ตอบหรืออภิปรายมีน้อยลง นิสิตจึงขาดแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้ นอกจากน้ีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จ าเป็นต้องเรียนและท าโครงการหรือกิจกรรมเสริมต่างๆ โดยมีระยะเวลาเรียนใน
ชั้นเรียนเท่าเดิม เม่ือผู้เรียนต้องรับผิดชอบภาระกิจกรรมและการเรียนที่หนักแล้วน้ัน จึงท าให้นิสิตบางคนไม่สามารถตามการ
เรียนได้ทัน เรียนรู้ได้ช้า เกิดความเบื่อหน่ายต่อชั้นเรียน ขาดเรียนบ่อย และไม่สามารถสอบผ่านได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
รายวิชา  

ด้วยเหตุดังกล่าวน้ี ผู้วิจัยจึงคิดด าเนินกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและเพิ่มโอกาสใน
การตอบสนองและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและการตอบค าถามจากเกมส์ออนไลน์จึงถูก
น ามาใช้สร้างประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเสมือนกิจกรรมเสริมในชั้นเรียน โดยผู้เรียนจะสามารถร่วมตอบค าถาม และได้
ทราบผลลัพธ์โดยทันที สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  เทคโลโลยีที่ใช้ในการวิจัยชิ้นน้ีคือ แอปพลิเค ชั่น 
Plickers โดยการใช้งานแอปพลิเคชั่นเป็นการสร้างค าถามออนไลน์จากเว็บไซต์ต้นสังกัดและสามารถเล่นเกมส์จาก
แอปพลิเคชั่น รวมถึงตอบค าถามเพื่อประมวลผลการเรียนรู้ได้ทันที ข้อดีของการใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวน้ันคือสามารถ



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

138 

เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องฉายเพื่อแสดงโจทย์ค าถามแต่ละข้อ โดยผู้เรียนสามารถเลือกค าตอบที่ต้องการผ่านแอปพลิชั่นมือถือ หรือ
ผู้สอนสามารถพิมพ์ชุดกระดาษแจกผู้เรียนเพื่อใช้ในการตอบค าถาม โดยผู้สอนจะท าการแสกนค าตอบรอบๆห้องผ่าน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและค าตอบของผู้เรียนทุกคนจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่ออ้างอิงได้ในภายหลัง อย่างไรก็ตามยังไม่มี
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers ต่อการตอบสนองของผู้เรียน รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของ
นิสิตต่อการใช้โปรแกรมดังกล่าว จึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นน้ี 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการตอบสนองการเรียนรู้ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กับการเรียนรู้โดยแอปพลิเคชั่น Plickers 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อการใช้แอปพลิเคชั่น 
Plickers  
 
สมมติฐานของการวิจัย   

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการตอบสนองต่อการเรียนมากขึ้น รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนโดยใช้ 
แอปพลิเคชั่น Plickers 
 
กรอบแนวคิด 
 การใช้แอปพลิเคชั่น Plickers ในการเรียนการสอนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประกอบด้วย การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อตอบค าถาม การใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อท าแบบทดสอบ และการใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการ
ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการตอบสนองในชั้นเรียนและส่งผลต่อทัศนคติที่ดีของนิสิตต่อการเรียน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 60 คน ในรายวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคารเบื้องต้น 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
 งานวิจัยชิ้นน้ีประกอบด้วยเครื่องมือทั้งหมด 5 อย่างด้วยกัน  

1. แอปพลิเคชั่น Plickers  
 ผู้วิจัยท าการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Plickers ในโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ท าการเตรียม
แผ่นแสกน QRCode จ านวน 60 แผ่นค าตอบ ซ่ึงจะถูกแจกจ่ายให้กับนิสิตเป็นรายบุคคล ในแต่ละแผ่นน้ันจะมีหมายเลขระบุ
อยู่ ในการใช้งาน Plickers ผู้สอนจะใช้โทรศัพท์มือถือในการแสกนค าตอบหรือเพื่อการเช็กชื่อเข้าชั้นเรียนของนิสิต ผลทั้งหมด
จะถูกประมวลผลและแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ พร้อมกับแสดงในโทรศัพท์มือถือของผู้สอน 
 2. แบบสัมภาษณ์  
 แบบสัมภาษณ์จะถูกใช้ทั้งก่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและส ารวจผู้เรียน
เก่ียวกับประสบการณ์การเรียนโดยการใช้แอปพลิเคชั่นการเรียนการสอนออนไลน์ สิ่งที่ผู้เรียนคาดหวัง และสิ่งที่ผู้เรียนประสบ
ปัญหาก่อนและหลังการใช้งาน แบบสัมภาษณ์จะถูกใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพูดคุย โดยที่นิสิตสามารถกล่าวถึงประเด็นอ่ืนๆที่
เก่ียวข้องได้ 
 3. แบบบันทึกการเรียนรู้ 
 แบบบันทึกการเรียนรู้ถูกใช้โดยผู้วิจัย ซ่ึงท าหน้าที่เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว แบบบันทึกจะใช้เพื่อบันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียนควบคู่กับการบันทึกในบราวเซฮร์อัตโนมัติ ผู้วิจัยจะท าการสังเกตจ านวนของการตอบค าถาม ลักษณะการ
เรียนรู้และการแสดงออกในชั้นเรียน 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชั่นของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 
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 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้แอปพลิชั่น 
Plickers ในการเรียนการสอน  

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
     รูปแบบงานวิจัยชิ้นน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและปริมาณ (Mixed method) โดยการวิจัยเชิง
คุณภาพจะเป็นข้อมูลด้านเน้ือหาที่ได้มาจากบทสัมภาษณ์และแบบบันทึกการเรียนรู้ และการวิจัยเชิงปริมาณได้มาจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง การเก็บและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยชิ้นน้ีประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังน้ี  

3.1 สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พร้อมจดบันทึก ปัญหาที่พบ ลักษณะการ
เรียนรู้ พฤติกรรมต่างๆ รวมทั้งท าการสัมภาษณ์นิสิตก่อนใช้แอปพลิเคชั่น Plickers 
 3.2 สร้างห้องเรียนในแอปพลิเคชั่น Plickers ซ่ึงจะเชื่อมต่ออัตโนมัติทั้งในโทรศัพท์มือถือของผู้สอนและบราวเซอร์  
 3.3 ผู้สอนสร้างกิจกรรมที่ใช้ในรายวิชา เช่น ข้อค าถามต่างๆ ในการเรียนการสอน และควิซ เป็นต้น 
 3.. แจกแบบแสกน QRCode ให้นิสิตเป็นรายบุคคล โดยนิสิตจะมีหมายเลขประจ าตัว 
 3.5 ด าเนินการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers ในการเรียนการสอนจ านวน 10 สัปดาห์ ซ่ึงแอปพลิเคชั่นจะบันทึก
ค่าความถี่ในการตอบค าถามของนิสิต และผู้วิจัยใช้แบบบันทึกการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย  
 3.6 ท าการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจและสัมภาษณ์นิสิตหลังจากใช้ แอปพลิเคชั่น Plickers ในการเรียนการ
สอน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ได้ผลการวิจัย 2 ชุด คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาจากแบบสัมภาษณ์ซ่ึงถูกน ามาจัดกลุ่ม 

โดยไม่มีการวางเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ผู้วิจัยจะจัดกลุ่มจากข้อมูลที่พบ และข้อมูลจากแบบบันทึกการเรียนรู้ถูกน ามาวิเคราะห์โดย
การจัดกลุ่มเน้ือหาและน าผลที่ได้ไปใช้ร่วมกันกับผลเชิงปริมาณ และข้อมูลชุดที่ 2 คือข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากผลการตอบ
ค าถามที่บันทึกในแอปพลิเคชั่นซ่ึงบันทึกความถี่ในการตอบค าถาม และผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต
จ านวน 15 ข้อ โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านโปรแกรม SPSS 

 ในการสังเกตความสัมพันธ์ของการตอบสนองการเรียนรู้ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กับการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการแจกแจงกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ตามผลการเรียนรวม (GPAX.) คือกลุ่มที่มีผลการเรียนดี คือ
มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จ านวน 14 คน กลุ่มที่มีผลการเรียนปานกลาง คือมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00-3.00 จ านวน  37 
คน และกลุ่มที่มีผลการเรียนน้อย คือมีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 จ านวน 9 คน โดยผู้วิจัยท าการบันทึกการตอบค าถามของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยเป็นการบันทึกความถี่ในการตอบค าถามทั้งหมด ระหว่างการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers ในการเรียนการ
สอนจ านวน 10 สัปดาห์ ซ่ึงมีจ านวนค าถามทั้งหมด 10 ข้อต่อสัปดาห์ สามารถแสดงและสรุปผลได้ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ความถี่ในการตอบค าถามของนิสิตโดยใช้ Plickers  
           
          สัปดาห์
ที่  
        กลุ่ม    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ค่าเฉลี่ย 

กลุ่มที่ 1 
(ผลการเรียนดี) 

8 10 10 9 10 10 9 9 10 10 9.5 

กลุ่มที่ 2 
(ผลการเรียน
ปานกลาง) 

8 10 10 8 10 9 10 10 10 9 9.4 

กลุ่มที่ 3 
(ผลการเรียน
ปานน้อย) 

3 5 5 7 8 10 9 9 10 10 7.6 
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จากตารางที่ 1 ได้มาจากผลการสังเกตและบันทึกโดยแอปพลิชั้นน้ันพบว่ากลุ่มที่มีผลการเรียนดีมีค่าความถี่ในการ

ตอบค าถามอยู่ระหว่าง 8-10 ครั้ง ค่าเฉลี่ย 9.5 กลุ่มผลการเรียนปานกลางมีความถี่ในการตอบค าถามระหว่าง 8 -10 
เช่นเดียวกัน และค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.4 ครั้ง กลุ่มที่มีผลการเรียนน้อยมีการตอบค าถามอยู่ระหว่าง 3-10 ครั้ง ค่าเฉลี่ย 7.6 ครั้ง 
โดยสังเกตเห็นว่าความถี่ในการตอบค าถามของกลุ่มผลการเรียนน้อยน้ีเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์แรกเป็นอย่างมาก  ความสัมพันธ์ที่
เห็นได้ชัดคือ เม่ือใช้แอปพลิเคชั่น Plickers ไปเรื่อยๆ นิสิตจะมีแนวโน้มในการตอบค าถามมากขึ้น ความสัมพันธ์น้ีสามารถเห็น
ได้ในทุกกลุ่มของผู้เรียน  

 
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของนิสิตต่อการใช้ Plickers 

รายการประเมินความคิดเห็น  S.D แปลความหมาย 

ผลของการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers ต่อแรงจูงใจของนิสิตและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 

   

1. ฉันรู้สึกว่าใช้โปรแกรม Plickers เพราะอาจารย์บังคับให้ท า 2.46 .83 ปานกลาง 
2. Plickers ท าให้ฉันเสียเวลาในการเรียนในชั้นเรียน 1.96 .75 น้อย 
3. ฉันชอบใช้ Plickers ในการเรียนมาก รู้สึกตื่นตัวทุกครั้งที่เข้าเรียน 4.38 .47 มากที่สุด 
4. Plickers ท าให้ฉันอยากตอบค าถามและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น 4.18 .42 มากที่สุด 
5. Plickers ท าให้ฉันอยากมาเรียนวิชาน้ีมากขึ้น 4.58 .54 มากที่สุด 
ผลของการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers ต่อความสนุกสนานในชั้นเรยีน    
6. ฉันรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ใช้โปรแกรม Plickers ในการเรียน 4.4 .59 มากที่สุด 
7. Plickers ท าให้ฉันและเพื่อนมีความสนุกในการเรียนมากขึ้น 4.61 .37 มากที่สุด 
8. ฉันรู้สึกเบื่อโปรแกรม Plickers 1.8 .69 น้อย 
9. ฉันรู้สึกว่าการเรียนผ่าน โปรแกรม Plickers ผ่อนคลาย แม้จะต้อง
ตอบค าถามยากๆในชั้นเรียน 

4.05 .66 มากที่สุด 

10. ฉันรู้สึกสนุกกับการที่อาจารย์คอยกระตุ้นให้ใช้โปรแกรม Plickers 4.35 .51 มากที่สุด 
11. ฉันรู้สึกว่าการตอบค าถามผ่าน โปรแกรม Plickers ท าให้เกิดการ
แข่งขันในชั้นเรียน จึงท าให้รู้สึกกดดันมาก 

2.86 .77  

ผลของการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers ต่อการตั้งใจเรียนของนิสิต    
12. ฉันใช้ Plickers ในการตอบค าถามครบทุกข้อ 4.46 .38 มากที่สุด 
13. ฉันตั้งใจอ่านค าถามและใช้ โปรแกรม Plickers ในการตอบค าถาม
เพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

4.26 .75 มากที่สุด 

14. โปรแกรม Plickers ท าให้ฉันอยากตอบค าถามด้วยตนเองและไม่
ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

3.75 .85 มาก 

15. ฉันอยากตอบค าถามให้ได้คะแนนดีขึ้นกว่าเดิมทุกครั้ง 4.05 .48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 เป็นการแสดงผลของความคิดเห็นของนิสิตต่อแอปพลิเคชั่น Plickers โดยผลของความคิดเห็นถูก
จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ  ความคิดเห็นต่อผลการใช้ Plickers ต่อแรงจูงใจของนิสิตและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ความ
คิดเห็นต่อผลการใช้ Plickers ต่อความสนุกสนานในชั้นเรียน ความคิดเห็นต่อผลการใช้ Plickers ต่อการตั้งใจเรียนของนิสิต 
จากผลในตารางที่ 2 พบว่านิสิตส่วนมากมีความเห็นเชิงบวกกับการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers ในการเรียน โดยคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ที่ 4.61 นิสิตมีความคิดเห็นว่า Plickers น้ันท าให้ตัวนิสิตและเพื่อนมีความสนุกในการเรียนมากขึ้น รองลงมาคือนิสิต
ใช้ Plickers ในการตอบค าถามครบทุกข้อ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเรียนร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers อย่างไร
ก็ตามมีนิสิตบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่า Plickers ท าให้เสียเวลาในการเรียนในชั้นเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1.96 และบางส่วน
กล่าวว่ารู้สึกเบื่อการใช้ Plickers ที่ค่าเฉลี่ย 1.8  



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

141 

ผลและอภิปราย   
ผลการตอบสนองทางการเรียนของนิสิตมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกสัปดาห์ และผลของแบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิต 

แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและดึงดูดใจผู้เรียนมาก
ขึ้น นอกจากน้ีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนมากขึ้น กล่าวคือนิสิตมีความ
กล้าแสดงออกมากขึ้น อยากร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ผู้สอนจัดมากขึ้น รวมทั้งใส่ใจและสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น จากผลดังกล่าว
น้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  Yip & Kwan, 2006; Abrams & Walsh, 2004; Huang, 2015 ที่ชี้ให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นรวมถึงมีพฤติกรรมด้านบวกที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในชั้นเรียนมากขึ้น จาก
ผลการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการใคร่รู้ใคร่เรียนประกอบกับการสนับสนุนจากผู้สอนส่งผลให้
เกิดชั้นเรียนที่มีความกระตือรือร้น อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนควรอยู่ภายใต้ค าแนะน าของผู้สอน ควร
มีความยืดหยุ่น ผู้สอนควรน าเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานกับเทคนิคการสอนแบบอ่ืนๆ เช่น การบรรยาย การอภิปราย ควบคู่ไป
กับการใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างอิสระ และไม่
ควรน ามาใช้เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันในชั้นเรียนหรือเพียงเพื่อคะแนนเท่าน้ัน เน่ืองอาจจะสร้างความกดดันให้แก่ผู้เรียนและ
เกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียนได้  
  
สรุปผลการวิจัย   
 จากผลการวิจัยชิ้นน้ีพบว่า Plickers น้ันส่งผลถึงความสัมพันธ์ของการตอบสนองการเรียนรู้ของนิสิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในทิศทางที่มากขึ้นทุกกลุ่ม โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านิสิตมีการตอบสนอง
ที่มากขึ้นเรื่อยๆจากสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 10 และเพิ่มขึ้นในทุกๆกลุ่มของผู้เรียน นอกจากน้ีนิสิตยังแสดงความคิดเห็นในเชิง
บวกต่อการใช้แอปพลิเคชั่นน้ีในการเรียนการสอน นิสิตส่วนมากมีความเห็นว่า Plickers ก่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน 
ท าให้นิสิตตื่นตัวและช่วยในการตอบค าถามในชั้นเรียนได้ครบทุกข้อ รวมถึง Plickers ยังท าให้เกิดแรงจูงใจในการมาเรียนมาก
ขึ้น ทั้งในด้านการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และในการพยายามตอบค าถามให้ได้คะแนนมากขึ้นเรื่อยๆ  
 
ข้อเสนอแนะ   

1. งานวิจัยชิ้นต่อไปอาจท าการศึกษาเปรียบเทียบการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers กับแอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาอ่ืนๆ 
2. งานวิจัยชิ้นต่อไปอาจท าการศึกษาผลของการใช้แอปพลิเคชั่น Plickers ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. งานวิจัยชิ้นต่อไปอาจท าการศึกษาเรื่องของระยะเวลาและความยากง่ายของข้อค าถามที่ใช้กับแอปพลิเคชั่น 

Plickers 
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การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
ประเด็นทางสังคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที 
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บทคัดย่อ 

การสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นหน่ึงในทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมซ่ึงเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้า
สู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีทีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 42 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลงานนักเรียน และแบบประเมินทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มี 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การน าเสนอ บริบท ภาษา และเน้ือหา โดยมี 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติพรรณนาในการหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ ผลการศึกษาในช่วงแรกพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ระดับความสามารถทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งด้านการพูดและการเขียนเพิ่มมากขึ้น โดยก่อนจัดการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ย
ในด้านการพูดและการเขียนมีค่า 1.00 (พอใช้)  และ 1.32 (พอใช้) ตามล าดับ เม่ือผ่านการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวม 1.55 (ดี) และ 2.50 (ดี) ตามล าดับ ในด้านการพูดนักเรียนมีระดับทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี
มากในองค์ประกอบบริบทและภาษา ร้อยละ 40 และ 20 ตามล าดับ ส าหรับด้านการเขียนในทุกองค์ประกอบมีนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยเฉพาะในด้านบริบทและภาษา ร้อยละ 80 และ 60 ตามล าดับ ผลงานวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่  การศึกษาน้ีสามารถน าไปต่อยอด หรือปรับใช้ให้เหมาะกับนิสิต นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา 

 
ค าส าคัญ: การสื่อสารวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์  ไอซีที   

 
Abstract 

 Science communication is one of the learning and innovation skills that determine a student's 
readiness for a more sophisticated world of work. The purpose of this research is to study developing in 
science communication through socioscientific issues (SSI) integrated ICT tools of grade 11th in 42 students. 
The instrument consisted of lesson plans and science communication skill questionnaire. There are four 
components of the science communication assessment: presentation, context, language, and content. 
There are 4 levels: excellent, good, fair, and poor. The data were analyzed by descriptive statistics; mean 
and percentage. The study found that after learning by socioscientific issues integrated ICT tools, students 
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had higher science communication score than before the learning. Before SSI integrated ICT learning, the 
average score of speaking and writing was 1.00 (fair) and 1.32 (fair) respectively. Through the learning 
management, students had an average score in 1.55 (good) and 2.50 (good) respectively. Moreover, in 
speaking, students had an excellent level in context and language, 40% and 20% respectively. For writing, 
there were students in excellent level of all four components, especially in context and language, 80% and 
60%, respectively. This research is part of the ongoing work. This study can be adapted to befit with students 
for developing science communication skills in higher education. 
 
Keywords: Science communication, Socioscientific Issues, ICT Tools  
 
บทน า 
   การสนับสนุนการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นหน่ึงในวิธีที่จะช่วยเพิ่มความสนใจต่อวิทยาศาสตร์ และ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Goldina and Weeks, 2014) ซ่ึงการสื่อสารวิทยาศาสตร์น้ันไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารกันเองใน
ชุมชนวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน แต่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส าคัญไปสู่บุคคลทั่วไป ซ่ึงการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์เปรียบเหมือนจุดเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคม Baram-Tsabari and Osborne (2015) ได้กล่าวถึงการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์กับการศึกษาวิทยาศาสตร์ไว้ว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์เน้นไปที่การให้การศึกษา แต่การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์เน้นไปที่การให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ดังน้ัน การสื่อสารวิทยาศาสตร์ไม่ จ าเป็นว่าจะต้อง
เป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน แต่ครู นักเรียน นักข่าว หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ก็สามารถท า
หน้าที่เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน  

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้ภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขีย น โดยใช้
กระบวนการหรือทักษะในการน าความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เผยแพร่สู่
สาธารณชนโดยอาจเป็นการเขียนหรือการพูด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และน าข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน , 
2557; Malmfors, Gransworthy, and Grossman, 2003; Christensen, 2007) ซ่ึงการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ (scientific enterprise) ลักษณะหน่ึงของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ภายใต้สังคมที่ซับซ้อนและเก่ียวข้องกับ
บุคคลจากหลากหลายสาขาวิชา มาพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ และเผยแพร่สู่สาธารณชน (American 
Association for the Advancement of Science (AAAS), 1989) 
       การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
เชื่อมโยงประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่พบในสังคมมาใช้ในกิจกรรมเพื่อช่วยเพิ่มความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และ
พัฒนาการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมสู่การมีส่วนร่วมในสังคม (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน , 2558) อีกทั้ง การศึกษาของ 
Chung et al. (2013) ในเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นเกรด 9 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาความสามารถในการเข้าใจแนวคิดหลักของผู้อ่ืน และให้ความส าคัญ
กับมุมมองของผู้อ่ืนรวมถึงผลกระทบในแง่บวกต่อการตัดสินใจน าไปใช้  
             การบูรณการการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology: ICT) เป็นการน าเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาประยุกต์ในด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้
การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Estrada and Davis (2015) กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 ภาพได้กลายเป็น
เครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร อีกทั้ง การสื่อสารโดยใช้ภาพอาจช่วยสื่อสารวิทยาศาสตร์ในด้านพัฒนาเครื่องมือภาพที่ดีขึ้นใน
การสื่อสาร  
   จากการศึกษาดังที่กล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยพบช่องว่างงานวิจัย คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์น้ันยังสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในด้านที่เก่ียวกับการพัฒนาความ
เข้าใจร่วมกันกับนักเรียนคนอ่ืนๆ ยังมีการพัฒนาในระดับน้อย  อีกทั้ง จากการศึกษาเพิ่มเติมน้ันท าให้ผู้วิจัยพบว่า การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้ันจะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อคิดเห็นกับนักเรียน 
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หรือบุคคลอ่ืนได้มากขึ้น ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความคิดในการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โ ดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที  
 
วัตถุประสงค์   
  ศึกษาการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   
  งานวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest-Postest Design) 
เน่ืองจากเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงมาศึกษา 1 กลุ่ม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยศึกษาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของ Chang et al. (2011) และ Kulgemeyer and 
Schecker (2013) ที่มีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ในห้องเรียน โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการ 
ตามตารางที่ 1 ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนสตรีมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ชีววิทยา 2) จ านวน 42 คน ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงเป็นนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบค าถามวิจัย ได้แก่ 

2.1 แบบประเมินทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ แบบประเมินจะใช้วัดลักษณะส าคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ 1) การน าเสนอ 2) เน้ือหา  3) บริบท และ 4) การเลือกใช้ภาษา โดยมีผู้ประเมินได้แก่ ผู้วิจัย ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์ เน่ืองจากการวัดทักษะในการสื่อสารวิทยาศาสตร์น้ันส่วนหน่ึงสามารถวัดได้จากการตอบสนองของผู้รับสาร 

2.2 ผลงานนักเรียน ผลงานนักเรียนจะน ามาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินทักษะในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดย
น ามาวิเคราะห์และให้คะแนนตามระดับได้ ซ่ึงทักษะการพูดวิทยาศาสตร์สามารถบันทึกเป็นวีดิทัศน์ และทักษะการเขียน
วิทยาศาสตร์สามารถวัดได้จากการน าเสนอผลงานของนักเรียนโดยการเขียน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การตอบค าถามวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความสามารถทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยปรับจาก  
Chang et al. (2011) และ Kulgemeyer and Schecker (2013) ดังตารางที่ 1 หลังจากน้ันน าข้อมูลมาค านวณหาคะแนน
เฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก และร้อยละของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
4. คุณภาพของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ค านึงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยท าการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับสภาพความเป็นจริงของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ การตรวจสอบแบบสามเส้า การสร้างความคุ้นเคยและการมีส่วนร่วมของนักเรียน นอกจากน้ัน ที่มาของ
ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยสามารถท าการตรวจสอบได้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการเก็บรวบรวมหลักฐานที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
นักเรียนตลอดการด าเนินการวิจับ ประกอบไปด้วย แบบประเมินทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ อนุทินของนักเรียน บันทึกการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย เพื่อที่เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูล 
และการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างชัดเจนเป็นการสร้างความสามารถในการยืนยันข้อมูล 
 
ผลและอภิปราย   
  ผลการวิจัยน้ีเพื่อตอบค าถามวิจัยที่ว่า “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์
ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้
อย่างไร” ซ่ึงเป็นผลการศึกษาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมหลังเสร็จสิ้นการศึกษาในช่วงแรก โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย ดังน้ี  
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ตารางที่ 1 เกณฑ์วัดทักษะในการส่ือสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดและการเขียน 

 
 
 
  

องค์ประกอบ เกณฑ์วัดทักษะในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง 

(0) 
1. การ
น าเสนอ 

- เลือกใช้รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง หรือ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการสื่อสารที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเน้ือหา 
- เลือกใช้รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง หรือ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการสื่อสารที่เลือกมาช่วยท า
ให้ผู้รับสารเข้าใจง่ายขึ้น 
- สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น และถูกต้อง 
(เฉพาะด้านการพูด) 
- บุคลิกภาพทางร่างกาย เช่น ลักษณะท่าทาง ความ
ดังในการพูด การออกเสียงค าศัพท์ (เฉพาะด้านการ
พูด) 

นักเรียน
แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์
ครบถ้วน
ทั้งสี่ข้อ 

นักเรียน
แสดง
พฤติกรรม
บางส่วน
อย่างน้อย
หน่ึงข้อ 

นักเรียน
ไม่แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์ข้อ
ใดข้อหน่ึง 

นักเรียน
ไม่มีการ
แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์ 

2. บริบท - มีการเชื่อมโยงเน้ือหาเข้ากับตัวอย่างที่พบได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ตัวอย่างที่น าเสนอช่วยท าให้ผู้รับสารเข้าใจเน้ือหา
ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

นักเรียน
แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์
ครบถ้วน
ทั้งสองข้อ 

นักเรียน
แสดง
พฤติกรรม
บางส่วน
อย่างน้อย
หน่ึงข้อ 

นักเรียน
ไม่แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์ข้อ
ใดข้อหน่ึง 

นักเรียน
ไม่มีการ
แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์ 

3. ภาษา - เลือกใช้ค าศัพท์เฉพาะ (technical term) หรือ
ค าศัพท์ทั่วไปเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
- มีการขยายความค าศัพท์เฉพาะหรือใช้ค า
เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่าย 

นักเรียน
แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์
ครบถ้วน
ทั้งสองข้อ 

นักเรียน
แสดง
พฤติกรรม
บางส่วน
อย่างน้อย
หน่ึงข้อ 

นักเรียน
ไม่แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์ข้อ
ใดข้อหน่ึง 

นักเรียน
ไม่มีการ
แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์ 

4. เน้ือหา - สื่อสารเน้ือหาส าคัญได้ถูกต้อง 
- สื่อสารเน้ือหาส าคัญได้ครบถ้วน 
- เรียบเรียงเน้ือหาได้อย่างเป็นล าดับ 
- สื่อสารเน้ือหาให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้รับสาร 

นักเรียน
แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์
ครบถ้วน
ทั้งสี่ข้อ 

นักเรียน
แสดง
พฤติกรรม
บางส่วน
อย่างน้อย
หน่ึงข้อ 

นักเรียน
ไม่แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์ข้อ
ใดข้อหน่ึง 

นักเรียน
ไม่มีการ
แสดง
พฤติกรรม
ตาม
เกณฑ์ 
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1. การศึกษาทักษะการส่ือสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูด  
  เม่ือพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยการวัดและประเมินทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระดับความสามารถทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดเพิ่มมากขึ้น โดยก่อนจัดการเรียนรู้มี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 อยู่ในระดับพอใช้ เม่ือผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
เทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีทีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 1.55 อยู่ในระดับดี ผลการวิจัยจากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 สามารถ
อภิปรายได้ดังน้ี   
 
ตารางที่ 2 คะแนนและระดับความสามารถทักษะการส่ือสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดและการเขียนของก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที  

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบ ก่อนเรียน  หลังเรียน  
ด้านการพูด การน าเสนอ 0.14 (ปรับปรุง) 1.40 (พอใช้) 

บริบท 0.86 (พอใช้) 2.20 (ดี) 
ภาษา 1.57 (ดี) 1.40 (พอใช้) 
เน้ือหา  1.43 (พอใช้) 1.20 (พอใช้) 

 เฉลี่ย 1.00 (พอใช้) 1.55 (ดี) 
ด้านการเขียน  การน าเสนอ 1.28 (พอใช้) 2.40 (ดี) 

บริบท 1.43 (พอใช้) 2.80 (ดีมาก) 
ภาษา 1.14 (พอใช้) 2.60 (ดีมาก) 
เน้ือหา  1.43 (พอใช้) 2.20 (ดี) 

 เฉลี่ย 1.32 (พอใช้) 2.50 (ดี)  
หมายเหตุ  0- 0.50 = ปรับปรุง      0.51- 1.50 = พอใช้      1.51- 2.50 = ดี      2.51- 3.00 = ดีมาก  
 
 (1) การน าเสนอ ก่อนเรียนนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง 0.14 คะแนน (ร้อยละ 86) และหลังเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 
1.40 คะแนน (ร้อยละ 60) เพราะ ในขั้นตอนที่ 4 เสนอหลักฐานและน าเสนอ นักเรียนบางกลุ่มมีการใช้รูปภาพที่เขียนใน
ชิ้นงานประกอบการน าเสนอ เช่น นักเรียนมีพฤติกรรมการชี้ที่รูปภาพประกอบการอธิบายมากกว่าก่อนเรียนที่นักเรียนไม่มีการ
ใช้รูปภาพช่วยในการสื่อสาร แต่นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมเพียงบางส่วนเท่าน้ันในการใช้รูปภาพ หรือสิ่งแทนความในการ
ประกอบการสื่อสาร นอกจากน้ัน เหตุที่นักเรียนยังอยู่ในระดับพอใช้ เพราะ นักเรียนมักจะชี้ไปที่รูปภาพแล้วถามผู้วิจัย เช่น 
“หนูวาดรูปน้ีสวยไหมคะ” หรือ “หนูวาดรูปปูสวยใช่ไหมครู” มากกว่าการใช้รูปน้ันเพื่อช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจง่ายขึ้น  
 (2) บริบท ก่อนเรียนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 0.86 คะแนน (ร้อยละ 57) และหลังเรียนอยู่ในระดับดี 2.20 คะแนน 
(ร้อยละ 40) เพราะ นักเรียนสื่อสารโดยมีการน าเน้ือหาในบทเรียนเชื่อมโยงกับประเด็นในชีวิตประจ าวันได้ เน่ืองจากการใช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนได้น าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมมาเชื่อมโยง
กับเน้ือหาในบทเรียนช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าในในเน้ือหาเชิงลึก (Avargil et al., 2012) ดังน้ันผู้วิจัยคิดว่าส่วนน้ีช่วยให้
นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการพูดสื่อสารเชื่อมโยงกับตัวอย่างที่พบในชีวิตประจ าวันได้ เช่น “การกินอาหารจําพวกกุ้ง
แบบไม่สด เช่น เมนูกุ้งเต้น จะทําให้เชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ Vibrio เจริญเติบโตดี ซ่ึงจะทําให้เราเกิดอาการ เช่น ท้องร่วงขั้นรุนแรง
จนตายได้”  
 (3) ภาษา ก่อนเรียนนักเรียนอยู่ในระดับดี 1.57 คะแนน (ร้อยละ 29) และหลังเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 1.40 คะแนน 
(ร้อยละ 40) เพราะ ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับระบบประสาท ซ่ึงเป็นเรื่อง
ยาก และซับซ้อนส าหรับนักเรียน ท าให้นักเรียนค่อนข้างที่จะไม่สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หรือค าศัพท์ทั่วไปให้
เหมาะสมและมีการขยายความเพื่อให้เข้าใจง่าย ซ่ึง Hinko et al. (2014) กล่าวว่า ภาษาทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อน
และประกอบด้วยค าศัพท์เฉพาะจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลต่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน  
 (4) เน้ือหา ก่อนเรียนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 1.43 คะแนน (ร้อยละ 72) และหลังเรียนอยู่ในระดับพอใช้  
1.20 คะแนน (ร้อยละ 80) เน่ืองจากการสื่อสารโดยการพูดเป็นการส่งสารที่รวดเร็ว และต่อเน่ือง จึงสามารถท าให้เกิดความ
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ผิดพลาดในการสื่อสารได้ง่าย หรือเกิดจากความไม่ตั้งใจของผู้พูด นอกจากน้ัน นักเรียนส่วนใหญ่จะพูดเน้ือหาส าคัญไม่ครบทุก
ประเด็น เช่น “ระบบประสาทของกุ้งเป็นระบบประสาทที่มีน้อยมากแทบไม่มีปลายประสาทสําหรับการตอบสนองต่อการ
เจ็บปวด” แต่นักเรียนไม่มีการพูดถึงระบบประสาทของกุ้งว่าเป็นอย่างไร 
 
2.  การศึกษาทักษะการส่ือสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน 
  ในภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระดับความสามารถทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนเพิ่มมากขึ้น 
(ตารางที่ 2) โดยก่อนจัดการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ย 1.32 อยู่ในระดับพอใช้ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่
เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 2.50 อยู่ในระดับดี 
ผลการวิจัยจากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 สามารถอภิปรายได้ดังน้ี  

(1) การน าเสนอ ก่อนเรียนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 1.28 คะแนน (ร้อยละ 71) และหลังเรียนอยู่ในระดับดี  
2.40 คะแนน (ร้อยละ 60) เพราะ นักเรียนได้ร่วมกันท างานเป็นกลุ่มลงในกระดาษวาดเขียน และครูคอยพูดกระตุ้นระหว่าง
นักเรียนท ากิจกรรมว่าชิ้นงานควรมีภาพประกอบการน าเสนอ  ถึงแม้ว่านักเรียนใช้รูปภาพประกอบการสื่อสาร แต่รูปที่ใช้เป็น
การแสดงลักษณะโดยทั่วไป นักเรียนไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่ใช้รูปภาพที่เจาะจงกับเน้ือหา เช่น ในภาพประกอบที่ 1 เป็นเน้ือหา
ที่ เ ก่ียวกับระบบประสาทของหมึก กุ้ง และปู  แต่ นักเรียนใช้ภาพที่แสดงกายวิภาคทั่ วไปของสัตว์กลุ่ม น้ี เท่าน้ัน  
นักเรียนไม่ได้เลือกใช้รูปภาพที่เหมาะสมกับเน้ือหาเพื่อช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจง่ายขึ้นเก่ียวกับระบบประสาทของสัตว์กลุ่มน้ี  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 ตัวอย่างการเลือกใช้รูปภาพประกอบการส่ือสารด้านการเขียนของนักเรียนในองค์ประกอบการน าเสนอ 
 
 (2) บริบท  ก่อนเรียนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 1.43 คะแนน (ร้อยละ 72) และหลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก  

2.80 คะแนน (ร้อยละ 80) การที่นักเรียนมีระดับทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบบริบทเพิ่มขึ้น อาจมาจาก
เหตุผลเดียวกับการพูด คือ นักเรียนได้เชื่อมโยงเน้ือหากับชีวิตประจ าวัน ซ่ึงแตกต่างจากผลการศึกษาของ ธนกร อรรจนาวัฒน์ 
(2558) ที่พบว่าในทั้งด้านการพูดและการเขียนองค์ประกอบบริบทอยู่ในระดับพอใช้ เพราะนักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงเน้ือหา
กับชีวิตประจ าวันได้ จึงขาดความแม่นย า และความเข้าใจในเน้ือหาเชิงลึก  
 (3) ภาษา ก่อนเรียนนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 1.14 คะแนน (ร้อยละ 86) และหลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก  
2.60 คะแนน (ร้อยละ 60) เพราะ ในขั้นตอนที่ 3 สืบเสาะข้อมูล เป็นการท างานกลุ่มซ่ึงนักเรียนช่วยกันค้นหาข้อมูลอย่างเต็มที่ 
และก่อนเริ่มท ากิจกรรมขั้นตอนน้ี ครูมีการพูดให้นักเรียนเข้าใจว่าชิ้นงานที่นักเรียนท า  ผู้รับสารเม่ืออ่านแล้วควรเข้าใจใน
ภาษาของนักเรียนได้ง่าย  
 (4) เ น้ือหา ก่อนเรียนนักเรียนอยู่ ใ นระดับพอใช้ 1.43 คะแนน (ร้อยละ 72) และหลังเรียนอยู่ ในระดับดี   
2.20 คะแนน (ร้อยละ 80) เพราะ ขั้นตอนที่ 4 เสนอหลักฐานและน าเสนอ เน่ืองจากเป็นการสื่อสารโดยการเขียน นักเรียนจึงมี
โอกาสปรึกษากันในการตรวจสอบ จัดกระท า และเรียบเรียงข้อมูล นอกจากน้ัน ลักษณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทาง
สังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที นักเรียนให้ความสนใจในประเด็นที่ ใช้ในการจัด 
การเรียนรู้ เช่น ประเด็นการท าอาหารจากสัตว์ที่ยังมีชีวิต และนักเรียนมีอารมณ์ร่วมในการท ากิจกรรรมอย่างมาก จึงพยายาม
หาหลักฐานสนับสนุนความคิดที่นอกเหนือจากเ น้ือหาทางวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้รับสาร เช่น  
จากภาพประกอบที่ 2 เห็นได้ว่านักเรียนมีการอ้างถึงกฎหมาย และศาสนา  
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ภาพประกอบที่ 2 ตัวอย่างเนื้อหานอกเหนือจากเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนใช้ประกอบการส่ือสารด้านการพูด 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มนักเรียนในแต่ละระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในแต่ละ
องค์ประกอบหลักของการประเมินทักษะการส่ือสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนและการพูด ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที  

การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 

องค์ประกอบ  ระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง  

ด้านการพูด การน าเสนอ ก่อน 0 (0) 0 (0) 1 (14)  6 (86) 
หลัง 0 (0) 2 (40) 3 (60) 0 (0) 

บริบท ก่อน 0 (0) 1 (14) 4 (57) 2 (29) 
หลัง 2 (40) 2 (40) 1 (20) 0 (0) 

ภาษา ก่อน 1 (14) 2 (29) 4 (57) 0 (0) 
หลัง 1 (20) 1 (20) 2 (40) 1 (20) 

เน้ือหา  ก่อน 1 (14) 1 (14) 5 (72) 0 (0) 
หลัง 0 (0) 1 (20) 4 (80) 0(0) 

ด้านการเขียน การน าเสนอ ก่อน 0 (0) 2 (29) 5 (71) 0 (0) 
หลัง 2 (40) 3 (60) 0 (0) 0 (0) 

บริบท ก่อน 1 (14) 1 (14)  5 (72) 0 (0) 
หลัง 4 (80) 1 (20) 0 (0) 0 (0) 

ภาษา ก่อน 0 (0) 1 (14) 6 (86) 0 (0) 
หลัง 3 (60) 2 (40) 0 (0) 0 (0) 

เน้ือหา  ก่อน 1 (14) 1 (14) 5 (72)  0 (0) 
หลัง 1 (20) 4 (80) 0(0) 0 (0) 

   
  การศึกษาในระดับ อุดมศึกษา Goldina and Weeks (2014)  ได้ เปิดรายวิชา Science Café เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เอกชีววิทยา เพื่อให้สามารถอธิบายแนวความคิดทาง
วิทยาศาสตร์และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันแก่ผู้ที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น นักเรียนพัฒนาและจัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับชุมชนซ่ึงจะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และประชาชน 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกว่าความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีขึ้น นอกจากน้ี นักศึกษารู้สึกม่ันใจว่า
สามารถพัฒนาและจัดกิจกรรมที่คล้ายกันได้ในอนาคต 
 
สรุปผลการวิจัย   
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีที  ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในด้านการพูดและการเขียนมากขึ้น ทั้งในมิติของเรื่องการน าเสนอ บริบท 
ภาษา และเน้ือหา โดยพบว่าในด้านการพูดองค์ประกอบการน าเสนอ และบริบทมีการพัฒนามากที่สุด และในด้านการเขียน
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องค์ประกอบบริบท และภาษามีการพัฒนามากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในมิติของเน้ือหาเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนสามารถพัฒนา
ได้น้อยที่สุด งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงสามารถน าไปต่อยอด หรือ
ปรับใช้ให้เหมาะกับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ   
1. การศึกษาเชิงลึกถึงสาเหตุที่การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบเน้ือหาเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนสามารถพัฒนาได้
น้อยที่สุดเป็นสิ่งที่น่าสนใจ  
2. ศึกษาการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือไอซีทีศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา  
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บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นส าคัญ การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา
จึงต้องสอดคล้องกันทั้งเน้ือหาวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล อันจะน าไปสู่การจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล 4D ประกอบด้วย D1: Discovery D2: Dream D3: Design และ D4: Destiny กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
จ านวน 922 คน ได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” ซ่ึงแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 - 6 คน ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและ
สัมภาษณ์ข้อมูลปัญหาในชุมชนแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้โมเดล 4D หลังจากน้ันนักศึกษาแต่ละกลุ่มย่อยเขียนข้อมูลลงใบงาน
ใช้การระดมสมองร่วมกัน ผลจากการศึกษาจากการสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมและสังเกตการท ากิจกรรม พบว่า 
นักศึกษาสามารถค้นหาและระบุปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน (D1: Discovery) นักศึกษามองเห็นภาพ
กิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน (D2: Dream) นักศึกษาสามารถออกแบบขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน (D3: Design) และนักศึกษาสามารถด าเนินงานตามแผนที่ออกแบบไว้ได้ส าเร็จลุล่วง (D4: Destiny) 
ซ่ึงผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับผลประเมินตนเองของนักศึกษาโดยระบุว่า โมเดล 4D เป็นกระบวนการช่วยพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะห์ 5 ด้าน คือ (1) นักศึกษาร้อยละ 46 สามารถระบุปัญหาของชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
(2) นักศึกษาร้อยละ 62 สามารถแยกแยะหาสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (3) นักศึกษาร้อยละ 55 สามารถหา
หนทางแก้ไขและออกแบบการแก้ปัญหา (4) นักศึกษาร้อยละ 52 สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา (5) นักศึกษาร้อยละ 
41 สามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาและน าวิธีการแก้ปัญหาไปสู่การปฏิบัติจริง ทั้งน้ีนักศึกษายังสะท้อนว่าสามารถน า
กระบวนการการค้นหาปัญหาจากโมเดล 4D ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจ าวันได้     
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์, กิจกรรมการเรียนรู้   
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Abstract 
Development of student skills should be related to the content, learning objectives, learning 

activities and assessments. This will lead to effective teaching and learning.  This study aimed to study the 
development of critical thinking skills by using 4D models consisting of D1: Discovery D2: Dream D3: Design 
and D4: Destiny. Sample of the study were 922 students who enrolled in GEN 111 Man and Ethics of Living, 
semester 1/ 2018.  Students were assigned to the activity " Ants Volunteered Investigation" .  Sample were 
divided into groups 5 -  6 students.  They were assigned to explore areas and interview people in the 
community. According to the 4D model, students discussed and completed the 4D worksheet. Results from 
and observing found that students were able to identify problems relating to the needs of the community 
(D1: Discovery) , students were able to recognize activities for solving community’s problems (D2: Dream) , 
students were able to design the process of those activities (D3: Design), and students were able to complete 
their planned works (D4: Destiny). Moreover, self-evaluation reported that the 4D model was the process 
of critical thinking development. 46% of students were able to identify community related problems. 62% 
of students were able to identify the cause of problems and impact. 55%of students were able to design 
solutions. 52% of students were able to decide how to solve the problem. 41% of students were able to 
offer a suitable solution and plan to practice.  In addition, students also reflected that they could apply a 
process of 4D model to their study and daily life.   

 
Keywords: Developing, Critical Thinking Skill, Learning Activity 
 
บทน า  
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา  

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนาคนและสังคมในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นยุคที่มีความ
สลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การศึกษาของประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนอีกครั้ง กล่าวคือการศึกษา
จะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการและคนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ (อดุลย์ วังศรี
คูณ, 2557) หากย้อนดูการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พุทธศักราช 2545 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเชื่อว่าผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ด้วยเหตุน้ีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เน้น “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” จ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และผู้สอนมี
เป้าหมายการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (นธี เหมมันต์ และอภินันท์ สิริรัตนจิตต์, 2558) อย่างไรก็ตามกระบวนการสร้างความรู้ในศตวรรษใหม่น้ีจึง
จ าเป็นต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome-based education: OBE) ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งการฝึกลงมือปฏิบัติจริง
จนท าให้ผู้เรียนเกิดความช านาญและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิต และการท างานจึงถือเป็นผลผลิตที่มี
คุณลักษณะตรงตามความต้องการและบริบทของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงมีความมุ่งม่ันที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรง
ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. อาทิ ความรู้รอบและความรู้ลึก ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการคิด ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้น า ความเป็นพลเมือง และทักษะการใช้ชีวิตและพัฒนา
ตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) เป็นแนวทางที่ มจธ. ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการเข้าร่วมของผู้เรียน (engagement) โดยผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มและเดียว การ
ท างานร่วมกัน การเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน การแก้ไขปัญหา และการค้นคว้าวิจัย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ “เรียนและรู้” ฝึก
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและสามารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล่าวได้ว่ากระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนดังกล่าว
ข้างต้นสอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับประเทศ ในการน้ีส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยหลักใน
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การจัดการเรียนการสอน “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มจธ. ได้น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุกมาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ส าหรับวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการ
ด าเนินชีวิต ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชามุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะการเป็นพลเมือง มจธ. ต้องเก่งและ
ดี ไม่น่ิงดูดายพร้อมช่วยเหลือผู้อ่ืน และการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รายวิชาได้ออกแบบกิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในกิจกรรมในรายวิชา โดยใช้โมเดล 4D ประกอบด้วย D1: Discovery D2: Dream D3: Design 
และ D4: Destiny เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยได้มอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อส ารวจ
และสัมภาษณ์ข้อมูลจากการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาชุมชน หลังจากน้ันนักศึกษาต้องระดมสมองในการเขียนใบ
งานกิจกรรมมดอาสาสืบสวน กระบวนการน้ีนักศึกษาได้ฝึกพัฒนาตนเองทั้งการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และการใช้ข้อมูลในการช่วยตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหาชุมชน ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้กิจกรรม 
“มดอาสาสืบสวน” เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์โดยใช้โมเดล 4D ผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ให้แก่นักศึกษา และตอบสนองต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ.  
 
 1.2 วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โมเดล 4D ประกอบด้วย  
D1: Discovery D2: Dream D3: Design และ D4: Destiny  

 
แนวคิด ทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องในการศึกษา   
 2.1 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 
 การจัดกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต ด าเนินการโดยจัด
กลุ่มนักศึกษาแบบคละภาควิชา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกับเพื่อนต่างภาควิชา ซ่ึงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาจะเน้นการสร้างการเรียนรู้เชิงรุกมีลักษณะการจัดการเรียนการสอน คือ เป็นการบรรยายรวมห้อง
ใหญ่และแยกกลุ่มย่อยห้องส าหรับท ากิจกรรม (lecture class & activity group) ซ่ึงในการบรรยายในห้องเรียนรวม 2 ชั่วโมง 
มีจ านวนนักศึกษาประมาณ 400 คนต่อห้องเรียน และท ากิจกรรมในห้องเรียนย่อย 1 ชั่วโมง มีจ านวนนักศึกษาประมาณ 40 
คนต่อกลุ่ม โดยจะมีอาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่รับผิดชอบการบรรยายในห้องเรียนรวม และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมท า
หน้าที่รับผิดชอบประจ าในแต่ละห้องย่อย การศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาเน้นกิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” โดยจัดกลุ่มนักศึกษาเป็น
กลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6 คน ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและสัมภาษณ์ข้อมูลปัญหาในชุมชน หลังจากน้ันนักศึกษาแต่ละกลุ่มย่อยระดม
ความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานระหว่างกัน เกิดการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการใช้ข้อมูลในการช่วยตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาชุมชน โดยใช้โมเดล 4D คือ D1: 
Discovery D2: Dream D3: Design และ D4: Destiny ส าหรับฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์ให้แก่นักศึกษาได้  
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” โดยใช้โมเดล 4D ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
 Appreciative inquiry ในชื่อภาษาไทยเรียกว่า “สุนทรียสาธก” หรือ “สุนทรียปรัศนีย์” นิยมเรียกกันในชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษว่า AI หรือเรียกอีกอย่างคือ 4D ประกอบด้วย D1: Discovery D2: Dream D3: Design และ D4: Destiny 
หลักการสุนทรียสาธกหรือวงจร 4D เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรที่สามารถสะท้อนวิธีคิดใหม่ โดยใช้ค าถามเชิงบวกใน
การค้นหาศักยภาพหรือความดีที่ด ารงอยู่ในองค์กรและสร้างอนาคตองค์กรจากศักยภาพหรือสิ่งที่มีอยู่แล้ว สุนทรียสาธกจะเปิด
โอกาสให้กับจินตนาการและนวัตกรรม แทนที่จะเป็นความคิดด้านลบหรือการวิพากษ์วิจารณ์ สุนทรียสาธกยืนอยู่บนสมมติฐาน
ที่ว่าในทุกระบบล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวด้านบวกที่สร้างแรงบันดาลใจที่ยังไม่มีใครน ามาขยายผล และมีมากพอ เราสามารถ
เชื่อมโยงการค้นพบด้านบวกน้ีเข้ากับเรื่องใดก็ได้  วงจร appreciative inquiry สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการสนทนาแบบเร็ว 
ๆ สั้น ๆ กับเพื่อน หรือน ามาใช้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรก็ ได้ วงจรสุนทรียสาธกจะเริ่มจากการค้นหา
ประสบการณ์ที่ดีที่สุด (peak experience) จากน้ันเอาประสบการณ์ที่ได้ไปสานต่อเป็นความฝันหรือวิสัยทัศน์ (Dream) 
วางแผนท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง (Design) และเริ่มต้นท า (Destiny) (ภิญโญ, 2555)       
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การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้น าหลักการสุนทรียสาธกมาเป็นแนวคิดในการด าเนินกิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” ให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า ฝึกฝนประสบการณ์การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง
เพื่อสืบค้นปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายได้ประสบโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาน าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา
ของชุมชนที่ค้นพบโดยใช้กระบวนการท างานร่วมกันกิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” ได้ออกแบบให้นักศึกษาท ากิจกรรมโดยใช้
กรอบโมเดล 4D (ดังแสดงในภาพที่ 1)   

 

 
ภาพที่ 1 โมเดล 4D 

 
 2.3 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
 การคิดเชิงวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดย
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ันเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น การคิดเชิงวิเคราะห์ช่วยให้
สามารถค้นพบข้อเท็จจริงองค์ประกอบการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการตีความ คือ การพยายามท า
ความเข้าใจและให้เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งน้ัน เป็นการสร้าง
ความเข้าใจต่อสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ โดยสิ่งน้ันไม่ได้ปรากฏโดยตรงคือ ตัวข้อมูลไม่ได้บอกโดยตรง แต่เป็นการสร้างความเข้าใจ
ที่เกินกว่าสิ่งที่ปรากฏในข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ และการตีความของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความรู้จากประสบการณ์หรือการ
ตีความจากข้อเขียนว่าผู้เขียนมีแรงจูงใจอะไรในการเขียน เขียนไปเพื่ออะไร และการจะตีความได้ดีหรือไม่ดีน้ันขึ้นอยู่กับเกณฑ์
ที่แต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตีความประกอบกับความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (2) ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ คือ จ าเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องน้ันเป็นอย่างดี เพราะจะช่วยให้เราก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์
ได้ (3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม คือ การเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม จึงจะสามารถหา
องค์ประกอบในการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน และ (4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล คือ ต้องมี
ความสามารถในการเชื่อมโยงและรู้ว่าอะไรเชื่อมโยงกับอะไรได้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553) การคิดวิเคราะห์เป็น
กระบวนการทางพุทธิปัญญาของบุคคลที่จะพิจารณาข้อมูลปัญหาหรือสถานการณ์ และการไตร่ตรอง รอบคอบ ผ่านการแปล
ความหมายการวิเคราะห์และการประเมิน โดยอาศัยความรู้กระบวนการคิดและประสบการณ์ของตนเอง อันจะน าไปสู่ข้อสรุป
ในการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรเชื่อ และสิ่งใดควรกระท า (Ennis, 1985) การพัฒนาทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นฐานการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ สามารถระบุและตีความจากข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประเมินผลจากหลักฐาน
หรือข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล (Firdaus, et.al., 2015)    
 ดังน้ัน การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งน้ันบนพื้นฐานของข้อมูล
สามารถตีความ วิเคราะห์ ตัดสินใจ และประเมินผลได้ว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรเชื่อ และสิ่งใดควรกระท า    
 2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ชนะ ศิระพัฒน์ และคณะ (2553) ได้ศึกษา “การใช้สุนทรียสาธกในการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในโรงงาน” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในโรงงานด้านการหาแนวทางการลดต้นทุน โดยการน าตัวแบบ 4D มาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษา ดังน้ี D1: Discovery คือการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดของประสบการณ์ D2: Dream คือ เอาประสบการณ์ที่
ได้ไปสานต่อความฝันหรือวิสัยทัศน์ D3: Design วางแผนท าที่จะท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง D4: Destiny เริ่มต้นลงมือท าตามแผน
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ที่วางไว้ โดยได้ด าเนินการศึกษาดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 Discovery แจกแบบสอบถาม สนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกของ
พนักงานในโรงงาน โดยตั้งค าถามน าไปสู่การวิจัย ซ่ึงจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 2 Dream 
วาดฝันในสิ่งที่ควรเป็นหรืออยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในโรงงานโดยค านึงถึงข้อจ ากัดของเวลา สถานที่และความต้องการที่
จ าเป็น ขั้นตอนที่ 3 Design วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของสิ่งที่ค้นพบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง แล้วพิจารณาทรัพยากรของค์กร
ที่มีอยู่ ว่าสามารถน ามาปรับใช้อะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดของเวลา แรงบันดาลใจ สื่อกระตุ้น ความพร้อมของสถานที่ 
ความต้องการและความคาดหวังขององค์กรและผู้บริหาร และ ขั้นตอนที่ 4 Destiny เป็นขั้นตอนน าไปสู่การปฏิบัติ ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของพนักงานในโรงงานที่เพิ่มขึ้นจากเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรของแผนกหม้อต้มลดลง 
25.43% ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลาพนักงานได้ 39,600 บาท ได้แนวทางการลดต้นทุนมากจากปัจจัยที่ประสบความส าเร็จ
ที่ท าให้พนักงานท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก 5 ประการ คือ 1. การวางแผนสั่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมล่วงหน้า 2. ใบ
เช็คประเมินผลงานการท างานแต่ละคนวัดเป็นร้อยละการท างานที่รับมอบหมาย 3. บอกเล่าวิธีการท างานของแต่ละคน 4. การ
แบ่งงาน ติดตามงาน รายงานการท างาน 5. ระดับหัวหน้ากระตุ้นให้คิดวิธีการปรับปรุงการท างานให้ของรางวัลในการคิด   

ศุภิสรา หวังดี และ ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ (2558) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดสุนทรียสาธก ในการเพิ่มความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร และน าเสนอแผนด้านบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมในการรักษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และสร้างความผูกพันภายในองค์กรต่อไป ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก 
ร่วมกับแนว ความสุข 8 ประการของส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร โดยได้ด าเนินการดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 การค้นหา 
(Discovery) คือ การค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สุด หรือสิ่งที่ท าไปแล้วได้ผลดีที่สุด การระบุกระบวนการภายในองค์กรที่ได้ผล
ที่สุด เพื่อหาสิ่งที่ดีซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลหรือระบบ ขั้นตอนที่ 2 การวาดฝัน (Dream) คือ การน าประสบการณ์ที่ได้ไปขยาย
ผลต่อเพื่อสานต่อความฝันออกแบบ ตั้งเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรถึงสิ่งที่ควรจะเป็น สิ่งที่จะท าให้ผลงานดีขึ้น ขั้นตอนที่ 3 การ
ออกแบบ (Design) คือ การวางแผนและล าดับว่าจะต้องท าอะไรอย่างไรจึงจะท าให้วิสัยทัศน์ที่ออกแบบไว้น้ันเป็นจริง ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ขั้นตอนที่ 4 การลงมือท า (Destiny) คือ ขั้นตอนการลงมือท าตามแผนที่ได้วางเอาไว้โดยลงมือท าเอง
หรือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนท าแทน ผ่านกระบวนการเชิงบวก มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ที่ได้วางเอาไว้ ผลการศึกษาโดยใช้แนวคิดสุนทรียสาธกเพื่อพัฒนาความผูกพัน 
ในองค์กร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สรุปได้ว่าแนวความคิดความสุข 8 ประการ 
สามารถช่วยเพิ่มความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรได้จริง โดยสามารถด าเนินกิจกรรมให้เก่ียวเน่ืองกับการสร้าง ความผูกพัน
ของคนในองค์กรได้ 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ เช่น กิจกรรมสภากาแฟ กิจกรรมปันยิ้มให้กัน กิจกรรม
ครอบครัวเดียวกัน กิจกรรมท าบุญร่วมชาติ กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมสอนงาน เป็นต้น กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ 
เช่น โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งต่อชุมชน โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นส าหรับคนพิการ โครงการสหกรณ์
ออมทรัพย์ เป็นกิจกรรมที่ต้องเสนอผู้บริหารต่อไป 

ทาริกา ภาณุวัฒน์ไพศาล (2559) ท าการศึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้สุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มจ านวน
ผู้ใช้บริการ กรณีศึกษาร้านบีแกนคาร์วอช เขตเทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด สกลนคร โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 
ขั้นตอนดังน้ี ศึกษาประสบการณ์ด้านบวกของผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์โดยใช้สุนทรียสาธก ขั้นที่ 1 ค้นหา (Discovery) เป็น
ขั้นตอนการค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดของประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ประสบการณ์ด้านบวกในแบบ
สุนทรียสาธกถึงความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของร้านคาร์แคร์ ขั้นที่ 2 วาดฝนั (Dream) เป็นร้านคาร์แคร์ ร้าน
แรกที่ลูกค้านึกถึงในจังหวัดสกลนคร ด้วยการบริการที่ประทับใจ ขั้นที่ 3 ออกแบบ (Design) เป็นการน าจุดร่วมและจุดโดดเด่น
ที่ได้ค้นพบ (Discovery) จากการสัมภาษณ์ โดยใช้สุนทรียสาธกและการวาดฝัน (Dream) มารวบรวมและขยายผล เพื่อสร้าง
เป็นกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย กลยุทธ์รับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาด ขั้นที่ 4 ท าให้เป็นจริง (Destiny) ซ่ึงผู้ศึกษาได้ท าการทดลองการค้นพบตามแนวคิดสุนทรียสาธก และจัดท ากลยุทธ์
การตลาด 3 กลยุทธ์ ดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงเริ่มการทดลองกลยุทธ์แรก คือ กลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ bekan 
carwash วมแบ่งปันไออุ่น และรอยยิมให้กับน้องผู้ประสบภัยหนาว พบว่าการใช้บริการซ้ าของลูกค้ามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
กลยุทธ์ที่สอง คือ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโครงการ training by 3m auto repair หลังจากด าเนินโครงการ
พบวาพนักงานใช้เวลาในการให้บริการลดลง 15%-25% งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การแก้ไขงานลดลงสามารถให้บริการกับผู้
มาใช้บริการจ านวนมากขึ้นในเวลาเท่าเดิม และกลยุทธ์ที่สาม คือ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ โครงการ be-point ล้างรถ



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

157 

ครบ 10 ครั้ง ล้างฟรี 1 ครั้ง โครงการ rainy season sale บริการราคาพิเศษ และโครงการล้างรถวันน้ี ฝนตกล้างฟรีภายใน 
24 ชม. ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าการด าเนินการสามารถบรรลุวัตุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (ภาพที่ 2)     

2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
วิธีการศึกษา   

3.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการ

ด าเนินชีวิต ในภาคการศึกษา 1/2561 จ านวน 922 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่มเรียนใหญ่ (กลุ่ม A, B และ C) ในแต่ละกลุ่ม  
(กลุ่ม A1-A11, กลุ่ม B12-B22 และ กลุ่ม C23-C30) แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย 5-6 คน มีจ านวนกลุ่มทั้งหมด 240 กลุ่ม  
(ดังแสดงในภาพที่ 3)   

 
 

ภาพที่ 3 กลุ่มเรียนใหญ่ จ านวน 3 กลุ่ม A, B และ C 
 

3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2561)  
3.3 วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาสังเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสรุปผลจากใบงานส ารวจข้อมูลปัญหาชุมชน พร้อมทั้งท าการ

สัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมหลังจากนักศึกษาน าเสนอผลจากการส ารวจข้อมูลปัญหาชุมชนและสังเกตการท า
กิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน หลังเสร็จสิ้นกระบวนการในกิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” ให้นักศึกษาประเมินตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์  

3.4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์  
ผู้ศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล 4D ประเด็นค าถามการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 5 ด้าน คือ (1) การระบุปัญหา
จากการลงส ารวจชุมชน (2) การจ าแนกแยกแยะหาสาเหตุปัญหาของชุมชน (3) การตัดสินใจในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน (4) การหาหนทางแก้ไขและออกแบบการแก้ไขปัญหาของชุมชน และ (5) การเสนอวิธีแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน 
น าเสนอโดยใช้ค่าร้อยละ (percentage)          

กิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” โดยใช้ 
Model 4D 

   D1 : Discovery 
   D2 : Dream 
   D3 : Design 
   D4 : Destiny 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
 

  ความสามารถในการตีความ 
  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์         
  ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม         
  ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล          
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
 4.1 ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลกิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” ตามโมเดล 4D และจากการสรุปผลใบงานส ารวจข้อมูลปัญหา
ชุมชน สังเกตการท ากิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน และการสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังน้ี 1. นักศึกษาสามารถค้นหาและระบุปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน (D1: Discovery) ใช้วิธีการสัมภาษณ์
และค าถามเชิงบวกอันเป็นหัวใจส าคัญของโมเดล 4D เป็นการค้นหาระบุหัวข้อความรู้ที่ประสบความส าเร็จทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
และความต้องการพัฒนาในอนาคต สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ภายในชุมชน 2. นักศึกษามองเห็นภาพกิจกรรมที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน (D2: Dream) เป็นการน าเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาในขั้นตอนแรกของกระบวนการ 4D เช่น จุด
แข็งหรือศักยภาพของชุมชนอันเป็นองค์ประกอบปัจจัยแห่งความส าเร็จ เทคนิค วิธีการน ามาสู่ความส าเร็จของบุคคล กลุ่มคน 
และชุมชน ทั้งในอดีต ปัจจุบันมาเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ใช้จินตนาการสร้างความรู้ใหม่ช่วยน าทางไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น 3. 
นักศึกษาสามารถออกแบบขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของชุมชน (D3: Design) การออกแบบ
กลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายได้จริง ใช้การน าความรู้ขั้นตอนของการจินตนาการหรือภาพฝันมาออกแบบความคิดสร้างสรรค์ซ่ึง
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอนาคต และ 4. นักศึกษาสามารถด าเนินงานตามแผนที่ออกแบบไว้ได้ส าเร็จ
ลุล่วง (D4: Destiny) การน าผลลัพธ์ของการออกแบบในกระบวนการสุนทรียสาธก อาทิ แผนงาน โครงการ กิจกรรม เทคนิค 
และวิธีการใหม่ที่สมาชิกได้คิดค้นและน ามาสู่การปฏิบัติจริง   

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ กิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” ได้น าเสนอผลการศึกษาตามกระบวนการของ
โมเดล 4D ใน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1. การค้นหา (D1: Discovery) นักศึกษาได้สะท้อนมุมมองความส าเร็จจากการเรียนรู้ครั้งน้ี 
พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ (1) ความสามารถในการตีความ (2) ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ (3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม (4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
การน าหลักการของโมเดล 4D มาประยุกต์ใช้ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการความรู้ในการสร้างชุมชน การค้นหาศักยภาพ 
การออกแบบกระบวนการสู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติและการเรียนรู้ใหม่ขึ้น 2. การวาดฝัน (D2: Dream) นักศึกษาได้สะท้อนถึง
ความมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถในการตีความ ความรู้ความ
เข้าใจในการวิเคราะห์ ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล รูปแบบการคิด
เชิงวิเคราะห์ในอนาคตที่ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะในมิติน้ีตามที่ มุ่งหวัง ได้แก่ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและการ
เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติได้ 3. การออกแบบ (D3: Design) นักศึกษาได้กล่าวถึงเป้าหมายของความมุ่งหวังให้เกิด 4 คุณลักษณะ 
ได้แก่ ความสามารถในการตีความ ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม ความสามารถ
ในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต และเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของการเรียนรู้ดังกล่าว 4. การน าไปปฏิบัติ (D4: Destiny) 
นักศึกษาได้น าแผนในขั้นตอน D3: Design มาสู่การปฏิบัติจริง   

ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับผลประเมินตนเองของนักศึกษาโดยระบุว่า โมเดล 4D เป็นกระบวนการช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 5 ด้าน ดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพรวมนักศึกษาประเมินตนเองในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
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 จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาประเมินตนเองในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ กิจกรรม“มดอาสา
สืบสวน” พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นในการพัฒนาทักษะน้ีที่ส าคัญ 3 อันดับแรก คือ นักศึกษาสามารถแยกแยะหา
สาเหตุปัญหาของชุมชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ (คิดเป็นร้อยละ 61) รองลงมา คือ นักศึกษาสามารถหาหนทางแก้ไขและ
ออกแบบการแก้ไขปัญหาได้ (คิดเป็นร้อยละ 55) และล าดับสุดท้าย คือ นักศึกษาสามารถตัดสินใจในการเลือกวิธีการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้ (คิดเป็นร้อยละ 52)  
 
 4.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล 4D ผู้วิจัยใช้กรณีศึกษา 
“โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขกให้แก่ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี ” มาประกอบการอธิบายกิจกรรม “มดอาสาสืบสวน”  
ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาลงพื้นที่ส ารวจ พูดคุย แลกเปลี่ยนคนในชุมชน พบว่ากลุ่มแม่บ้านชุมชนร่วมรัฐสามัคคี ก่อตั้งขึ้น
โดย นางจ านรรจ์ ถือทอง อายุ 74 ปี เม่ือปี พ.ศ. 2547 แรกเริ่มได้รวมกลุ่มกันคิดท าน้ าสมุนไพรให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาดื่ม
น้ าสมุนไพรแทนน้ าอัดลม ซ่ึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า ชุมชนฯ จึงเริ่มผลิตน้ าส้มแขกขึ้น ด้วยคุณสมบัติของน้ าส้มแขก
ยับยั้งการสะสมไขมันส่วนเกินในร่างกาย ลดความอยากอาหารได้ และใช้ควบคุมน้ าหนัก แต่การตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายไม่ดี
เท่าที่ควร สาเหตุจากบรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัยไม่สร้างแรงดึงดูดต่อผู้บริโภค สินค้าไม่เป็นที่รู้จักในท้องตลาดและส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ขายไม่ค่อยได้ ทั้งน้ีชุมชนฯ จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต้องการให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้ จักและได้รับความนิยมมีการสั่งผลิต
สินค้าเพิ่มขึ้นนักศึกษาได้ใช้กระบวนการโมเดล 4D ดังน้ี   
 D1: Discovery ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสามารถค้นหาและระบุปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และค าถามเชิงบวกอันเป็นหัวใจส าคัญของโมเดล 4D เป็นการค้นหาระบุหัวข้อความรู้ที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งในอดีต ปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาในอนาคต สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ภายในชุมชน โดย
กระบวนการน้ีช่วยให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาของตนเอง กระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความรู้ ความคิด การร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน และร่วมกันรับผล กิจกรรมการมีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขกให้แก่ชุมชน
ร่วมรัฐสามัคคี เป็นการค้นหาจุดแข็ง ศักยภาพในอดีต ปัจจุบันเชื่อมโยงไปสู่อนาคตที่ดีได้ และสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันใน
ชุมชน สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชนร่วมกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนะ ศิระพัฒน์ และคณะ (2553) 
พบว่า ขั้นตอน D1: Discovery คือ การค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดของประสบการณ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภิสรา หวังดี และ 
ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ (2558) พบว่าขั้นตอนที่ 1 การค้นหา (D1: Discovery) เป็นการค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ท าไป
แล้วได้ผลดีที่สุด การระบุกระบวนการภายในองค์กรที่ได้ผลที่สุด เพื่อหาสิ่งที่ดีซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลหรือระบบและยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของทาริกา ภาณุวัฒน์ไพศาล (2559) พบว่า ขั้นที่ 1 ค้นหา (D1: Discovery) เป็นขั้นตอนการค้นหา
สิ่งที่ดีที่สุดของประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ประสบการณ์ด้านบวกในแบบสุนทรียสาธก ถึง
ความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของร้านคาร์แคร์  

D2: Dream ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามองเห็นภาพกิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นการน าเอา
ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาในขั้นตอนแรกของกระบวนการ 4D เช่น จุดแข็งหรือศักยภาพของชุมชนอันเป็นองค์ประกอบปัจจัย
แห่งความส าเร็จ เทคนิค วิธีการน ามาสู่ความส าเร็จของบุคคล กลุ่มคน และชุมชน ทั้งในอดีต ปัจจุบันมาเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐาน การใช้จินตนาการสร้างความรู้ใหม่ช่วยน าทางไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น โดยกระบวนการน้ี เป็นการน าผลลัพธ์จากขั้นตอน 
Discovery มาขยายผลให้เกิดเป็นเป้าหมายการท างานร่วมกับชุมชน คือ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขก” การวางเป้าหมาย
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน การมองเห็นภาพอนาคตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขกให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอก 
การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับผลิตภัณฑ์ดูมีความน่าสนใจ ร่วมถึงการสร้างแรงดึงดูดหรือจุดเด่นจากการผสมผสาน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นลงไปบนบรรจุภัณฑ์ ในการถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนท าให้เห็นความรู้ที่แจ้งชัดในรูปแบบของภาพฝัน 
ในอนาคตร่วมกัน ซ่ึงกลุ่มนักศึกษาผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รู้ การแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีประสบการณ์ 
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางวางแผนร่วมกับชุมชนในการก าหนดวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของชนะ ศิระพัฒน์ และคณะ (2553) พบว่า ขั้นตอน D2: Dream คือ เอาประสบการณ์ที่ได้ไปสานต่อความฝัน
หรือวิสัยทัศน์หรือการวาดฝันในสิ่งที่ควรเป็นหรืออยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในโรงงานโดยค านึงถึงข้อจ ากัดของเวลา สถานที่
และความต้องการที่จ าเป็น สอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภิสรา หวังดี และภิญโญ รัตนาพันธ์ุ (2558) พบว่า ขั้นตอนที่ 2 
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การวาดฝัน (D2: Dream) คือ การน าประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลต่อเพื่อสานต่อความฝัน ออกแบบ ตั้งเป็นวิสัยทัศน์ของ
องค์กรถึงสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่จะท าให้ผลงานดีขึ้น และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของทาริกา ภาณุวัฒน์ไพศาล (2559) 
พบว่า ขั้นที่ 2 การวาดฝัน (D2: Dream) การเป็นร้านคาร์แคร์ ร้านแรกที่ลูกค้านึกถึงในจังหวัดสกลนคร ด้วยการบริการ  
ที่ประทับใจ   

D3: Design ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสามารถออกแบบขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน การออกแบบกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายได้จริง ใช้การน าความรู้ขั้นตอนของการจินตนาการหรือภาพฝัน  
มาออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอนาคต โดยกระบวนการน้ีเป็นการน า
ข้อมูลจากการพูดคุยในขั้น D2: Dream มาออกแบบขั้นตอนกลยุทธ์ที่จะท าเป้าหมายน้ันเป็นจริง อาทิ การจัดท าคู่มือให้ความรู้ 
การผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขก การวางรูปแบบกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขก ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกัน การจัดเตรียมเวิร์กช็อป การจัดกิจกรรมระดมสมองร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ระหว่างชุมชนกับนักศึกษาผู้ออกแบบ
ผ่านการเขียนลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิก เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้
ขั้นตอนของการท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษากับชุมชน การวางแผนและการออกแบบถึงวิธีการท างานของชุมชนในการสร้าง
นวัตกรรมในอนาคต คือ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขก” รูปแบบใหม่ให้กับชุมชน หลังเสร็จกิจกรรมชุมชนช่วยกัน
ประเมินผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาว่าตรงกับความต้องการและเหมาะสมหรือไม่ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของชนะ ศิระพัฒน์ และคณะ (2553) พบว่า ในขั้นตอน D3: Design เป็นการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของสิ่งที่ค้นพบว่า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง แล้วพิจารณาทรัพยากรของค์กรที่มีอยู่ว่าสามารถน ามาปรับใช้อะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัด  
ของเวลา แรงบันดาลใจ สื่อกระตุ้น ความพร้อมของสถานที่ ความต้องการและความคาดหวังขององค์กรและผู้บริหาร 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภิสรา หวังดี และภิญโญ รัตนาพันธ์ุ (2558) พบว่า ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (D3: Design) 
คือ เป็นการวางแผนและล าดับว่าจะต้อง ท าอะไรอย่างไรจึงจะท าให้วิสัยทัศน์ที่ออกแบบไว้น้ันเป็นจริง ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของทาริกา ภาณุวัฒน์ไพศาล (2559) พบว่า ขั้นที่ 3 การออกแบบ (D3: Design) เป็น
การน าจุดร่วมและจุดโดดเด่นที่ได้ค้นพบมารวบรวมและขยายผล เพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย กลยุทธ์
รับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด  

D4: Destiny ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาสามารถด าเนินงานตามแผนที่ออกแบบไว้ได้ส าเร็จลุล่วง การน าผลลัพธ์
ของการออกแบบในกระบวนการสุนทรียสาธก อาทิ แผนงาน โครงการ กิจกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ที่สมาชิกได้คิดค้นและ
น ามาสู่การปฏิบัติจริง โดยกระบวนการน้ี เป็นการน าแผนการด าเนินงานจากการวิเคราะห์ การค้นหา การมองเห็นภาพอนาคต
ในการพัฒนาบรรจุผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขก และการออกแบบขั้นตอนการท างานร่วมกันสู่การปฏิบัติจริง การออกแบบบรรจุ
ผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขกให้ประสบผลส าเร็จ เกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา มจธ. กับชุมชนร่วมรัฐสามัคคี
ในการค้นหาศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชน สะท้อนความรู้สึกนึกคิดผ่านการคิดสร้างสรรค์ และการน าเทคนิคใหม่ ๆ  
สู่การออกแบบนวัตกรรมจากผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์ การน าจินตนาการหรือภาพฝันมาสร้างให้เกิด
เป็นรูปธรรมได้จริง ดังน้ันการพัฒนาการเรียนรู้ ในการน ารูปแบบกิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” พัฒนาการเรียนรู้การคิด 
เชิงวิเคราะห์ในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์ของชุมชนน้ าส้มแขกที่จะท าให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของชนะ ศิระพัฒน์ และคณะ (2553) พบว่า ขั้นตอนน าไปสู่การปฏิบัติ (Destiny) ในการศึกษาประสิทธิภาพของพนักงาน 
ในโรงงานที่เพิ่มขึ้นจากเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรของแผนกหม้อต้มลดลง 25.43% ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าล่วงเวลา
พนักงานได้ 39,600 บาท ได้แนวทางการลดต้นทุนมากจากปัจจัยที่ประสบความส าเร็จที่ท าให้พนักงานท างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอีก 5 ประการ คือ 1. การวางแผนสั่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมล่วงหน้า 2. ใบเช็คประเมินผลงานการท างานแต่ละคน
วัดเป็นร้อยละการท างานที่รับมอบหมาย 3. บอกเล่าวิธีการท างานของแต่ละคน 4. การแบ่งงาน ติดตามงาน รายงาน  
การท างาน 5. ระดับหัวหน้ากระตุ้นให้คิดวิธีการปรับปรุงการท างานให้ของรางวัลในการคิด สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ 
ศุภิสรา หวังดี และภิญโญ รัตนาพันธ์ุ (2558) พบว่า ขั้นตอนที่ 4 การลงมือท า (D4: Destiny) คือ ขั้นตอนการลงมือท าตาม
แผนที่ได้วางเอาไว้ โดยลงมือท าเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าแทน ผ่านกระบวนการเชิงบวก มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ที่ได้วางเอาไว้ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของทาริกา ภาณุวัฒน์ไพศาล (2559) พบว่า ขั้นที่ 4 ท าให้เป็นจริง (Destiny) เป็นการจัดท ากลยุทธ์การตลาด 3 กลยุทธ์ และ 
เริ่มการทดลองกลยุทธ์แรก คือ กลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ bekan carwash ร่วมแบ่งปันไออุ่น และรอยยิ้ม 
ให้กับน้องผู้ประสบภัยหนาว พบว่าการใช้บริการซ้ าของลูกค้ามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น กลยุทธ์ที่สอง คือ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพ  
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ในการให้บริการ โครงการ training by 3m auto repair หลังจากด าเนินโครงการพบวาพนักงานใช้เวลาในการให้บริการลดลง 
15% - 25% งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การแก้ไขงานลดลง สามารถให้บริการกับผู้มาใช้บริการจ านวนมากขึ้นในเวลาเท่าเดิม 
และกลยุทธ์ที่สาม คือ กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ โครงการ be-point ล้างรถครบ 10 ครั้ง ล้างฟรี 1 ครั้ง โครงการ 
rainy season sale บริการราคาพิเศษ และโครงการล้างรถวันน้ี ฝนตกล้างฟรีภายใน 24 ชม. ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าการ
ด าเนินการสามารถบรรลุวัตุประสงค์ที่ก าหนดไว้    

การอภิปรายผลในส่วนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ กิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” ได้น าเสนอผลการศึกษา
ตามกระบวนการของโมเดล 4D “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขก กรณีชุมชนร่วมรัฐสามัคคี” ใน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1. ขั้นการ
ค้นหา (D1: Discovery) นักศึกษาได้สะท้อนมุมมองความส าเร็จจากการเรียนรู้ครั้งน้ี พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ  
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ (1) การตีความ (2) การใช้รู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ (3) การช่างสังเกต 
ช่างสงสัย และช่างถาม (4) การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ในกรณีชุมชนร่วมรัฐสามัคคี ซ่ึงนักศึกษาสามารถระบุปัญหาความ
ต้องการของชุมชนและเกิดกระบวนการจัดการความรู้ภายในชุมชนได้ 2. ขั้นการวาดฝัน (D2: Dream) พบว่า นักศึกษา
มองเห็นภาพกิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนและได้สะท้อนถึงความมุ่งหวังการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ (1) สามารถตีความจากการพูดคุย การสังเกตพฤติกรรม การแสดงถึงทัศนคติของบุคคล 
วิเคราะห์ได้ว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการเป็นอย่างไร (2) สามารถใช้ความรู้มาวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน 
เช่น การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ คุณภาพ การให้คุณค่าและความงาม แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ (3) ฝึก
เป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม จนท าให้ทราบถึงรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ในการน ามาออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ และ (4) สามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการเชื่อมโยงข้อมูลเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจนน ามาสู่การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3. ขั้นออกแบบ (D3: Design) นักศึกษาสามารถออกแบบขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน โดยรูปแบบกิจกรรมมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ และ
การน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต การเรียนรู้การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ในกรณีชุมชนร่วมรัฐสามัคคีให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมาย พบว่า (1) สามารถตีความจากกิจกรรมระดมสมองร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ระหว่างชุมชนกับนักศึกษา
สะท้อนความต้องการลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท การเรียนรู้น้ีเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้แสดงการคิด พฤติกรรม และการ
ก าหนดเป้าหมายในเชิงความคิดร่วมกัน เกิดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การรวบรวมความรู้ที่หลากหลายสนับสนุนการ
ท างานร่วมกัน (2) นักศึกษาสามารถใช้ความรู้มาวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนมาเป็นแบบแผนหรือเรียกว่าพิมพ์เขียวการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต้องท าความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องท าอะไรและท าอย่างไร อาทิ เข้าใจปัญหา ศึกษาความ
เป็นไปได้ วิเคราะห์ ออกแบบ และสร้าง เป็นต้น (3) นักศึกษาเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม จะท าให้เข้าใจ
รายละเอียดของวิธีการต่าง ๆ ในข้อ 2. ซ่ึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยอธิบายรายละเอียดได้ครบถ้วนและเห็นภาพลักษณ์
อย่างชัดเจนจะสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์น้ันน่าสนใจเพิ่มขึ้น และ (4) นักศึกษาสามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการ
เชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 3 ข้อ แสดงให้เห็นว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต้องท าด้วยกันและจะช่วยให้การออกแบบง่ายยิ่งขึ้น ความ
ร่วมมือของชุมชนเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มแขกอันเป็นเป้าหมายที่จะท าให้เกิดขึ้นจริ ง 4. ขั้นการ
นําไปสู่การปฏิบัติ (D4: Destiny) เป็นการน าขั้นตอนทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติจริง นักศึกษาได้ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม การ
ติดต่อประสานงานกับชุมชน และการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนในกรณีของชุมชนร่วมรัฐสามัคคี นักศึกษาสามารถ
ด าเนินงานตามแผนที่ออกแบบไว้ได้ส าเร็จลุล่วง สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553) พบว่า การ
คิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการตีความ คือ การพยายามท าความเข้าใจและให้เหตุผลแก่สิ่งที่เรา
ต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งน้ัน เป็นการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ โดย
สิ่งน้ันไม่ได้ปรากฏโดยตรงคือ ตัวข้อมูลไม่ได้บอกโดยตรงแต่เป็นการสร้างความเข้าใจที่เกินกว่าสิ่งที่ปรากฏในข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์ และการตีความของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความรู้จากประสบการณ์หรือการตีความจากข้อเขียนว่าผู้เขียนมีแรงจูงใจ
อะไรในการเขียน เขียนไปเพื่ออะไร และการตีความได้ดีหรือไม่ดีน้ันขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตีความ
ประกอบกับความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (2) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ คือ จ าเป็น
จะต้องมีความรู้ในเรื่องน้ันเป็นอย่างดี เพราะจะช่วยให้เราก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ได้ (3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และ
ช่างถาม คือ การเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม จึงจะสามารถหาองค์ประกอบในการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน 
และ (4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล คือ ต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงและรู้ว่าอะไรเชื่อมโยงกับ
อะไรได้ 
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การอภิปรายผลการศึกษาการประเมินตนเองในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ กิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นในการพัฒนาทักษะน้ีที่ส าคัญ 3 อันดับแรก คือ นักศึกษาสามารถแยกแยะหาสาเหตุ
ปัญหาของชุมชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ นักศึกษาสามารถหาหนทางแก้ไขและออกแบบการ
แก้ไขปัญหาได้ และลําดับสุดท้าย คือ นักศึกษาสามารถตัดสินใจในการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของ Ennis (1985) พบว่า การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญาของบุคคลที่จะพิจารณาข้อมูลปัญหา
หรือสถานการณ์ และการไตร่ตรอง รอบคอบ ผ่านการแปลความหมายการวิเคราะห์และการป ระเมิน โดยอาศัยความรู้
กระบวนการคิดและประสบการณ์ของตนเอง อันจะน าไปสู่ข้อสรุปในการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใด  
ควรเชื่อ และสิ่งใดควรกระท า ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Firdaus, et.al. (2015) พบว่า การพัฒนาทักษะการคิด 
เชิงวิเคราะห์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นฐานการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ  
การคิดเชิงวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ สามารถระบุและตีความจากข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประเมินผลจาก
หลักฐานหรือข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล       
 
สรุปผลการศึกษา / ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการศึกษา  

ผลการศึกษาได้ข้อสรุปเก่ียวกับผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล 4D พบว่า  
จากการประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมด้วยวิธีการสังเกตการท ากิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน การสนทนากลุ่ม
ย่อย และการน าเสนอผลการส ารวจชุมชน พบว่าผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย (KMUTT-student QF) และตรงตามเป้าหมายตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาก าหนดไว้ทุก
ประการ  
 การได้รับประสบการณ์ตรงจากลงส ารวจชุมชนในกิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” ท าให้นักศึกษาสามารถฝึกพัฒนา
ตนเองในด้านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1. การค้าหา (D1: Discovery) นักศึกษาสามารถระบุปัญหา
และจ าแนกแยกแยะหาสาเหตุปัญหาของชุมชน การได้ฝึกการตีความจากการซักถามหรือพูดคุย การใช้ความรู้วิเคราะห์ความ
ต้องการของชุมชน การหัดเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม และการน าข้อมูลชุมชนมาเชื่อมโยงกับปัญหาได้ 2. การวาด
ฝัน (D2: Dream) นักศึกษาสามารถมองเห็นภาพกิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน การได้ฝึกการสร้างและวางเป้าหมาย
ร่วมกับชุมชน ฝึกการท างาน และฝึกการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาน าผลลัพธ์จาก Discovery มาขยายผลให้เกิดเป็น
เป้าหมาย 3. การออกแบบ (D3: Design) นักศึกษาสามารถออกแบบขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน การได้ฝึกออกแบบกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย และ 4. การท าให้เป็นจริง (D4: Destiny) นักศึกษาสามารถ 
การด าเนินงานตามแผนที่ออกแบบไว้ได้ส าเร็จลุล่วง การได้ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม การน าผลลัพธ์ของการออกแบบ  
ในกระบวนการ 4D อาทิ แผนงาน โครงการ กิจกรรม เทคนิค และวิธีการใหม่น ามาสู่การปฏิบัติจริง 
 

5.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้   
การวิจัยครั้งน้ี ใช้โมเดล 4D ในการวิเคราะห์กิจกรรม “มดอาสาสืบสวน” นักศึกษาเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหา อุปสรรค 

พบประเด็นการประเมินตนเองของนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ตามเป้าหมาย คือ ไม่สามารถเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ชุมชนและน าวิธีการแก้ไขปัญหาไปสู่การปฏิบัติจริง ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้รับผิดชอบในรายวิชา 
จึงควรหาวิธีการพัฒนานักศึกษากลุ่มน้ี โดยอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมเข้ามามีส่วนช่วยกระตุ้นพัฒนาทักษะการคิด  
เชิงวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมฯ โดยการให้ผู้เรียนได้ฝึกเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ 
กับปัญหาใกล้ ๆ ตัวเอง จนสามารถน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดกระบวนการทางความคิดของผู้เรียนได้ นอกจากน้ีการจัดการเรียน
การสอนตามกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการฝึกทักษะการแก้ปัญหา โดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ประสบอย่างเป็นขั้นตอน ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการฝึกทักษะการแก้ปัญหาได้ อาทิ 
1. ฝึกท าความเข้าใจกับปัญหาและเงื่อนไขของปัญหาว่าเป็นอย่างไร 2. ฝึกวางแผนและออกแบบการแก้ปัญหาและการน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา 3. ฝึกด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและคอย
สังเกตหากยังมีข้อบกพร่องก็ให้ท าการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง และ 4. ประเมินผลการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าสามารถ
แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ดังน้ันหากนักศึกษาต้องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้ดีขึ้นจึงควรหม่ันฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ     
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บทคัดย่อ 
 วิวัฒนาการเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานับพันล้านปีของโลก ทั้งระดับ
พันธุกรรม โครงสร้างร่างกาย และเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ แม้มีหลักฐานสนับสนุนมากมายแต่การสอนวิวัฒนาการยังเป็นประเด็น
โต้แย้งในหลายประเทศทั้งด้านการยอมรับและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อน าการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุกมาใช้เพิ่มระดับการยอมรับและเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยาโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 รวม 60 คน รูปแบบกิจกรรมครอบคลุมการวิเคราะห์และอภิปรายหลักฐานสนับสนุนวิวัฒนาการและประเมินการเกิดขึ้นจริง
ของวิวัฒนาการโดยใช้เวลาเรียน 6 ชั่วโมง และใช้แบบสอบถามวัดผลก่อนและหลังเรียน ผลการศึกษาชี้ว่านักศึกษามีคะแนน
ด้านการยอมรับและความเข้าใจวิวัฒนาการสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่นับถือศาสนาที่ไม่มีพระ
เจ้า/ไม่มีศาสนา มีระดับการยอมรับวิวัฒนาการสูงกว่ากลุ่มที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างมีนัยส าคัญทั้งก่อนเรียนและหลัง
เรียนแต่ระดับความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน สะท้อนว่าความเชื่อทางศาสนามีผลส าคัญต่อการ
ยอมรับวิวัฒนาการมาก การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมจึงต้องใช้การสอนแบบเชิง
รุกที่มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนากรอบความคิดทั้งสองด้าน  
 
ค าส าคัญ: วิวัฒนาการ  การสอนชีววิทยา  การสอนเชิงรุก  กรอบความคิด  พหุวัฒนธรรม 
 

Abstract 
 Evolution is a natural phenomenon involving how creatures have changed genetically and 
physically and how new species have evolved from existing ones over millions of years. Despite an 
abundance of scientific evidence, the teaching and learning of evolution has long been subject to debate 
in different countries in terms of acceptance and skewed understanding. This study integrated active 
learning activities into the evolution class for fourth-year Biology majors (N=60 )  with an aim to increase 
acceptance and understanding of evolution. The students were engaged with six hours of active leaning 
activities, which include analyzing, discussing and evaluating evidence supporting evolution. The 
questionnaire was administered before and after learning. The findings revealed a significant increase in 
students’ acceptance and understanding of evolution after learning. However, the students following a 
religion with the non-existence of god and the students with no religion showed significantly higher 
acceptance of evolution than those following a religion with the existence of god. This study suggested that 
active learning activities played an influential role in students’ increased acceptance and understanding of 
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evolution. As far as pedagogical implication is concerned, this study suggests that active learning activities 
should be adopted to enhance multicultural students’ both acceptance and understanding of evolution. 
 
Keywords: Evolution, Teaching biology, Active learning, Conception, Multicultural 
 
บทน า  
 วิวัฒนาการอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต (พันธุกรรม อวัยวะ ประชากร ชนิด) จากอดีตถึงปัจจุบัน ถือ
เป็นหัวใจของการศึกษาชีววิทยา มีการน าความรู้เก่ียวกับวิวัฒนาการไปประยุกต์ใช้มากมาย เช่น ทางการแพทย์ (การดื้อยา
ปฏิชีวนะ การพัฒนาวัคซีนต้านไวรัส) การเกษตร (การปรับปรุงพันธ์ุพืชและสัตว์ สารไล่แมลง) และการอนุรักษ์ (การก าหนด
พื้นที่อนุรักษ์ให้ประชากรพืชและสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธ์ุ) ดังน้ันการยอมรับวิวัฒนาการและเข้าใจวิวัฒนาการที่ถูกต้องจึงมี
ความส าคัญต่อความก้าวหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (Dobzhansky, 1973; Heddy & Nadelson, 2012) 
 แม้มีหลักฐานสนับสนุนมากมายและนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าวิวัฒนาการคือข้อเท็จจริง (Masci, 2017) 
การเรียนการสอนเรื่องวิวัฒนาการยังเป็นประเด็นโต้แย้งของคนในหลายประเทศโดยเฉพาะด้านการยอมรับวิวัฒนาการ (Hall 
et al. 2018)  ตัวอย่างเช่น ประเทศตุรกีซ่ึงเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของประชากรที่ยอมรับวิวัฒนาการน้อยที่สุดใน 34 ประเทศ
ที่มีการส ารวจ (Miller et al. 2006) ได้น าบทเรียนเก่ียวกับวิวัฒนาการออกจากหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาโดยให้เหตุผลว่า
วิวัฒนาการมีความเข้าใจยากเกินระดับความรู้ของผู้เรียน (The Guardian, 2017) รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกาก าลัง
ร่างมาตรฐานการศึกษาของรัฐและเตรียมออกระเบียบใหม่ให้ตัดค าว่า "วิวัฒนาการ" ออกจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และทดแทนด้วยค าอ่ืน เช่น "การเปลี่ยนแปลงเม่ือเวลาผ่านไป " "ความหลากหลายทางชีวภาพ" "การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม" และให้ระบุอย่างชัดเจนว่าวิวัฒนาการเป็นเพียงทฤษฎี (Specktor, 2018) ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อระดับการ
ยอมรับวิวัฒนาการคือความเชื่อทางศาสนาที่นับถือพระเจ้า (religiosity) (Alters & Alters, 2001; Nadelson & Sinatra, 
2009) และปัจจัยอ่ืนๆเช่น การเข้าถึงการศึกษา และแนวคิดทางการเมือง ( Lawson & Warsnop, 1992; Heddy & 
Nadelson, 2013) 
 ความเข้าใจผิดเก่ียวกับวิวัฒนาการถือเป็นประเด็นส าคัญในด้านการศึกษาเช่นกัน มีรายงานความเข้าใจผิดเก่ียวกับ
วิวัฒนาการในประชาชนทั่วไป ผู้เรียน หรือแม้แต่ครูผู้สอนวิวัฒนาการทั้งระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา (Gregory, 2009; 
Yates & Marek, 2014; Rice et al. 2015) ความเข้าใจผิดของผู้เรียนอาจมาจากความผิดพลาดของต ารา การเรียนการสอน 
และสื่อที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน (Moore et al., 2002; Tshuma & Sanders, 2014; Sanders & Makotsa, 2016) 

ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างระดับความเข้าใจและระดับการยอมรับวิวัฒนาการ 
การศึกษาหลายงานชี้ว่าการเพิ่มระดับความเข้าใจไม่มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มการยอมรับวิวัฒนาการ ( Ingram & Nelson, 
2006; Nehm et al. 2009; Suldovsky 2016; Engsontia & Jindapitak 2017) และการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ระบุตัวเอง
ว่าเคร่งศาสนา พบว่าระดับความสามารถด้านการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่แปรผลตรงกับระดับการยอมรับวิวัฒนาการ 
(Manwaring et al. 2018) ในทางตรงข้ามมีบางการศึกษาที่พบว่าระดับความเข้ าใจแปรผันตรงกับระดับการยอมรับ
วิวัฒนาการ (Nadelson & Sinatra, 2009; Shtulman & Calabi 2012; Weisberg et al. 2018) ด้วยข้อสรุปที่ยังไม่ชัดเจน
น้ีการจัดการเรียนการสอนควรมีวิธีการที่หลากหลาย ทั้งวิธีที่เพิ่มความเข้าใจและวิธีที่เพิ่มการยอมรับ เพราะการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มระดับความเข้าใจเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยเพิ่มระดับการยอมรับวิวัฒนาการ 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อน าการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกมาใช้เพื่อเพิ่มระดับการยอมรับและความเข้าใจ
วิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา โดยประยุกต์กิจกรรมจากการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จมาใช้ (Wilson 
2005; Mattsson & Mutvei 2014; Barnes et al. 2017) กิจกรรมในชั้นเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การตรวจสอบ
และแก้ไขความเข้าใจผิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ การวิเคราะห์หลักฐานจ านวนมากที่สนับสนุนวิวัฒนาการ และการประเมินบริบท
ที่แตกต่างกันของความเชื่อทางศาสนาและข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานสนับสนุน งานวิจัยน้ีพบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุกสามารถเพิ่มระดับการยอมรับและความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อทดสอบผลของการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกต่อระดับการยอมรับและความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษา

ชีววิทยา 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิวัฒนาการ  

(330-382: Introduction to Evolution) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวม 71 คน นักศึกษาทุกคนรับทราบสิทธ์ิ
และได้ลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ค าตอบของนักศึกษาในแบบสอบถามไม่มีผลต่อคะแนนและเกรดของนักศึกษา ทั้งน้ีเม่ือ
ด าเนินการวิจัยเสร็จ มีนักศึกษารวม 60 คนที่ให้ข้อมูลครบทั้งการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และการทดสอบหลังเรียน 
(post-test) การวิเคราะห์ผลจึงด าเนินการเฉพาะข้อมูลจากนักศึกษา 60 คน 

3.2 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงจาก Engsontia & Jindapitak (2017) โดยปรับค าถามให้ชัดเจนขึ้นและแก้ไข

ค าถามที่เป็นประโยคปฏิเสธให้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่าทั้งหมด แบบสอบถามมี 2 ส่วน ส่วนที่หน่ึงสอบถามข้อมูลส่วนตัวของ
นักศึกษา (เพศ เกรดเฉลี่ย และศาสนา) และส่วนที่สองเป็นค าถามเพื่อวัดระดับการยอมรับวิวัฒนาการและระดับความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับวิวัฒนาการ อย่างละ 5 ข้อ รวม 10 ข้อ (ตารางที่ 1) โดยให้ผู้ร่วมวิจัยตอบค าถามว่าเห็นด้วยกับข้อความใน
แบบสอบถามหรือไม่ แบ่งค าตอบเป็น 4 ระดับ คือ  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วย  เห็นด้วย และ  เห็นด้วย
อย่างยิ่ง แต่ละข้อมีคะแนน -2, -1, 1, หรือ 2 (ตารางที่ 1) คะแนนรวมของการวัดทั้งสองประเด็นจะแปรผันในช่วง -10 ถึง 10 
(ค่าลบสะท้อนการไม่ยอมรับ/ความเข้าใจผิด และค่าบวกสะท้อนการยอมรับ/ความเข้าใจถูกต้อง) 
 
ตารางที่ 1 ค าถามในแบบสอบถามและคะแนนของแต่ละค าตอบ (ปรับปรุงจาก Engsontia & Jindapitak 2017) 

ค าถาม: ท่านเหน็ด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อความต่อไปนี้ สิ่งที่วัด 
1. วิวัฒนาการเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน วัดการยอมรับ

วิวัฒนาการ 2. มนุษย์สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ได้  
3. วิวัฒนาการสอดคล้องกับความเชื่อส่วนตัวของตัวท่าน 
4. ชีวิตเกิดขึ้นเองบนโลกน้ีโดยกระบวนการทางธรรมชาติ 
5. นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาต้องเรียนวิชาที่เก่ียวกับวิวัฒนาการ 
6. คนมีวิวัฒนาการมาจากลิง วัดความเข้าใจ

วิวัฒนาการ 7. สิ่งมีชีวิตแรกเกิดขึ้นบนโลกเม่ือหลายล้านปีที่แล้ว 
8. มิวเตชั่นเป็นกระบวนการที่เกิดอย่างมีทิศทาง ช่วยให้สัตว์ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 
9. กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติสามารถอธิบายการเกิดอวัยวะที่ซับซ้อนเช่น ดวงตา ได้ 
10. ถ้าประชากรไก่ ถูกจ ากัดให้อาศัยในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยน้ า ประชากรไก่จะค่อยๆปรับตัวจนมีเท้า
แบบพังผืด (แบบตีนเป็ด) ในที่สุด 
หมายเหตุ: ค าตอบข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 มีคะแนนดังน้ี ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (-2), ไม่เห็นด้วย (-1), เห็นด้วย (1), เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (2) ค าตอบข้อที่ 6, 8, 10 มีคะแนนดังน้ี ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (2), ไม่เห็นด้วย (1), เห็นด้วย (-1), เห็นด้วยอย่างยิ่ง (-
2) 

 
3.3 การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกรวม 6 ชั่วโมง โดยออกแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับการยอมรับและเข้าใจ

วิวัฒนาการของนักศึกษารวม 6 กิจกรรม (ตารางที่ 2) ครอบคลุมเน้ือหาหัวข้อที่ 1 และ 2 ของประมวลการเรียนรายวิชา คือ 
บทน า (วิวัฒนาการและหลักฐานสนับสนุน) และ การปรับตัวทางวิวัฒนาการโดยกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  
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ตารางที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มระดับการยอมรับและความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษา 
กิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับการยอมรับวิวัฒนาการ วัตถุประสงค์ 

 นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ (ยอมรับ/ไม่
ยอมรับ) และอธิบายเหตุผลประกอบ โดยจัดท าเป็นวิดีโอความยาวไม่
เกิน 5 นาที (ส่งงานเป็นรายบุคคลผ่านเวปไซต์ LMS2 ของรายวิชา) 

- นักศึกษาทุกคนได้วิเคราะห์ความคิดของตนเอง
อย่ า ง ถี่ ถ้ วน ในปร ะ เ ด็ นด้ านการ ย อ ม รั บ
วิวัฒนาการ  
- ผู้สอนทราบประเด็นที่นักศึกษามีความสงสัย
หรือมีความขัดแย้งในใจ  

 วิเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักฐานทางวิวัฒนาการ (ทั้งระดับ 
DNA, โครงสร้างร่างกาย , ประชากร และการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่) 
โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มและให้อภิปรายในประเด็นว่าหลักฐานต่างๆ
สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการอย่างไร และหลักฐานมีเพียงพอหรือไม่ 

- นักศึกษาสามารถประเมินความส าคัญ/ความ
เที่ยงตรง ของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการ 

 อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนว่าความเชื่อทางศาสนาสอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกับวิวัฒนาการอย่างไร หลังอาจารย์ให้ข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัยที่
เ ก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับวิวัฒนาการที่ มีการศึกษาใน
ประเทศต่างๆ และในประเทศไทย และได้ดูวิดีโอที่เก่ียวกับก าเนิดของ
ศาสนาต่างๆ (https://goo.gl/6P18Sd) เทียบกับก าเนิดของสิ่งมีชีวิต
กลุ่มต่างๆบนโลกในแต่ละช่วงของมาตราธรณีกาล 

- นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของศาสนาที่
ส่งผลต่อการยอมรับวิวัฒนาการของคนแต่ละ
ประเทศ (พหุวัฒนธรรม) 
- นักศึกษาสามารถประมวลความคิดของตนว่า
ยอมรับการเกิดวิวัฒนาการหรือไม่ และมีเหตุผล
สนับสนุนความคิดน้ัน  

กิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิวัฒนาการ วัตถุประสงค์ 
 นักศึกษาตอบค าถาม 15 ข้อ เ ก่ียวกับเรื่ องที่ มั กเข้ า ใ จผิด 
(common misconception) ทางด้านวิวัฒนาการ ผ่านโปรแกรม
ประยุกต์ Kahoot และผู้สอนเฉลยพร้อมค าอธิบาย 

- นักศึกษาได้แก้ไขความใจผิดของตนเองใน
ประเด็นที่เก่ียวกับวิวัฒนาการ 

 ให้นักศึกษาอธิบายกลไกการปรับตัวทางวิวัฒนาการของสัตว์ที่เกิด
จากกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  ผู้สอนตรวจค าตอบและให้ผล
สะท้อนกลับทั้งเป็นรายบุคคลและชั้นเรียน แล้วให้นักศึกษาท ากิจกรรม
ซ้ าอีกครั้งโดยเปลี่ยนโจทย์ 

- นักศึกษาสามารถอธิบายกลไกการปรับตัวทาง
วิวัฒนาการโดยกระบวนการคัด เลื อกโดย
ธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง 

 อภิปรายวิวัฒนาการของตาสัตว์ โดยให้นักศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสร้างตาของสัตว์ชนิดต่างๆ หาลักษณะร่วม และระบุลักษณะที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น โดยเรียงล าดับจากซับซ้อนน้อยไปมาก แล้ว
อภิปรายว่ากระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติสามารถอธิบาย
วิวัฒนาการของโครงสร้างตาได้อย่างไร 

- นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดโครงสร้างที่
ซับซ้อนโดยกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ได้ (ไม่ได้เกิดจากการบันดาลของผู้สร้าง) 

 
3.4 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยวัดระดับการยอมรับและระดับความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา 2 ครั้ง คือการทดสอบก่อนเรียน 

(ชั่วโมงที่ 1 ของรายวิชา) และการทดสอบหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการสอนแบบเชิงรุกรวม 6 ชั่วโมง ให้เวลาตอบ
แบบสอบถามประมาณ 15 นาที  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
แปลงค าตอบจากแบบสอบถามของนักศึกษาแต่ละคนเป็นคะแนนด้านระดับการยอมรับและระดับความเข้าใจ

วิวัฒนาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดในตารางที่ 1 (คะแนนแต่ละด้านแปรผันในช่วง -10 ถึง 10) นักศึกษาแต่ละคนจะมีคะแนนแต่
ละด้าน 2 ครั้ง คือผลจากการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติในประเด็น
ต่อไปน้ี (1) ทดสอบความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นระหว่างคะแนนด้านการยอมรับและคะแนนด้านความเข้าใจด้วยการทดสอบ 
Linear regression test (ก่อนเรียน และ หลังเรียน) (2) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านของนักศึกษา 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นับถือศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า/ไม่มีศาสนา และ กลุ่มที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้า ทดสอบทางสถิติด้วยวิธี 
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Unpaired t test และ (3) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านช่วงก่อนเรียน และ หลังเรียน (กลุ่มนักศึกษาทั้งชั้น, กลุ่มทีนับ
ถือศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า/ไม่มีศาสนา, กลุ่มที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้า) ทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Paired T-test การค านวณทาง
สถิติทั้งหมดใช้โปรแกรมออนไลน์ GraphPad (www.graphpad.com/quickcalcs)   
 
ผลและอภิปราย 
 4.1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ร่วมวิจัย 
 มีนักศึกษาร่วมโครงการวิจัย (ตอบแบบสอบถามครบถ้วนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน) รวม 60 คน เป็นหญิง 49 คน 
(82%) และชาย 11 คน (18%) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ 40 คน (67%) นับถือศาสนาอิสลาม 19 คน (32%) และไม่นับ
ถือศาสนา 1 คน (1%) เกรดเฉลี่ยรวม (GPA) แปรผันในช่วง 1.90 - 3.95 ผลการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ 
(2.00-2.49) คิดเป็น 42% (ภาพประกอบที่ 1) 

  
ภาพประกอบที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาชีววิทยาที่เข้าร่วมการวิจัย รวม 60 คน 

 
 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้าใจและการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษา 
 ช่วงก่อนเรียนคะแนนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเข้าใจและยอมรับวิวัฒนาการ (ภาพประกอบที่ 2) คือมีคะแนน
รวมในแต่ละด้านเป็นค่าบวก คิดเป็นสัดส่วนจ านวนคน 63% และ 92% ตามล าดับ อย่างไรก็ตามมีสัดส่วนนักศึกษาที่มีคะแนน
อยู่ในช่วงเข้าใจผิดสูงถึง 1 ใน 3 (37%) สะท้อนความจ าเป็นที่ต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจที่ถูกต้อง
สัดส่วนของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนในช่วงไม่ยอมรับวิวัฒนาการคือ 8% ถือว่าเป็นนักศึกษาส่วนน้อยของชั้นเรียน ดังน้ันการ
เพิ่มระดับการยอมรับของนักศึกษาอาจมีล าดับความส าคัญรองจากการเพิ่มระดับความเข้าใจ เม่ือจัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (Active learning) เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และให้นักศึกษาท าแบบส ารวจอีกครั้งพบว่าคะแนนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
ยอมรับและเข้าใจวิวัฒนาการเช่นเดียวกับก่อนเรียน โดยมีสัดส่วนของนักศึกษาที่มีคะแนนในช่วงเข้าใจผิดลดลงคือไม่มีผู้ ที่มี
คะแนนในช่วงเข้าใจผิดเลยและมีนักศึกษาที่มีระดับคะแนนในช่วงไม่ยอมรับวิวัฒนาการลดลงเหลือ 2% 
 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับคะแนนด้านการยอมรับวิวัฒนาการและด้านความเข้าใจด้วยวิธี Linear 
regression test ไม่พบความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นระหว่างคะแนนด้านการยอมรับวิวัฒนาการและคะแนนด้านความเข้าใจ
วิวัฒนาการทั้งช่วงก่อนเรียน (p value = 0.9791) และหลังเรียน (p value = 0.6208) (ภาพประกอบที่ 2) สะท้อนว่าระดับ
ความเข้าใจเก่ียวกับวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยาที่เพิ่มขึ้นอาจไม่ส่งผลให้เกิดการยอมรับมากขึ้นตามไปด้วย (หรือกลับกัน) 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าน้ี (Engsontia & Jindapitak, 2017; Sinatra et al., 2003; Shtulman, 2006; Ingram 
& Nelson, 2006) สะท้อนว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มระดับความเข้าใจและระดับการยอมรับวิวัฒนาการของ
นักศึกษาชีววิทยาอาจต้องใช้วิธีแตกต่างกัน 
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ภาพประกอบที่ 2 แผนผังการกระจาย (scatter plot) แสดงระดับคะแนนด้านการยอมรับ (แกน X) และความเข้าใจ
วิวัฒนาการ (แกน Y) ของนักศึกษาชีววิทยาที่เข้าร่วมการวิจัยช่วงก่อนเรียนและหลังเรียน และผลการทดสอบความสัมพันธ์
แบบเชิงเส้นของระดับคะแนนด้านการยอมรับและด้านความเข้าใจวิวัฒนาการ 
 

4.3 ความเชื่อทางศาสนาไม่มีผลต่อระดับความเข้าใจวิวัฒนาการแต่มีผลต่อระดับการยอมรับวิวัฒนาการ 
 การศึกษาของ Engsontia & Jindapitak (2017) ชี้ว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษา
คือความเชื่อทางศาสนา งานวิจัยน้ีจึงได้ตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษาน้ันอีกครั้งในกลุ่มนักศึกษาชุดใหม่ พบว่าได้ผล
สอดคล้องกันคือ คะแนนด้านการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษากลุ่มที่นับถือศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า (พุทธ) และไม่มีศาสนาสูง
กว่าคะแนนของกลุ่มนักศึกษาที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้า (อิสลาม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
(คะแนนด้านการยอมรับก่อนเรียน Mean ± SE: ศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า 6.07 ± 0.29 vs. ศาสนาที่มีพระเจ้า 1.68 ± 0.77, T-
test  p < 0.0001; หลังเรียน: ศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า 6.71 ± 0.36 vs. ศาสนาที่มีพระเจ้า 3.16 ± 0.54, T-test p < 0.0001) 
(ภาพประกอบที่ 3) ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อทางศาสนามีความส าคัญต่อการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยา ทั้งน้ีคะแนน
ด้านความเข้าใจวิวัฒนาการไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างนักศึกษาทั้งสองกลุ่มทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
สะท้อนว่าความเชื่อทางศาสนาไม่มีผลต่อระดับความเข้าใจวิวัฒนาการ (คะแนนด้านความเข้าใจก่อนเรียน : ศาสนาที่ไม่มีพระ
เจ้า 0.27 ± 0.43 vs. ศาสนาที่มีพระเจ้า 1.16 ± 0.30, T-test  p = 0.1833; หลังเรียน: ศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า 5.05 ± 0.47 
vs. ศาสนาที่มีพระเจ้า 4.79 ± 0.60, T-test p = 0.7468)  
 

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 
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ภาพประกอบที่ 3 ระดับคะแนน (Mean ± SE) ด้านความเข้าใจและการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษากลุ่มที่นับถือศาสนา
ที่ไม่มีพระเจ้า (พุทธ)/ไม่มีศาสนา และ นักศึกษาที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้า (อิสลาม) ก่อนเรียนและหลังเรียน และผลการ
ทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Unpaired T test (N.S. = ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ; ** = p value < 0.0001) 
 
 ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าน้ีที่พบว่าระดับความเชื่อทางศาสนา (religiosity) มีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับการยอมรับวิวัฒนาการของคนในหลายประเทศ ทั้งในยุโรป เอเชีย  และอเมริกา (Heddy & Nadelson 2012, 2013) 
และกลุ่มตัวอย่างที่เคร่งศาสนามีระดับการยอมรับวิวัฒนาการต่ าแม้ว่ามีปัจจัยอ่ืนที่สัมพันธ์กับการยอมรับวิวัฒนาการ เช่ น 
ระดับการศึกษาและอาชีพ (Rice et al. 2015) ทั้งน้ีความเชื่อทางศาสนามีผลเพียงเล็กน้อยต่อระดับความเข้าใจวิวัฒนาการ 
(Rissler et al., 2014; Barnes & Brownell, 2016) ดังน้ันหากต้องการเพิ่มการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนจ าเป็นต้องโยงถึงความเชื่อส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยผู้สอนอาจชี้ให้ผู้เรียนเห็นอย่างชัดเจนว่าประเด็นใดที่ไม่มี
ความขัดแย้งกันระหว่างวิวัฒนาการ(ปรากฏการณ์ธรรมชาติ)และความเชื่อ และหากมีความขัดแย้งหลักฐานสนับสนุน
วิวัฒนาการที่มีคืออะไร 
  
 4.4 การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเพิ่มระดับความเข้าใจและการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษา 
 การศึกษาน้ีพบว่าคะแนนด้านความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งใน
กลุ่มนักศึกษาทั้งหมด (ก่อนเรียน 0.55 ± 0.31 vs. หลังเรียน 4.97 ± 0.37; Paired t-test p value < 0.0001) กลุ่มที่นับถือ
ศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า/ไม่มีศาสนา (ก่อนเรียน 0.27 ± 0.43 vs. หลังเรียน 5.05 ± 0.47; Paired t-test p value < 0.0001) 
และกลุ่มที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้า (ก่อนเรียน 1.16 ± 0.30 vs. หลังเรียน 4.79 ± 0.60; Paired t-test p value < 0.0001) 
(ภาพประกอบที่ 4) 
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ภาพประกอบที่ 4 ระดับคะแนน (Mean ± SE) ด้านความเข้าใจและการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษากลุ่มต่างๆก่อนเรียน
และหลังเรียนและผลการทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Paired T test (N.S. = ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ; * = p value 
< 0.05; ** = p value < 0.0001) 
  
 นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกสามารถเพิ่มระดับการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยาใน
กลุ่มนักศึกษาทั้งหมด (ก่อนเรียน 4.68 ± 0.41 vs. หลังเรียน 5.58 ± 0.37; Paired t-test p value = 0.0028) และกลุ่มที่
นับถือศาสนาที่ มีพระเจ้า (ก่อนเรียน 1.68 ± 0.77 vs. หลังเรียน 3.16 ± 0.54; Paired t-test p value = 0.0111) ผล
การศึกษาน้ีแตกต่างจากการศึกษาของ Buckberry & Burke da Silva (2012) ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอนสามารถเพิ่ม
ระดับความเข้าใจแต่ไม่มีผลเพิ่มระดับการยอมรับวิวัฒนาการ สะท้อนว่าระดับการยอมรับวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนา
ได้แต่อาจมีความจ าเพาะกับวิธีการที่เหมาะสมและกลุ่มผู้เรียน อย่างไรก็ตามแม้ระดับการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษากลุ่ม
ที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหลังเรียน (ภาพประกอบที่ 4) แต่ระดับการยอมรับวิวัฒนาการของ
นักศึกษากลุ่มน้ียังน้อยกว่ากลุ่มนักศึกษาที่นับถือศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า/ไม่มีศาสนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ภาพประกอบที่ 
3) สะท้อนว่ายังต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มระดับการยอมรับวิวัฒนาการของนักศึกษา  
 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกช่วยเพิ่มระดับการยอมรับและความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
วิวัฒนาการของนักศึกษาชีววิทยาได้ โดยผู้เรียนมีคะแนนด้านการยอมรับและความเข้ าใจสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้ง
กลุ่มที่นับถือศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า/ไม่มีศาสนา และกลุ่มที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้า อย่างไรก็ตามคะแนนด้านการยอมรับ
วิวัฒนาการระหว่างนักศึกษาทั้งสองกลุ่มศาสนาทั้งก่อนและหลังเรียนยังมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สะท้อนให้
เห็นว่าความเชื่อทางศาสนามีผลต่อการยอมรับวิวัฒนาการมาก ถือเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาชีววิทยาที่มีแนวโน้มจะมีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมมากขึ้นในอนาคต ทั้งน้ีไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระหว่างระดับความเข้าใจวิวัฒนาการของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มศาสนา สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นระหว่างระดับความเข้าใจและระดับการยอมรับวิวัฒนาการ (ปัจจัยทั้งสองไม่ได้แปรผันตามกัน) การ
จัดการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จจึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย วิธีการส าคัญเพื่อเพิ่มระดับความเข้าใจวิวัฒนาการคือ
ให้นักศึกษาท ากิจกรรมเพื่อวัดความเข้าใจของตนเองและแก้ไขประเด็นที่เข้าใจผิด และวิธีการส าคัญเพื่อเพิ่มระดับการยอมรับ
วิวัฒนาการคือการวิเคราะห์หลักฐานสนับสนุนวิวัฒนาการและร่วมอภิปรายเก่ียวกับบริบทที่แตกต่างกันระหว่างข้อเท็จจริ งที่มี
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หลักฐานสนับสนุน และความเชื่อทางศาสนาที่เป็นเรื่องของจิตใจ ผลการศึกษาน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการ
สอนเรื่องวิวัฒนาการในให้ประสบความส าเร็จได้ 
 
ข้อเสนอแนะ   
 6.1 การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในงานวิจัยน้ีใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง หากเพิ่มระยะเวลาเป็น 1 ภาคการศึกษา 
(45 ชั่วโมง) อาจเพิ่มระดับความเข้าใจและการยอมรับวิวัฒนาการได้มากกว่าน้ี  

6.2 ควรเพิ่มวิธีวัดผลให้หลากหลายมากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์และการสอบ และเพื่อยืนยันว่าการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุกเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ควรท าการศึกษาเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืนที่ไม่ใช่แบบเชิงรุก 
 6.3 งานวิจัยน้ีให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ Engsontia & Jindapitak (2017) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกัน 
(นักศึกษาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560) จึงควรขยายการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น กลุ่มนักศึกษา
ชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนเพื่อยืนยันผลการศึกษา และควรน าผลการศึกษาของประเทศไทยเทียบกับงานวิจัยในต่างประเทศ
ที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูแ้บบ 5 Es ร่วมกับ
การใช้ค าถามจ าแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และ

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
Development of the Physics Learning Package Based on  

the 5Es Learning Cycle with Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives on Physics 
Learning Achievement and Critical Thinking of Upper Secondary School Students. 

 
พิทธพนธ์  พิทักษ์ 

ครูช านาญการ, โรงเรียนกระบุรีวิทยา อ.กระบุรี จ.ระนอง 
klam_32@hotmail.com 

 
Phitthaphon Phithak 

Professional Level Teacher (K 2 Teacher), Kraburiwittaya School. 
Klam_32@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และคะแนนผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมกับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ที่มี
ค่าความเที่ยง 0.89 และแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีค่าความเที่ยง 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้
วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมมี
ประสิทธิภาพ 76.25/75.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และคะแนน
ผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์, ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 
Abstract 

The purposes of this research were (1) to develop the physics learning package based on the 5Es 
learning cycle with Bloom’s taxonomy of educational objectives to meet the 75/75 efficiency criterion (2) 
compare the physics learning achievement and critical thinking of students between the experimental group 
that learned through the physics learning package based on the 5Es learning cycle with Bloom’s taxonomy 
of educational objectives and the control group that learned through a conventional teaching method. The 
samples were two classes of Mathayom Suksa 4 students of Kraburiwittaya School Amphoe Kraburi, Ranong 
Province during the first semester of the academic year of 2018. The research instruments were a physics 
learning achievement test with reliability 0.89 and a critical thinking test with reliability 0.98. The collected 
data was analyzed by means, standard deviation and t-test. The research findings were summarized as 
follows: (1) the developed physics learning package met higher than the pre-determined 76.25/75.50 
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efficiency criterion (2) the experimental group had the mean score of physics learning achievement and the 
mean score of critical thinking higher than the control group at .05 level of significance. 

 
Keywords: The physics learning package, Physics learning achievement, Critical thinking. 
 
บทน า 

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของพลเมืองในยุค
ปัจจุบัน ดังน้ัน ครูจึงต้องมีการปรับวิธีการสอนและนักเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการเรียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบันนักเรียนจ าเป็นต้องมีความรู้ในเน้ือหาและทักษะที่จะประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนความรู้เหล่าน้ันให้เข้ากับเป้าหมายที่
ยังประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตามเน้ือหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (เคย์, 2556) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีความส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะ วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องทุก
คนในชีวิตประจ าวันและเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต นอกจากน้ีวิชาวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพลเมืองในด้านการพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังน้ัน การพัฒนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) รายงานว่า คะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 32.28 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 29.37 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งสองระดับชั้น (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.), 2561) เม่ือพิจารณาผลจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International 
Student Assessment :PISA) ซ่ึงวัดการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะเชื่อมโยง
สิ่งต่าง ๆ เข้ากับประเด็นที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างไตร่ตรอง โดยประเมินใน 3 สมรรถนะ ประกอบด้วย (1) การ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ (2) การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (3) การ
แปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่า ในปี 2558 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย 421 คะแนน โดย
ที่ระดับนานาชาติมีคะแนนเฉลี่ย 493 คะแนน (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2558) เม่ือวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ของครูจากผลส ารวจสภาพการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558) พบว่า การสอนของครูมีจุดเน้นในเรื่องแนวคิดวิทยาศาสตร์ ทักษะการส ารวจ
ตรวจสอบและทักษะการทดลอง แต่ยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองและสอนโดยเน้นความจ ามากก ว่า
กระบวนการคิดขั้นสูง จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดขั้นสูงของนักเรียนไทย
จะต้องมีการพัฒนาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูให้ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
และพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 22 ให้
ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด โดย Ismet Ergin (2012) ได้กล่าวถึงผลการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยใช้วงจร
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es พบว่า สามารถพัฒนา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ (2) ทัศนคติในการเรียน
วิชาฟิสิกส์ (3) ความสามารถในการให้เหตุผลทางฟิสิกส์ และ (4) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการตั้งค าถามของ
ครูเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนแสดงออกทาง
ความคิด ส่งเสริมการสร้างค าอธิบาย พัฒนาความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (วันเพ็ญ ค าเทศ
,2558) การใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมซ่ึงแยกเป็น 2 มิติ คือ มิติความรู้และมิติกระบวนการ
ทางพุทธิปัญญา เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้ครูเกิดความชัดเจนว่ามุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในมิติความรู้
ใด มุ่งให้สมองคิดในมิติใดของกระบวนการทางพุทธิปัญญา ท าให้การสอนมีระบบ และสามารถวัดประเมินผลได้ตาม
จุดมุ่งหมายการสอนที่ก าหนดขึ้น (พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2558) 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

177 

ดังน้ัน จึงพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงนักเรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง มีครูเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ (Facilitator) โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับการใช้
ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
วัตถุประสงค์   

1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับการใช้
ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และคะแนนผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณระหว่างกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมกับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีสมมติฐานในการวิจัย 2 ข้อ ดังน้ี 
สมมติฐานที่ 1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมมีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

สมมติฐานที่ 2 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมมีคะแนน
เฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
 
กรอบแนวคดิ  

วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 Es และค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม ถูก
น ามาสังเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

ระเบียบวิธีการวิจัยแบ่งได้ 2 ระยะ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจร
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es 
ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภท
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
2.ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา  
- ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  
- ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูล 
- ความสามารถในการตั้งสมมติฐาน  
- ความสามารถในการประเมินค่า 
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1. การออกแบบและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม 

มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังน้ี 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 

5Es การใช้ค าถามในการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม และผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า  

1.1) แนวทางของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด ดังน้ี 
1.1.1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement : E1) หมายถึง การน าเข้าสู่บทเรียน ซ่ึงอาจเกิดจากความ

สงสัยของนักเรียน เหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาน้ันหรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพิ่งเรียนรู้มาแล้ว กา ร
ถามด้วยปากเปล่าหรือในบัตรกิจกรรมจะใช้ค าถามระดับความจ าเก่ียวกับความรู้ ข้อเท็จจริง ใช้ค าถามระดับความเข้าใจเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจหรือเชื่อมโยงกับความรู้เชิงมโนทัศน์เดิม และใช้ค าถามระดับการวิเคราะห์เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสงสัยก่อนที่จะน าเข้าสู่บทเรียน 

1.1.2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration : E2) หมายถึง การวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจ
ตรวจสอบตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้และลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี 
เช่น ท าการทดลองท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง  (Simulation) การศึกษาหา
ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น การถามด้วยปากเปล่าหรือในบัตรกิจกรรมจะใช้ค าถามระดับการ
สร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตั้งสมมติฐาน ก าหนดตัวแปร วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล ซ่ึงเป็น
ความรู้เชิงวิธีด าเนินการ ใช้ค าถามระดับความเข้าใจเพื่อให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่ค้นพบจากการท ากิจกรรม 

1.1.3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation : E3) หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนส ารวจและ
ค้นหามาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ การถามด้วยปากเปล่าหรือในบัตรกิจกรรมจะใช้
ค าถามระดับการวิเคราะห์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมากับความรู้ที่ได้รับจากสื่อ/
แหล่งเรียนรู้ เช่น บัตรความรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น ใช้ค าถามระดับความเข้าใจเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่
และสรุปความรู้ที่ได้ และใช้ค าถามระดับความจ าเพื่อทบทวนความรู้ใหม่ที่ได้รับ 

1.1.4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration : E4) หมายถึง การน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆท าให้เกิด
ความรู้ที่กว้างขวางขึ้น การถามด้วยปากเปล่าหรือในบัตรกิจกรรมจะใช้ค าถามระดับการวิเคราะห์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนน า
ความรู้เชิงวิธีด าเนินการมาใช้ การกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้เชิงอภิปัญญามาใช้ด าเนินการโดยใช้ค าถามระดับการประยุกต์
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือใช้ค าถามระดับการประเมินเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการประเมินเพื่อตัดสินใจ หรือใช้ค าถามระดับการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
ความรู้ที่ได้รับเป็นฐาน 

1.1.5) ขั้นประเมิน (Evaluation : E5) หมายถึง การประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่า
นักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด ซ่ึงประเมินจากผลการท ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนและการให้นักเรียน
ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

1.2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับการใช้ค าถาม
จ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม ประกอบด้วย 

1.2.1) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู ประกอบด้วย (1) ค าแนะน าส าหรับครู (2) แผนการ
จัดการเรียนรู้ (3) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และ(4) แนวค าตอบของบัตรกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

1.2.2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย (1) ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ (2) ค าแนะน า
ส าหรับนักเรียน (3) สาระฟิสิกส์ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ (4) 
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน (5) กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย บัตรกิจกรรมและบัตรความรู้ (6) เฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน – หลังเรียน และ (7) แนวค าตอบของบัตรกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
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2) ผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es ร่วมกับ
การใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ จ านวน 10 
ชุดกิจกรรม ดังน้ี  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มวลและน้ าหนัก 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หน่ึงของนิวตัน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง แรงเสียดทาน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กรณี วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวราบ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กรณี วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวดิ่ง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กรณี วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง 
3) ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ด้านความถูกต้องของ

เน้ือหา ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ 
4) ปรับปรุงและแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ตามค าแนะน า

ของผู้เชี่ยวชาญ 
5) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ไปทดสอบประสิทธิภาพ โดยทดลองใช้เบื้องต้น (Tryout) มีกลุ่ม

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระบุรีวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างส าหรับ
ทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่พัฒนาขึ้นได้มาจากวิธีการสุ่ม ดังน้ี 

5.1) กลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) จ านวน 3 คน ซ่ึงประกอบไปด้วยนักเรียนที่
มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 1 คน 

5.2) กลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (1:10) จ านวน 9 คน ซ่ึงประกอบด้วยนักเรียน
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 3 คน  

5.3) กลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) จ านวน 30 คน ประกอบไปด้วยนักเรียน
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 10 คน 

6) เน่ืองจากปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการประกาศใช้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ผู้วิจัยจึงได้น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความตรงเชิงเน้ือหาระหว่างผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้
พัฒนาขึ้นอีกครั้ง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence) พบว่า ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 1 แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้ 

2.แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง แรงและกฎการเคลื่อนที่ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แรงและการ

เคลื่อนที่ คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางเรียน ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบคู่ขนาน คือ แบบทดสอบทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้
และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ ฉบับละ 40 ข้อ จ านวน 4 ตัวเลือก 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับการวิจัยครั้งน้ี สร้างจากผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
ตรวจสอบความตรงเชิง เ น้ือหา และภาษาที่ ใช้  โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1 จากน้ันน าไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ซ่ึงเคยได้รับการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้
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ดังกล่าวมาแล้ว พบว่า ได้ค่าความยากง่าย (Difficulty) 0.48 – 0.70 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 0.20 – 0.40 และ
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 0.89 

ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการประกาศใช้ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ผู้วิจัยจึงได้น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชา ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ฉบับน้ี ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความตรงเชิงเน้ือหาระหว่างผล
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) พบว่า พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1 แสดงให้เห็นว่าสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งน้ีได้ 

3 แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการระบุประเด็นปัญหา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้านการวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูล ด้านการตั้งสมมติฐาน และด้านการประเมินค่า  

แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสร้างจากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ตรวจสอบความตรงเชิง เ น้ือหา และภาษาที่ ใช้  โดยการห าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1 จากน้ันน าไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน พบว่า ได้ค่าความยากง่าย (Difficulty) 0.38 – 0.75 
ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 0.52 – 0.79 และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 0.98 

ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  คื อ  นั ก เ รี ย นร ะดั บ ชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่  4  โ ร ง เ รี ย นกร ะบุ รี วิ ท ย า  ภ าค เ รี ย นที่  1  

ปีการศึกษา 2561 โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Random Cluster Sampling) ประกอบด้วย นักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และนักเรียนกลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 4/2 

2) แบบแผนการทดลอง 
แบบแผนการทดลองที่น ามาใช้ ได้แก่ การทดลองแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดผลก่อนและหลังการ

ทดลอง (Pretest – Posttest Control Group Design) ดังภาพประกอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 

E   คือ  กลุ่มทดลอง        
C   คือ กลุ่มควบคุม 
T1  T3  คือ ผลที่วัดได้จากระยะก่อนการทดลอง  
T2  T4  คือ ผลที่วัดได้จากระยะหลังการทดลอง 
X   คือ ตัวแปรจัดกระท า (จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่พัฒนาขึ้น) 
Y   คือ ตัวแปรจัดกระท า (จัดการเรียนรู้แบบปกติ) 

ภาพประกอบที่ 2 แบบแผนการทดลองการทดลอง 
 
 

E  T1  X 
 T2 
C  T3  Y 
 T4 
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3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม มีขั้นตอน ดังน้ี 

3.1) ก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
3.1.1) ชี้แจงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แนวทางการจัดการเรียน และแนะน าวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นให้กับนักเรียนทราบ 
3.1.2) ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ หน่วยการ

เรียนรู้เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ และแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.2) ขั้นด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

5Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม จ านวน 10 ชุดกิจกรรม ใช้ระยะเวลา 10 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที 

3.3) ขั้นหลังการจัดการเรียนรู้ 
3.3.1) หลังจากด าเนินการจัดการเรียนรู้ครบตามที่ก าหนดแล้ว จึงด าเนินการทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ และแบบวัดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.3.2) วิเคราะห์วิเคราะห์ผลการทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชา ฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นในขั้นทดลองใช้เบื้องต้น 3 ขั้นตอน 

คือ แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบสนาม ตามเกณฑ์ 75/75 จากสมการ E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) ดังน้ี 
การหาค่า E1 ใช้สมการ 

E1=

∑ X
N
A

x100 

E1 = ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเป็นร้อยละจากแบบฝึกปฏิบัติ 
∑ X = คะแนนรวมของกิจกรรมหรืองานทุกชิ้นที่นักเรียนท าได้ถูกต้อง 

A = คะแนนเต็มของกิจกรรมหรืองานทุกชิ้นที่น ามาประเมิน 
N = จํานวนผู้เรียน (กลุ่มตัวอย่าง) 

 
การหาค่า E2 ใช้สมการ 

E2=

∑ f
N
B

x100 

E2 = ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เป็นร้อยละจากแบบประเมินหลังเรียน 
∑ f = คะแนนรวมของการประเมินหลังเรียน 

B = คะแนนเต็มของการประเมินหลังเรียน 
N = จ านวนผู้เรียน (กลุ่มตัวอย่าง) 
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2) การทดสอบสมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ สถิติทดสอบทีแบบ Independent Samples 

 
ผลและอภิปราย 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม (Tryout) 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่พัฒนาขึ้นได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในด้านความตรงของเน้ือหา

และความเหมาะสม จากน้ันได้น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเพื่อให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสมบูรณ์มายิ่งขึ้น 
จากน้ันได้น าไปทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 76.25/75.50 ผลจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพช่วยให้ผู้วิจัยค้นพบข้อบกพร่องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นและน าไปปรับปรุงแก้ไขจนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การน าสื่อหรือ
ชุดการสอนไปทดสอบด้วยกระบวนการสองขั้นตอน คือการทดสอบประสิทธิภาพใช้เบื้องต้น (Trial Out) และทดสอบ
ประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพื่อหาคุณภาพของสื่อตามขั้นตอนที่ก าหนดใน 3 ประเด็น คือ การท าให้นักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น การช่วยให้นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนและท าแบบประเมินสุดท้ายได้ดี และการท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจ น า
ผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเผยแพร่  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี (1) วิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ในระดับการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทาง (Directed Inquiry) ซ่ึงนักเรียน
จะค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ก าหนดปัญหา สาธิตหรืออธิบายการตรวจสอบ จากน้ันนักเรียนจะปฏิบัติการ
ส ารวจตรวจสอบตามวิธีการที่ก าหนด (นิพนธ์ จันเลน, 2557) ค าถามจ าแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมถูกใช้เป็นเครี่
องมือในการตรวจสอบความรู้เดิมและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการแสดงออกทางความคิดในมิติกระบวนการพุทธิปัญญา 
(Cognitive Process) ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และความคิดสร้างสรรค์ และ
มิติความรู้ (Knowledge Dimension) ได้แก่ ความรู้ข้อเท็จจริง ความรู้เชิงมโนทัศน์ ความรู้เชิงวิธีการ และความรู้เชิงอภิ
ปัญญา (พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2558) ซ่ึงการตั้งค าถามจะก าหนดไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (ทิศนา แขมณี, 
2554) และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es โดยการถาม
ด้วยปากเปล่าหรือสอดแทรกในบัตรกิจกรรม ส่งผลให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้ นสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความหลากหลาย สามารถพัฒนาความรู้ของนักเรียนได้ในทุกมิติ และ (4) ผลิตชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ (5) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และ (6) ทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไข ด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ76.25/75.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2) ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม (Try Runs) 

การวิจัยครั้งน้ีมีสมมติฐานในการวิจัย 2 ข้อ ผลการทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
สมมติฐานที่ 1 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้

วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมมี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยน าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ หลังเรียนมาวิเคราะห์ พบว่า มีความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกัน 
(F = 0.58; P = 0.08) ดังน้ันจึงใช้การทดสอบที (t-test) แบบที่มีข้อตกลงเบื้องต้นว่า “ความแปรปรวนของประชากรสองกลุ่ม
เท่ากัน (Equal variances assumed)” ผลการทดสอบ พบว่า แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 (t = 7.10; df = 59; p = 
0.00) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 สรุปได้ว่า หลังเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเลอวีน (Levene’s Test) และการทดสอบที (t-test) คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ หลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 
 
กลุ่ม 

สถิติบรรยาย ก า ร ท ด ส อ บ เ ล อ วี น 
(Levene’s Test) 

การทดสอบที (t-test) 

Mean SD n F P t df P 
กลุ่มทดลอง 31.03 11.53 29 0.58 0.08 7.10 59 0.00 
กลุ่มควบคุม 23.78 19.79 32      

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 

ผลการวิจัย พบว่า หลังเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ 
ของนักเรียนกลุ่มทดลองซ่ึงได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่
ระดับ .05 เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) สามารถกระตุ้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวทางกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม (ทิศนา แขมมณี,2554) รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการคิดซ่ึงสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, ทวีศักดิ์ จินดานุ
รักษ์ และ ไสว ฟักขาว,2557) ผลการวิจัยสอดคล้องกับ Hatice Guzel (2016) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสว่างของ
หลอดไฟ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์สูงกว่ากลุ่มควบคุม ซ่ึงสื่อการสอนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
สูงขึ้น สอดคล้องกับ Sibel, Sema Altun Yalem and Umit Turgut (2011) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es พบว่า หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยเป็นผลมาจากนักเรียนสามารถเรียนรู้มโนทัศน์ของบทเรียนโดยใช้การ
ตั้งค าถาม การสืบค้น การใช้ความรู้เดิมที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน และการลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง และ
สอดคล้องกับ อทิติย์ ชูตระกูลวงศ์และอลิศรา ชูชาติ(2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนกลุ่มที่
เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้ค าถามตามการจ าแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูม พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 70 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะ การเลือกใช้ค าถามที่เหมาะสมจะช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญาและช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

สมมติฐานที่ 2 นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้
วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมมี
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยน าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนมาวิเคราะห์ พบว่า มีความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน (F = 0.36; P = 
0.004) ดังน้ันจึงใช้การทดสอบที (t-test) แบบที่มีข้อตกลงเบื้องต้นว่า “ความแปรปรวนของประชากรสองกลุ่มไม่เท่ากัน 
(Unequal variances assumed)” ผลการทดสอบ พบว่า แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 (t = 8.05; df = 59; p = 0.00) 
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2 สรุปได้ว่า หลังเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเลอวีน (Levene’s Test) และการทดสอบที (t-test) คะแนน
ผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
กลุ่ม 

สถิติบรรยาย ก า ร ท ด ส อ บ เ ล อ วี น 
(Levene’s Test) 

การทดสอบที (t-test) 

Mean SD n F P t df P 
กลุ่มทดลอง 38.07 20.57 29 0.36 0.004 8.05 59 0.00 
กลุ่มควบคุม 25.41 56.44 32      

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 

ผลการวิจัย พบว่า หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองซ่ึงได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่ระดับ 
.05 เน่ืองจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีการสอดแทรกค าถามในแต่ละขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es ส่งผลให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ี ขั้นขยายความรู้ (Elaboration : E4) ผู้วิจัย
ได้ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับ สุพลา ทองแป้น, พูนสุข อุดม และธวัฒน์ชัย เทพนวล. (2552). ซ่ึงใช้วิธีการ
สอนแบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงค าถามตามแนวคิดของบลูมเป็นค าถามที่ถามจากระดับง่ายไปสู่ยาก เน้นให้นักเรียนคิดอย่างเป็น
ระบบโดยใช้สถานการณ์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ สุทธภา บุญแซม (2553) ได้พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ พบว่า หลังเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และสูงกว่าก่อนเรียน เพราะ การสอนแบบสืบเสาะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละขั้นตอนของการสืบเสาะสามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวจา
รณญาณได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับการใช้ค าถาม
จ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมให้มีประสิทธิภาพ 76.25/75.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติที่ระดับนัยส าคัญ .05 

3.นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมมีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด การเรียนรู้แบบปกติที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ค าถามจ าแนกประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพราะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 Es ร่วมกับการใช้ค าถามจ าแนก
ประเภทวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของบลูมควรน ามาประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ 

3. ครูควรจัดเตรียมค าถามที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนที่จะจัดการเรียนรู้ เพราะ ค าถามจะเป็น
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนในเบื้องต้น ก่อนที่จะท าการทดสอบหรือวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของ
นักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561 จ านวน 25 คน ซ่ึงได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  แบบ
ประเมินโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์และกลุ่มสนทนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ เน้ือหา ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของ
นักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมโครงงานส่งผลให้นักศึกษาครูได้เสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจ
ยิ่ง  รูปแบบโครงงานการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มศึกษากรณีศึกษา กิจกรรมบทบาทสมมุติ  กิจกรรมจัด
โครงงานในโรงเรียน และกิจกรรมการประเมินโครงการ ส่วนทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ คือ ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือหรือการท างานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ชีวิต 
 
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้  ทักษะวิชาชีพครู ทักษะศตวรรษทื่ 21 นักศึกษาครู 
 

Abstract 
This study is a qualitative research, aimed at to study the effectiveness of instruction for developing 

professional skills for teacher students in the 21stcentury. Key informants were 25 second year teacher 
students from Department of Teaching English, Faculty of Education, Fatoni University, who registered in 
the first semester of 2018 academic year, selected by using purposive selection. The research instruments 
were observed checklist, project assessment checklist, interview checklist and focus group note. Data 
collection used non-participant observation, interview and focus group. Qualitative data was analyzed by 
using content analysis technique. The results of the study showed that overall, instruction for developing 
professional skills of teacher students in the 21stcentury through projects could enhance developing 
profession skills of teacher students at a level of highly satisfy. The activity projects consisted of group 
works on case studies, role plays, school based projects, activity assessment. Developed Professional skills 
of teacher students from activity based projects were thinking skills, communication skills, collaborative 
and teamwork skills, learning skills and life skills.   
 
Keywords :  Instruction, teacher professional skills, 21st century skills, teacher students 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดและเป็นรากฐานการสร้างที่เข้มแข็งที่สุดของชาติหน่ึงๆ (Abdulhamid A. Abu 
sulayman,2007) ในระบบการศึกษา ครูนับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามปรัชญา
การศึกษาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การศึกษาและครูเป็นศูนย์กลางของปัญหาที่มีความส าคัญที่สุดและมีความท้าทายยิ่งใน
การปฏิรูประบบการศึกษา(Iqbal, Zafar,1996)งานวิจัยพบว่า ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา เด็กเก่ง มี
ความสามารถสูง วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องเกิดจากปัจจัยที่เก่ียวเน่ืองกับครูทั้งสิ้น ได้แก่ ครูมีคุณภาพสูง ครูได้รับการ
อบรมพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และมีวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีที่สุดแก่เด็กอย่างเท่าเทียมกัน ทุ่มเท่ชีวิตเพื่อเด็ก ครูจึง
เป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน(พิณสุดา สิริธรังศรี ,2560 ในไพฑูรย์ สินลา
รัตน์ และ นักรบ หม้ีแสน,2560) ด้วยความส าคัญดังกล่าว กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 80 (3)ระบุให้“...จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
...”(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่47 ก.หน้า1.24สิงหาคม 2550 อ้างถึงในwww.th.wikipedia.org/wiki/ ) และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 52 ก าหนดให้มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยก ากับและประสานงานให้สถาบันที่
ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างเน่ือง(กระทรวงศึกษาธิการ,2542)  
    ในบริบทสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆส่งผลให้การจัดการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับเตรียมตัวหรือการฝึกอบรม ทักษะพื้นฐานของครูในศตวรรษ
ที่21จึงควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (พศิน แตงจวน, 2554) การพัฒนาครูไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องพัฒนาให้มีทักษะ 7C 
คือพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง การน านวัตกรรมไปใช้ การประเมินตามสภาพจริง การวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน การจัดการการชั้นเรียน การเสริมสร้างลักษณะ เพื่อการเป็นครูมืออาชีพควบคู่ไปกับการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณครู มี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข,2558) นอกจากน้ีนักวิชาการได้น าเสนอ
ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ที่มีลักษณะร่วมคล้ายกัน เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการจัดการแบบ
บูรณาการ ทักษะการท างานเป็นทีม ความสามารถในการน าความรู้มาปฏิบัติวิชาชีพ การค้นหาและการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
การจัดหาเพื่อน าเสนอบนเวปไซด์(web) การประสานเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและชุมชนโลก  
(เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2560; สมาคมเทคโนโลยีทางการศึกษานานาชาติ และ Pefinaco, Erlinda C.,2009 อ้างถึงในพศิน แตง
จวน, 2554;) ครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง เป็นผู้มีและใช้
นวัตกรรมการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ และเตรียมพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าสู่โลกของการท างานใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เรื่องความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมของครูจึงมีความส าคัญทั้ง
ต่อกระบวนการผลิต การพัฒนาและการใช้ครู (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2560 ในไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ นักรบ หม้ีแสน, 2560) 
                  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประกอบด้วย ความสามารถในการ
หาและจัดการข้อมูลในการแก้ปัญหา การพิสูจน์การปฏิบัติและกรอบที่ก าหนด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การ
ประยุกต์การเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ การจัดการตนเองและการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติตน การสื่อสารที่ดีในรูปแบบ
หลากหลาย การท างานเป็นทีม และการศึกษาอิสระ(Linda Darling-Hammond and Laura McCloskey. มปป.) หัวใจของ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การลงมือท าเอง รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่21
มีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงการ การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยการส ารวจ การ
เรียนรู้ด้วยการช่วยเหลือเก้ือกูลกันและการเรียนรู้รวมกัน(สุทัศน์ เอกา ,2559)  โครงงานเป็นรูปแบบหน่ึงของวิธีการเรียนรู้ที่
ส าคัญในการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนซึงอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนๆภายใต้ค าแนะน า ปรึกษาและความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ(สุ
วิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า,2547)ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ท างานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหา มีภาวะผู้น า 
พฤติกรรมประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (กาญจนา จันทร์ประดิษฐ์,2551 อ้างถึง
ในพรรณี บัญชรหัตกิจ ในสุภาพ ณ นคร, 2556) 

http://www.th.wikipedia.org/wiki/
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               ในการเตรียมบุคลากรใหม่ส าหรับวิชาชีพจะต้องให้นักศึกษาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการสอน วิชาชีพครู
เป็นวิชาชีพที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ การฝึกอบรมเพื่อให้มีประสบการณ์ มีมาตรฐานวิชาชีพครู มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (รังสรรค์ แสงสุข, 2548 :1อ้างถึงในทัศนา ประสานตรี, 2555) รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพได้มีการน าเสนอและปฏิบัติใช้ในหลากหลายรูปแบบ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาได้ก าหนดแนวทาง
ในการเรียนการสอนที่ให้ด าเนินการในเรื่องที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนรู้จักคิด จัดการเป็น เผชิญสถานการณ์ได้ 
แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้เป็น รวมถึงการให้เรียนจากประสบการณ์จริง ท าวิจัยได้การและใฝ่รู้ตลอดไป ซึงเป็นหน้าที่
ของผู้สอนที่จะก าหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับการสอนตามสาขาของตนเองต่อไป (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555) นอกจากน้ัน
การพัฒนานักศึกษาครูต้องตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู และต้องค านึงถึงบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนในโลกยุคศตวรรษใหม่...ครูในศตวรรษใหม่จึงต้องได้รับการอบรมแบบใหม่ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ สถาบันคุรุศึกษา
ต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมือนการจัดในโรงเรียนให้มากที่สุด หลักสูตรต้องจัดให้ทุกวิชาเป็นวิชาของผู้เรียนหรือเป็น
ศูนย์กลาง กระบวนการและกิจกรรมต่างๆของชั้นเรียนเป็นกระบวนการสอนให้ผู้เรียนรู้ก่อนและปฏิบัติในชั้นเรียนของโรงเรียน
ได้เม่ือเข้าสู่การปฏิบัติการสอนจริง(ไพฑูรย์ สินลารัตน์,2560)   
               การพัฒนานักศึกษาครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาเพื่อสามารถ
ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในปรัชญาของมหาวิทยาลัยซึ่งเน้นการแผ่ความเมตตาแก่ประชาชาติ
ทั้งมวล (อัลกุรอาน ซูเราะห์อัลอัมบิยาอฺที่ 21:107)และปรัชญาการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ที่มาจากอัลกุรอานซึง
เน้นการผลิตครูตามแบบอย่างของท่านศาสนทูต(ซ.ล.)ผู้เป็นครูต้นแบบทีส าคัญในการสอน การอบรมขัดเกลา การสอนคัมภีร์
ซึงเป็นวิถีชีวิตครอบคลุมทุกมิติของชีวิตรวมถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม(อัลกุรอาน ซูเราะห์อัลญุมอะฮฺ ที่62:2)และต้องมี
คุณลักษณะส าคัญตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยความส าคัญของการพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะ
ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวข้างต้น ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยน้ีจึงได้สนใจศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูส าหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่21โดยผ่านรูปแบบโครงงานกิจกรรม การศึกษาวิจัย
ครั้งน้ีท าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนานักศึกษาครูซึง
จะเป็นก าลังส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคตเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การสร้างสังคมสันติต่อไป       
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
           เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21  
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นตัวแทนนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสังเกต  แบบ
สัมภาษณ์ และแบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเพื่อตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุม
ของเน้ือหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจ าแนกประเด็นตามกรอบแนวคิดการศึกษาที่ตั้งไว้ ท าการ
ตรวจสอบข้อมูลและน ามาวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อใช้อภิปรายผลการวิจัยให้มีความชัดเจนและน าเสนอในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า  การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 
ผ่านกิจกรรมโครงงานส่งผลให้นักศึกษาครูได้เสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจยิ่ง   

 
1.รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครู 
รูปแบบกิจกรรมโครงงานการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยกลุ่มศึกษากรณีศึกษา กิจกรรมบทบาทสมมุติ  กิจกรรมจัด

โครงงานในโรงเรียน และกิจกรรมการประเมินโครงการ ซึงมีผลการศึกษาโดยสรุปดังน้ี 
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กิจกรรมกลุ่มศึกษากรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณครูมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ปัญหา ตัดสินและประเมิน อีกทั้งเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ การ
ดูแลผู้เรียนและการบริหารชั้นเรียน รูปแบบกิจกรรมด าเนินการโดยใช้กระบวนการกลุ่มศึกษากรณีตัวอย่างบทบาทครูในจัดการ
เรียนการสอนและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นห้องเรียนจากกรณีศึกษาต่างๆด้วยทั้งจากวิดีโอและเอกสาร ให้วิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหาในกรณีศึกษาและให้วิเคราะห์คุณลักษณะและบทบาทครูโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพเป็นหลัก อีกทั้งให้เสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการอภิปราย   ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา
ของกรณีศึกษา อีกทั้งสามารถน าเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้ดี สามารถน าเสนอที่ดีมี
ประสิทธิภาพพร้อมให้บทเรียนที่จูงใจสู่การประยุกต์ปฏิบัติใช้ที่ดี สามารถใช้ภาษาที่เหมาะสม การบูรณการหลักคุณธรรม
จริยธรรมทางศาสนาและค่านิยมที่ดีในการสื่อสาร ดังตัวอย่างค าให้สัมภาษณ์ของนักศึกษาครูที่ว่า “...การที่อาจารย์...ให้
นักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์หรือระดมความคิดเคส(case)ปัญหาต่างๆ(ของนักเรียน)มาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรา ให้เรา
ได้ฝึกก่อนลงสนามจริง ท าให้เราสามารถประเมินตนเองได้ว่าจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเรามีมากน้อยแค่ไหนหากเราไปเจอ
ปัญหาต่างๆเหล่าน้ัน...การได้คิดวิเคราะห์รู้ถึงปัญหาต่างๆเป็นการช่วยให้เราเข้าใจบริบทของความเป็นครูมากขึ้น ” (st 4, 4 
พฤศจิกายน 2561) 

กิจกรรมบทบาทสมมุติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งให้นักศึกษาได้แสดงออกซึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบท
แสดงบทบาทสมมุติการเป็นครูตามกรอบคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน(จรรยาบรรณครู)  โดย
ให้นักศึกษาศึกษากรณีศึกษาจากข้อมูลและสื่อวิดีโอที่ก าหนดให้ และออกแบบบทบาทสมมุติพร้อมแสดงสดหน้าชั้นเรียน อีก
ทั้งเปิดโอกาสเพื่อนนักศึกษาให้มีการคิดเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถออกแบบ
บทบาทสมมุติได้ดี และสามารถให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์สร้างสรรค์ที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของ
นักศึกษาในด้านการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือท างานเป็นทีม   

กิจกรรมจัดโครงงานในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในสถานการณ์ในจริง  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดทักษะใฝ่เรียนรู้ มีความอยากรู้
อยากเห็น  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้กล้าแสดงและมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิด 
ทักษะการท างานเป็นทีมและการร่วมมือ ทักษะการสื่อสาร และทักษะชีวิต รูปแบบกิจกรรมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเสนอ
โครงงานที่เน้นการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้เรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา  มีการเสนอหรือเลือกหัวข้อและให้มีการวิพากษ์หัวข้อโครงงาน การด าเนินการโครงงานผ่านการบันทึกวิดีโอและ
รูปภาพ การเขียนรายงานสรุป การน าเสนอผลงานโครงการ  ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สะท้อนความคิดเห็นว่ามี
ความพึงพอใจที่ได้มีโอกาสจัดโครงงานในโรงเรียน ส่งผลท าให้สามารถพัฒนาทักษะต่างๆของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีมและความร่วมมือ ทักษะการเรียนรู้
และทักษะชีวิตที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเป็นครูมากขึ้น เสริมสร้างจิตวิญญาณความครู เป็นต้น 

 กิจกรรมการประเมินโครงการ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้น าเสนอผลการจัดกิจกรรมโครงงานผ่านการ
น าเสนอในรูปแบบการสะท้อนคิด การน าเสนอโดยการสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และผ่านรูปภาพ วิดีโอและสื่อ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากแหล่งเ รียนมาน าเสนอในชั้นเรียน อีกทั้ง
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อถอดบทเรียนในการน าไปประยุกต์ใช้ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่สามารถใช้ทักษะความร่วมมือและทักษะการสื่อสารในการน าเสนอผลงานได้ดี ทั้งในรูปแบบวาจาและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   อีกทั้งสามารถประเมินโครงการโดยถอดบทเรียนที่สอดคล้องตามแบบแผนการประพฤติปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน(จรรยาบรรณ)ได้ดี   

 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานที่มีต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู 
จัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานที่มีต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาครูอยู่ในระดับที่ดีมาก มี 4 ทักษะ 

คือ ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือและการท างานเป็นทีม และทักษะการเรียนรู้และทักชีวิต ซึงสรุปได้
ดังน้ี 
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            1. ทักษะการคิด (Thinking Skill) ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาครูส่วนใหญ่ได้พัฒนาทักษะการคิด คิดวิเคราะห์
อย่างวิจารณญาณ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานต่างๆ มี
การวางแผนและแก้ปัญหาได้ดียิ่ง  มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานและการเรียนรู้ โดยสามารถประเมินผลและประยุกต์ใช้
ข้อมูล ความรู้ต่างๆได้อย่างมีเหตุมีผลและอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างดี  อีกทั้งสามารถคิด
วิเคราะห์พร้อมเสนอข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลรับรองได้ดี ดังความคิดเห็นของนักศึกษาที่สะท้อน อาทิเช่น “การวิเคราะห์ปัญหา
เด็กๆในชั้นเรียน....เราสามารถที่จะน าความรู้ที่เราวิเคราะห์น้ันมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถแก้ปัญหาได้เม่ือปัญหาน้ันเกิดขึ้น” 
(st 24, 4 พฤศจิกายน 2561) และอีกความคิดเห็นที่ว่า“...ได้รับประสบการณ์ลงพื้นที่จริง ท าให้ได้ทราบสภาพปัญหาของเด็ก
และได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอีกด้วยและสามารถน าหลักจรรยาบรรณต่างๆที่ได้เรียนรู้มาทดลองใช้ได้จริง ...ได้
ฝึกการเป็นครูจริง” (st1, 4  พฤศจิกายน 2561) 
            2. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาครูได้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้ดีมากขึ้น นักศึกษาครูสามารถฝึกทักษะการน าเสนอ และสามารถสื่อสารแสดงความคิด 
ความรู้สึกได้ชัดเจน สร้างความม่ันใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์
และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ดี อีกทั้งสามารถอธิบายและน าเสนอข้อมูล องค์ความรู้และประสบการณ์ให้เพื่อนๆและ
ผู้เรียนตอนลงพื้นที่โรงเรียนได้ สามารถใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนและครูที่โรงเรียนได้อย่างดี
ท าให้สามารถได้ด าเนินการลงพื้นที่ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จที่น่าพอใจ โดยการสื่อสารที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่
ถูกต้องเหมาะสม เข้าใจได้ง่าย เห็นดังที่ตัวอย่างข้อคิดเห็นของนักศึกษาครูที่ว่า“ได้ประสบการณ์จากการออกหน้าห้องเรียน(ฟรี
เซน)ได้รู้ว่า การมีคุณธรรมจริยธรรม มารยาทในการฟรีเซน(น าเสนอ)ที่ดีอย่างไร...ได้พัฒนาตนเองในการพูดมากขึ้น ได้ความ
กล้ามากขึ้น ได้รู้การบกพร่องของเรา จากการที่อาจารย์คอมเมนส์(ให้ข้อเสนอแนะ) ได้ฝึกให้เราไม่ตื่นเต้น ต้องมีความกล้า
แสดงออกเพื่อการพัฒนาตนเองสูการเป็นครูที่ดี” (st 10, 4 พฤศจิกายน 2561) นอกจากน้ีนักศึกษาครูได้สื่อสารผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีในหลายรูปแบบ สามารถ
น าเสนอข้อมูลและประสบการณ์การท ากิจกรรมโครงงานเพื่อสื่อสารกับเพื่อนนักศึกษาและผู้เรียนได้อย่างดีผ่านรูปแบบวิดีโอ 
ออนไลน์และสื่อรูปแบบต่างๆ ดังค าพูดจากนักศึกษาครูที่ว่า“การได้น าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีที่เรา
จะน าไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการท า Power Point ให้มีความน่าสนใจ การตัดต่อวีดีโอต่างๆที่จะเป็นพื้นฐานวิชาให้กับเราวสามาร
ถน าไปใช้กับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี”  (st 4, 4 พฤศจิกายน 2561) 
           3.ทักษะความร่วมมือและการท างานเป็นทีม (Collaboration Skill and Teamwork Skill) ผลการศึกษาพบว่า 
การจัดกิจกรรมโครงงานส่งผลให้นักศึกษาครูส่วนใหญ่ได้มีการทักษะความร่วมมือและการท างานเป็นทีมมากขึ้น นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งเพื่อนนักศึกษา ครูและผู้เรียนในโรงเรียนที่ลงพื้นที่ได้
อย่างมีความสุข มีภาวะผู้น าที่ดี สามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม นักศึกษาครูได้ตระหนักถึงการให้ความร่วมมือและการท างานเป็นผ่านการประชุมวา งแผนงาน  การติดต่อ
ประสานงาน สามารถจัดการแก้ไปและด าเนินการโครงการได้เป็นอย่างดียิ่ง ท าให้งานที่รับผิดชอบของส่วนรวมได้ส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังค าสะท้อนของนักศึกษาครูบางส่วนที่ว่า“การลงพื้นที่โรงเรียน...เป็น
ประสบการณ์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ครู...ที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่างไร ...เราควรมีความเอาใจใส่ซึงกัน
และกันต่อเพื่อนร่วมงาน”(st 13, 4 พฤศจิกายน 2561) และ“มีความร่วมมือกับเพื่อนๆที่เราร่วมงานด้วย แสดงความเห็นต่อ
กัน มีปัญหาก็การจัดการแก้ไป และมีความสามัคคี” (st 15, 4 พฤศจิกายน 2561) 
           4.ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต (Learning Skill & Life Skill) ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตเป็นทักษะที่
จ าเป็นส าหรับผู้เรียนและครูยุคใหม่อย่างยิ่ง ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาครูได้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสามารถพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และทักษะชีวิตได้ดีมากขึ้น นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น สามารถ
เรียนรู้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง ได้ฝึกปฏิบัติ ท าให้เกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะชีวิตจากการเรียนควบคู่กันไป  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ รู้จักปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 
สามารถก ากับและจัดการตนเองได้เหมาะทั้งเรื่องเวลา การเรียน การประพฤติปฏิบัติตนและการใช้ชีวิตอยู่ในหลักคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู อีกทั้งสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผล ดังค ากล่าวของ
นักศึกษา เช่น “การวิเคราะห์เคส(กรณี)เด็กพิเศษหลายๆรูปแบบแล้วน ามาเชื่อมโยงกับจรรยาบรรณครูมีทั้งรูปแบบแสดงและ
อัดวิดีโอน าเสนอหน้าชั้นและแบบเอกสารซึงท าให้ดิฉันรู้ว่า ถ้าเราต้องเจอเด็กในรูปแบบน้ีจะต้องท าอย่างไร ควรแก้ปัญหาใน
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จุดไหน...” (st19, 4 พฤศจิกายน 2561) การลงพื้นที่ให้ทักษะชีวิตและบทเรียนที่มีคุณค่าเช่น“...ได้ลงพื้นที่...และได้สัมผัสสอน
เด็กๆแบบจริงๆจังๆ และที่ส าคัญเด็กๆก็ให้ความร่วมมืออย่างมาก ...การที่เราจะเป็นครูมุสลิมที่มีคุณภาพ เราต้องถ่อมตนและ
ปรับปรุงตนเองให้เป็นคนใหม่...มีความรับผิดชอบ...”(st25,4 พฤศจิกายน 2561) 
              จากผลการศึกษาที่น าเสนอมาข้างต้นสามารถอภิปรายโดยสรุปประเด็นต่างๆได้ดังน้ี 
              1. ผลการศึกษาโดยสรุปในภาพรวมพบว่า  การจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษาครูใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมโครงงานส่งผลให้นักศึกษาครูได้เสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจยิ่ง  รูปแบบ
โครงงานการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มศึกษากรณีศึกษา กิจกรรมบทบาทสมมุติ  กิจกรรมจัดโครงงานใน
โรงเรียน และกิจกรรมการประเมินโครงการ ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากนักศึกษาครูกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาครูส่วนใหญ่ที่ผ่าน
การศึกษาอบรมด้านการศึกษาอิสลามในระดับชั้นซานาวีย์ (ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย)ท าให้เป็นบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบและใฝ่เรียนรู้ มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาร่วมมือกันเป็นผู้รับผิดชอบ
และลงมือปฏิบัตฺจริงในทุกขั้นตอนของทุกกิจกรรมจึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ความท้าทาย มีความพึงพอใจและความ
ภาคภูมิใจ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรัก ความศรัทธาและจิตวิญญาณที่ดีต่อวิชาชีพครู ซึงสอดคล้องกับค าอธิบายของสุวิทย์ 
มูลค า และอรทัย มูลค า(2547) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พรรณี บัญชรหัตกิจ (2556 อ้างถึงในสุภาพ ณ นคร : 2556) ที่พบว่า  ผลการเรียนรู้ในการท าโครงงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรายวิชา 000145 ภาวะผู้น าและการจัดการ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับสูง และความพึงพอใจในการท าโครงงานอยู่ในระดับสูง ซึงอาจเน่ืองจากผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
การท างานเป็นทีม ผู้เรียนยังได้ฝึกตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม  ผู้เรียนได้ร่วมลงมือท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ใช้จิตอาสา ท า
แล้วเกิดความสุข เกิดความภาคภูมิใจ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา จันทร์ประดิษฐ์  (2551 อ้างถึงในพรรณี 
บัญชรหัตกิจ ในสุภาพ ณ นคร, 2556)ที่พบว่าการเรียนแบบการใช้โครงงานเป็นพื้นฐานความรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง ท างานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหา มีภาวะผู้น า พฤติกรรมประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
               2. ผลการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมโครงงานสามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 
21ซึงประกอบทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือและการท างานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต ได้
อย่างดี  ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากนักศึกษาครูได้เรียนความรู้พื้นฐานเก่ียวกับคุณลักษณะครูที่ดีในอิสลามหรือมุอัลลิมร๊อบบานีย์
(ครูต้นแบบ) ครูและผู้เรียนที่ดีในศตวรรษที่ 21 ท าให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูของตนเองและ
ทักษะวิชาชีพที่สอดรับยุคในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่ว่า “...การที่เรา
จะเป็นครูมุสลิมที่มีคุณภาพ เราต้องถ่อมตนและปรับปรุงตนเองให้เป็นคนใหม่ คือ ผู้ที่จะเป็นครูที่ดีได้ต้องมีอามานะห์ (ความ
รับผิดชอบ) และที่ส าคัญต้องจ าหลักจรรยาบรรณให้ขึ้นใจ คือ เราต้องมีความรักเด็ก เอาใจใส่...ต้องท าดี...และเอาใจใส่แก่พวก
เขาให้มากๆเพราะอาชีพครูเป็นอาชีพเหมือนท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด(ซ.ล) ท่านเป็นแบบอย่างให้เราในทุกอย่าง ฉะน้ันเราต้องท า
ตามแบบอย่างของท่าน” (st25, 4 พฤศจิกายน 2561) ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้อง
กับดังค าอธิบายของรุสนานี ฮาชิม(Rosnani Hashim,1997) ที่กล่าวจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา ครูอิสลามจะต้อง
เตรียมครูผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ อาทิ มีความรู้และทักษะทางด้านการสอนและทางด้านจิตวิทยา เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมใน
ด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์ และมีความรู้สึกที่อ่อนไหวต่อความต้องการของสังคมและปัญหา
ต่างๆ  ด ารงไว้ซ่ึงการแสวงหาความรู้และการเผยแพร่ความรู้ในฐานะที่เป็นการปฏิบัติศาสนกิจ  ผลการศึกษาดังกล่าวน้ีสะท้อน
ให้เห็นว่านักศึกษาครูได้พัฒนาทักษะวิชาชีพได้สอดคล้องกับทักษะของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ซึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ
นักวิชาการที่ได้น าเสนอทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ที่มีลักษณะร่วมคล้ายกัน เช่น ทักษะการเรียนรู้ รักการเรียนรู้และเป็นผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการส่ือสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการจัดการแบบบูรณาการ มีความสามารถในการท างานเป็นทีม ความสามารถใน
การน าความรู้มาปฏิบัติวิชาชีพ (Pefinaco, Erlinda C.,(2009) อ้างถึงในพศิน แตงจวน, 2554; เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2560) 
และสอดคล้องกับคเชนทร์ กองพิลา ที่ได้เสนอแนะว่า บุคคลในศตวรรษที่ 21 จึงพึงมีทักษะที่สอดคล้องกัน อาทิเช่น 1.ทักษะ
การสื่อสาร รวมถึงการพูด การเขียนและผ่านทางมัลติมิเดียในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย 2.การคิดเชิงวิพากษ์และการคิด
อย่างเป็นระบบ 3.ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความสามารถในการปรับตัว 4.ความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้น 5.
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ทักษะระหว่างบุคคลและการร่วมมือประสานกัน 6. การแก้ปัญหา 7.การก ากับตนเอง 8.ความรับผิดชอบต่อสังคม (อ้างถึงใน
พศิน แตงจวน (2554 ) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการจัดการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในยุคศตวรรษที่ 21 ผ่านรูปแบบกิจกรรมโครงงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และสามารถพัฒนาทักษะวิชาชีพครูที่สอดรับกับยุคศตวรรษที 21ได้ดียิ่ง การ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาครูในยุคศตวรรษที่ 21 จึงมีความส าคัญยิ่งเพราะนักศึกษาครูเป็นผู้ที่ มี
บทบาทส าคัญในการท าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนในอนาคต การพัฒนาทักษะนักศึกษาครูให้เป็นผู้ที่สามารถ
ท าหน้าที่เป็นครูมืออาชีพในบริบทสังคมยุคใหม่ที่มีความท้าทายยิ่ง กิจกรรมการเรียนรู้ควรมุ่งในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงอย่างต่อเน่ือง การจัดการเรียนรู้ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามเจตนารมภ์ที่พระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ.2542แห่งชาติ ซึงสามารถพัฒนา
นักศึกษาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ ในการวิจัยครั้งมีข้อเสนอแนะต่อไปน้ี  

1.สถาบันการผลิตครูควรให้ความส าคัญในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูในเป็นครูมืออาชีพ บุคคลแห่งการ
เรียน ผู้น าทางวิชาการ นักวิจัยในยุคศตวรรษที่ 21ผ่านเวทีสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชุมชนวิชาชีพ (PLC)  

2.สถาบันการผลิตครูควรทบทวนการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู
ในยุคศตวรรษที 21 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเป็นครูมืออาชีพในอนาคต โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ
จริงทั้งในห้องเรียนและในสนามจริงอย่าง จัดให้กิจกรรมหรือโครงงานลงโรงเรียนหรือสถานศึกษาในหลากหลายรูปแบบอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกชั้นปี เช่น การถอดบทเรียนจากสื่อต่างๆ กิจกรรมสัมผัสโรงเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน การ
เข้าร่วมชุมชนวิชาชีพ และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูต้นแบบ  เป็นต้น  

3.ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาครูในศตวรรษ
ที่ 21 และควรให้มีการวิจัยเฉพาะเจาะจงเป็นทักษะๆ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือ ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการท างานเป็นทีม เป็นต้น เพื่อเป็นการศึกษาเชิงลึกในการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูที่เข้มแข็งมากขึ้นสู่การพัฒนา
สมรรถนะความเป็นครูมีประสิทธิภาพต่อไป  

4.ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาครูที่ครอบคลุม
รายวิชาในหมวดวิชาชีพครู ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูที่เข้มแข็งและครอบคลุมสู่การพัฒนานักศึกษาครูที่
ครบวงจรมากขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาและผู้เรียนทีมีคุณภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติเป็นกลไกหน่ึงที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อน าความรู้ที่ได้น้ันมาพัฒนา ต่อยอด และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ บทความน้ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อถอดบทเรียนการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านการท ากิจกรรมจากแบบประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการท ากิจกรรมใน 3 
ฐาน ได้แก่ 1) การสร้างบ้านดิน 2) การท าผ้ามัดย้อม และ 3) การเรียนรู้ตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา GEN241 ความงดงามแห่งชีวิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 จ านวน 219 คน ผลสรุปจากการ
ถอดบทเรียนพบว่า 1) นักศึกษาได้รับความรู้จากการท ากิจกรรมการสร้างบ้านดิน (20.69%) ในประเด็นเรื่องการได้รับความรู้
เก่ียวกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อน ามาใช้สร้างบ้านดิน รวมไปถึงขั้นตอนการสร้างบ้านดิน 2) ความรู้ในส่วนของ
กระบวนการและวิธีการท าผ้ามัดย้อม (27.59%)  ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมการท าผ้ามัดย้อม และการได้รับความรู้
เก่ียวกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ รากไม้ เพื่อท ามาท าสีย้อมผ้า อีกทั้งนักศึกษายังได้ลงมือปฏิบัติจริงในการท าผ้ามัด
ย้อมและการท าลวดลายผ้ามัดย้อม (31.03%) นอกจากน้ีนักศึกษายังได้รับรู้คุณค่าของธรรมชาติ (22.84%) และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งในส่วนของการสร้างเป็นอาชีพเสริม และการน าไปปรับใช้กับวิชาที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
(38.79%)  

 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม, การถอดบทเรียน, การลงมือปฏิบัติ 
 

Abstract 
Learning by doing through an activity is one of an important mechanism that helps students 

learning straight through the real situation, practice by themselves, and get a new knowledge for develop, 
cumulative, or adapt to their daily life. The objective of this study was to draw a lesson learned through a 
self-assessment form of 3 activities which are 1) mud house 2) dye cloth and 3) learning yourself. The data 
was collected from 219 students who registered in GEN241 Beauty of Life (International Program) semester 
2/ 2017.The results revealed that students get knowledge from 1)  mud house (20.69%) , in the theme of 
knowledge in natural material for building mud house together with a process of building mud house .2) 
knowledge from making dye cloth (27.59%), consists of a process of making dye cloth, knowledge in natural 
material for dye cloth for examples, wood, leaf. Besides, students can practice by themselves in dye cloth 
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and making a pattern in dye cloth from a real place (31.03%). Moreover, the activity encourages students 
to appreciate natural (22.84%), and use a knowledge to apply with their study and their daily life (38.79%).  
 
Keywords: Activity – based learning, lesson learned, Experiential learning 
 
Introduction 

Our world is changing, and in order to prepare students for the real world we need to change the 
way we educate them especially, in the class.  In 21st century the way of teaching will be different, the 
lecturer will become facilitator and the lecture must help students to connect with the real  world and 
understand what the world is going on.  Moreover, there are many skills in 21st century that students need 
for their life and study such as social and cultural awareness, leadership, adaptability, critical thinking and 
etc.KMUTT emphasizes on these skills to the students by put it as part in each activity of each subject that 
we teach to students.  

King Mongkut’ s University of Technology Thonburi (KMUTT)  aims to produce professional and 
integrity graduates. One of the desired characteristics of students in KMUTT is the perception, appreciation 
and expression of humans on aesthetics and value.  Moreover, KMUTT also realize on Thai Qualifications 
Framework for higher Education, TQF:HEd.  Therefore, not only study in the class but also push forward 
students to going outside and learn from the real place through activities. Nevertheless, Stronck (1983) said 
that the structure of the field trip impacts learning. Some structure is need to best support student learning. 
Moreover, field trips are a common exercise used to complement the classroom curriculum activities. (Lora 
Joan Hargreaves, 1994). 

Activity based learning is one of the learning system which teach students through activities without 
making student learn by rote. They will learn by doing and research knowledge by themselves. Moreover, 
students will know how to critical thinking, and have a chance for students to be a part of creating new 
idea or knowledge, create a relationship and collaboration among their friends. Furthermore, activity based 
teaching helps them to construct their knowledge (Shah & Rahat, 2014) .Ruedeerath Chusanachoti (2015) 
had used out- of- class activities in her teaching, which make the participant improve more in their English 
skills.  

According to the study of related research which concern 21st century learning management which 
emphasize students having various skills for going explore the real world after they graduate by learning 
from doing activity.  Therefore, GEN 241, for the large scale is aims to promote the understanding of the 
relationship between humans and aesthetics amidst the diversity of global culture . It is concerned with the 
perception, appreciation and expression of humans on aesthetics and value .  Students are able to 
experience learning that stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as 
well as the cultural and natural environments. However, the result from this study will use to develop the 
subject to become more effective.  

 
Research objective 

To explore what students have perceived, learning through an activity based learning from 
practicing mud house activity and how students can adapt what they perceived to their daily life 
appropriately. 
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Literature review 
1. Activity based education  
According to Ravi and Xaviera (2007)  activity based learning refers to learning tools and materials 

associated with the world of work, or performance of a real work task.  This learning method includes the 
desired activities in terms of knowledge, attitude and skill. Moreover, activity based learning is an important 
method that teaches students to think in original ways against their own problems, makes it easier for them 
to find practical solutions, and provides self-esteem for students in their development period to learn (Öcal, 
2012) .  Furthermore, Su (2017)  described activity based learning as an activity is made up of at least one 
actions the completion of which satisfies the initial goal. The all component of actions is always realized in 
specific contexts which determine to a large extent the conditions under which the actions can be realized 
and the initial motive can be satisfied.  Additionally, activity based learning is a range of pedagogical 
approaches to teaching.  Its main concern is based upon the fact that learning should be based on doing 
some hands-on, minds-on or hearts-on experiments and activities (Halil Coşkun Çelik, 2018). 

2. Experiential Learning 
Experiential learning theory was first articulated by David Kolb (1984), who defines learning as “the 

process whereby knowledge is created through the transformation of experience” Beside Lewis and Williams 
(1994)  describe experiential learning as “ in its simplest form, experiential learning means learning from 
experience or learning by doing.  Experiential education first immerses learners in an experience and then 
encourages reflection about the experience to develop new skills, new attitudes, or new ways of thinking .” 
While Wurdinger (2005)  described experiential as experiential learning is also built upon a foundation of 
interdisciplinary and constructivist learning.  Experiential methodology doesn’ t treat each subject as being 
walled off in its own room, unconnected to any other subjects. Compartmentalized learning doesn’t reflect 
the real world, while as the experiential classroom works to create an interdisciplinary learning experience 
that mimics real world learning. Moreover, Wurdinger explain that “experiential learning is aligned with the 
constructivist theory of learning”  in that the “outcomes of the learning process are varied and often 
unpredictable”  and learners play a critical role in assessing their own learning” .  Therefore, Chapman, 
McPhee, and Proundman (1995)  elucidate more about experiential learning as “Simple participation in a 
prescribed set of learning experiences does not make something experiential. The experiential methodology 
is not linear, cyclical, or even patterned. It is a series of working principles, all of which are equally important 
or must be present to varying degrees at some time during experiential learning.  These principles are 
required no matter what activity the students are engaged in or where the learning take place”. 
 
Experiential Learning Activities at Wongsanit Ashram  

1. Study site and activities 
The place chosen for the field trip was purposely selected based on activities, size, accessibility, 

and the concept of the place, Wonsanit Ashram was chosen to be the place for students to learn activities. 
Wongsanit Ashram was established in 1984 by Sathirakoses Nagapradjpa, got a land donation from M.C. 
Supasawat Wongsanit and M.R. Saisawadee Sawatdiwat. So, they specify this place to be a place for a new 
generation for seeking their own spirit and to become a place for resting. However, a purpose of this ashram 
is 1)  To be a place for create activities to people in difference field such as students, working person to 
develop themselves. 2) a stage for a new generation to develop their thinking about their career or things 
that they currently do.  3)  a place for a new generation for seeking their lifestyle, and make a relationship 
to people, environment, and living things.  Wongsanit Ashram is located at Tambon Bang Pla Kot, Amphoe 
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Ongkharak, Nakhon Nayok Province.  Why it has to be Wongsanit Ashram, because this ashram is the place 
that students can appreciate the nature as much as they could, moreover the concept of the ashram is 
everybody who comes here must get something back, even you just come for a walk you will get some 
thought from this place.  Therefore, the ashram serves several kinds of activities for example, cooking, 
farming, reading books, or if you face a problem during your daily life you can come to share with people 
in the ashram you will feel better and have some suggestion back.  Furthermore, discover yourself from 
learning and perceived the value of the nature is the key of this place that you will get from it . 
 Three activities, namely 1)  mud house 2)  dye cloth and 3)  learning yourself have been chosen 
based on the course learning outcomes. To perform these activities; first, students were divided into 23 
groups and each group had 10 students from different faculty. Each group has to be done with 3 activities 
and each activity takes 1-hour long.  

For the first activity, mud house making, the students have learnt about a structure how to build 
a house, an ingredient of mud house, how to create a house from mud, a process of making mud house, 
how to create a block from mud, how to make a color from mud and how to use a color from mud for 
coloring a house.   
 Second activity is making dye cloth, in this activity students have learnt how to make a dye cloth 
such as a process of making pattern on the cloth a staff will teach students to create the pattern from the 
way they fold the clothes, from clothespin, and many techniques that it will make a design on the cloth . 
Furthermore, students will know how to make color from a natural thing for example, flower, leaf, wood, 
or mud. How long they need to soak their cloth in the water to create a color on their cloth. 
 Last activity for students is knowing yourself. These activity students were set in a group they were 
asked to share about their personal information such as name, nickname, study year, faculty, department, 
hometown, and the reasons that they choose this faculty and this university, what they want to be in a 
future.  After they have known each other, the students were divided in a group of 5 people they were 
assigned the questions and have presentation group. 
 
Methodology 

1. Population 
Population in this study consisted of 219 students (81 males, 138 female) in two years of 

freshmen and sophomore of King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) who studied 
GEN241 Beauty of Life International Program in semester 2/2017. 

2. Research instruments 
Research instruments of this paper is self-assessment form. There are 2 open-ended questions 

which are 1) What knowledge that you have gain from an activities and 2) How you can apply the 
knowledge that you gain from activities to your daily life? 

3. Research procedures 
The research procedures have 8 steps as follows: 

4.1 The researcher has studied the subject learning outcome.   
4.2 Design activities with team teaching that match with subject learning outcome .  
4.3 Design research instrument for this activity which is self-assessment.  
4.4 An expert gives some feedback about self-assessment. After get a feedback the  
researcher remedy self-assessment again. 
4.5 Make a survey with a sample size of 30 people before hand out to students . 
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4.6 Data collection from students after finish from activities, time duration of doing this 
assessment is 15 minutes. 
4.7 Analyze the data by using descriptive statistics and content analysis 
4.8 Writing the result in descriptive research. 

 
Research results 
 The research results through activities of GEN241 Beauty of life’s student revealed that student’s 
opinion after the activities as follows; 
 1) Getting knowledge students got a knowledge from mud house activities (20.69%), this activity 
allowed students to learn natural material for building mud house together with a process of how to build 
a mud house.  Students reflect from what they have learned in this activity that they have known the 
process of doing mud house, which materials and equipment which they can used to make a mud house 
furthermore, students reflect that they have learned how to work with other that they haven’t know before, 
and how to works as a team to get things done, know how to finish working in time .  There are some 
comments from students as follows;  

“I get many knowledge from this activity that I haven’t known before I ‘ve known how to make a 
house from mud and know about the benefit of it”. 

“I know a process of making mud house and I have known a benefit of mud which I haven’t know 
before” .  I’ve to work as a team with someone who isn’ t my friend for the first time, I have known what I 
have to do when I work as a team with other”. 
 Furthermore, not only a knowledge from mud house activity that students got only, but also a 
knowledge from dye cloth activity ( 31. 03% ) , this activity consists of a process of making dye cloth, 
knowledge in natural material for dye cloth for examples, wood, leaf.  Students have reflected what they 
got after they done this activity as follows; 
 “Creative thinking is the thing that I got from this activity because I have to create my own pattern 
for making dye cloth, I also know the process of how to make a dye cloth”. 

“From this activity I learned how to plan what pattern I have to do on dye cloth and which color 
I have to put it on the cloth to create a beautiful one”. 

“ I got a knowledge that a flower, leaf and even a mud can be a color for dye cloth moreover, I 
got a knowledge of how to make a dye cloth what is the process of it”. 

2) Students can have their own practicing students can practice by themselves in dye cloth and 
making a pattern in dye cloth from a real place (31.03%) and they can make a house from mud (28.88%). 
Students reflect as follows; 

“Being here and doing activities by ourselves make us learn more than in the theory in the class 
because we can practice with the real situation”. 

“As an architecture student, study with the real practice make us more understand what teacher 
teaches us in the class and we can adapt what we have done today with our project”. 

3) Appreciate the value students feel good after they have done activities, they learn more and 
know more about themselves and working with the others. Furthermore, they appreciate the value of 
nature (22.84%) they know a benefit from the nature and how to use a nature in an efficiency way . 
Students have reflected in this part as follows; 

“I’ve never worked with someone who isn’t my friend before, this activity teaches me how to 
work with the other”. 
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 “I know more about myself and I appreciate the value of myself that I haven’t appreciate it before 
moreover, after doing activities I have known about working with other . 

“Working with the other is very difficult for me because I don’t like to talk with strange people or 
someone who that I didn’t familiar with, but after activities I can work with the other without any fear and 
I think that it will be easier for me next time when I have to work with other”. 

“I would like to say thank you to my teacher and staff who take me here for doing activities, I have 
learned a lot during each activities such as a benefit of nature what can we make from it, knowing myself 
and working with the other and I hope that this activity will be a part of this subject for a long time so that 
the next year students will come and doing great activity here”. 

“ I have known the benefit of the natural that I haven’ t known it before, I know how to make a 
color from natural things, I can make a house from a natural thing.  Moreover, some natural thing can be a 
part of our food”.  

4)  Apply to their daily life students can use a knowledge that they have got from activities to 
apply with their study and their daily life (38.79%). Students can apply what they have got from activities 
to their project of different subject and some student may apply a knowledge to create their own product 
for selling. Students have reflected in this part as follows; 

“I will use a knowledge from dye cloth activity to make my own shirt and bag for selling and have 
my own business in the future”. 

“I study in an architecture faulty and I can use this knowledge in my term project moreover, I can 
build my own house or a furniture from a mud in the future”. 
 
Discussion 
 Learning by doing through an activity is one of an important mechanism that helps students getting 
knowledge through the real situation, because students can see and learn new things that they haven ’ t 
known before beside, they can created a new skills this conform with activity based learning theory  Sasikala 
Kugamoorthy (2011) said that activity based learning sessions have developed higher level of cognitive skills 
such as critical thinking, evaluation skills and analytical skills among the students. And it’s also concordant 
with experiential education theory Lewis and Williams (1994)  said that in its simplest form, experiential 
learning means learning from experience or learning by doing. Experiential education first immerses learners 
in an experience and then encourages reflection about the experience to develop new skills, new attitudes, 
or new ways of thinking. Furthermore, students can practice by themselves, in this activities students have 
to take action by themselves in each activities and get their work done .  Students will learn thing beyond 
theory in the class this harmonize with activity based learning Halil Coşkun Çelik (2018) mention that it is a 
range of pedagogical approaches to teaching. Its main concern is based upon the fact that learning should 
be based on doing some hands-on, minds-on or hearts-on experiments and activities. Meanwhile, students 
can appreciate value of themselves, others, and nature they know the benefit of the nature how to use 
it in an efficiency way.  They also know more about themselves and how to work with others, this accord 
with appreciation theory of Adler Mitchel & Fagley (2005) said that appreciation is as an acknowledging the 
value and meaning of something, an event, a person, a behavior, an object and feeling a positive emotional 
connection to it. Last, get a new knowledge for develop, cumulative, or adapt to their daily life students 
can use a new knowledge, skills, and things which they got from activities to apply with their daily life such 
as make a product for selling or use it with their term project this harmonize with Wurdinger (2005)  said 
that experiential as experiential learning is also built upon a foundation of interdisciplinary and constructivist 
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learning.  Experiential methodology doesn’ t treat each subject as being walled off in its own room, 
unconnected to any other subjects.  Compartmentalized learning doesn’ t reflect the real world, while as 
the experiential classroom works to create an interdisciplinary learning experience that mimics real world 
learning. 
 
Conclusion 
 According to a lesson learned of from Student’ s Practicing Activities in GEN 241 Beauty of Life 
(International Program) this may conclude that practicing activities is a useful activity for students, it is also 
a part which support and develop students to understand in learning skill, Interpersonal skills and 
responsibility which follow KMUTT Student QF. Furthermore, learning through practicing from activities make 
students got a new knowledge together with new skills that’ s beyond the theory inside the classroom, 
students were appreciate the value this can be refer to appreciate themselves and others. Students know 
how to work with others, working as a team moreover, students can develop many skills such as 
communication, tentative solving, creative thinking.  However, students can use a knowledge that they got 
from activities to cumulative in earning a living, in their study or term project . 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการถอดบทเรียนค้นหาแนวทาง ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงการเป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม 
กรณีศึกษา “โครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภากาชาดไทย” 
วิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 111 คน ภาคการศึกษา 2/2560 คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ใช้วิธีการถอดบทเรียนตามกรอบกระบวนการพัฒนาคุณภาพวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) 4 
ขั้นตอน คือ การวาง แผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข 
(Action) ตามสภาพจริงทุกขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย
โครงการเป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม ครั้งน้ี มี 4 แนวทาง คือ1. การใช้โจทย์งานจริงจากความต้องการขององค์กรให้
ผู้เรียนได้ลงมือท า  2. การใช้กระบวนการกลุ่ม 3. ผู้สอนสอนน้อยลงและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และ 4.การ
เปลี่ยนบทบาทของผู้สอนมาเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยทั้ง 4 แนวทาง ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนในทางบวก และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซ่ึงสะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ
การสอนทั้ง 4 แนวทางที่ผู้สอนใช้ 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การเรียนการสอนด้วยโครงการเป็นฐาน การบริการวิชาการสังคม  
              โครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และสภากาชาดไทย 
 

Abstract 
 This article had an objective of capturing lessons learned to come up with guidelines for studying 
the learning achievement and learners' satisfaction with the active learning management through a project-
based learning approach for academic services to society focusing on a case study of the integrated 
marketing communication campaign to support the Thai Red Cross Society's Operations.  The subjects were 
111 second year students enrolled in Integrated Marketing Communication Course, Communication Arts 
Faculty, Dhurakij Pundit University.  The 'Deming Cycle' model - Plan (P), Do (D), Check (C), and Act (A) - was 
used to capture the lessens learned in every step. The study found that there were four ways as guidelines 
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for the active learning management through a project-based learning approach for academic services to 
society, including (1) engagement of students in real tasks to learn through doing; (2) use of the group work 
format; (3) increase in self-learning with lessened teaching; and (4) change of the role of lecturer from 
teaching to advising.  The practical application of the said guidelines brought positive learning experience 
to the students with the highest satisfaction with the lessons they have learned in the whole picture.  That 
reflected the achievement of the four ways used in the active learning management. 
 
Key words:  Active Learning Management, Project-Based Learning, Academic Service,  
                 The Integrated Marketing Communication Campaign, and The Thai Red Cross Society 
 
บทน า  

‘อัลวิน ทอฟเลอร์’ (Alvin Toffler) นักเขียนชาวอเมริกัน กล่าวว่า “คนที่ไม่รู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 จะไม่ได้ 
หมายถึงผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่จะหมายถึง ผู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ (Learn) ละทิ้งความรู้เดิม (Unlearn) แล้วเริ่ม
เรียนรู้ใหม่ได้ (Relearn)” (อริญญา เถลิงศรี, 2557) สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ น ามาสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสะท้อนคิด  (Reflection) สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (บทบรรณาธิการ, 2559) วิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (MC 201) ซ่ึงเป็นวิชาแกน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคการศึกษาที่  2/2560  จ านวน 111 คน โดยให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติลงมือวางแผน “รณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ( IMC Campaign) เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภากาชาดไทย” เป็นโจทย์งานจริงที่ได้รับและร่วมพัฒนากับส านักงาน  หารายได้ สภากาชาดไทย บทความน้ี 
จึงเป็นการเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเรียนรู้เชิงรุก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงการเป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม กรณีศึกษาโครงการ
รณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นการถอดบทเรียนที่สรุป
ได้จากวิธีปฏิบัติงานผ่านการปฏิบัติจริง ด้วยกรอบกระบวนการพัฒนาคุณภาพวงจรเดมม่ิง PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อถอดบทเรียนหาแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงการเป็นฐานเพื่อ
บริการวิชาการสังคม กรณีศึกษาโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
สภากาชาดไทย 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เ รียนจากจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย
โครงการเป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม กรณีศึกษาโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของสภากาชาดไทย  
            3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครง การ
เป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม กรณีศึกษาโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภากาชาดไทย 
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กรอบแนวคิด 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณากร (MC 201) ภาค 

การศึกษา 2/2560 จ านวน 111 คน โดยใช้ทั้งหมดเป็นตัวอย่างของการศึกษา 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 แนวคิดที่ใช้สร้างเครื่องมือการวิจัย คือกรอบกระบวนการพัฒนาคุณภาพวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) 4  

ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุง   
แก้ไข (Action) ตามสภาพจริงทุกขั้นตอน 

   2.2 เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ใช้การวัดตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยธุรกิจ 
 บัณฑิตย์ 

   2.3 เกณฑ์การแปรค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน ใช้ scale 5 ระดับของ     ลิ
เคิร์ท (Likert technique)  
 3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามกรอบกระบวนการพัฒนา    
คุณภาพวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) 4 ขั้นตอน แสดงในแผนภาพประกอบที่ 2 ดังน้ี 

 
ภาพประกอบที่ 2 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบกระบวนการพัฒนาคุณภาพวงจรเดมม่ิง 4 ข้ันตอน 

1. ผู้เรียนปรับแก้ไขโครงการ  น า  
   เสนอแบบ Pitch Presentation  
   ได ้17 โครงการ สามารถน าไป 

  ปรับและประยุกต์ใช้ได้จริง 
2. ส่งมอบทุกผลงานให้สภากาชาด 

   ไทยได้น าไปใช้ประโยชน์ 

3. ผู้เรียนน ากิจกรรม‘Share for  
   Kids’ ไปต่อยอดสร้างการรับรู้ 
   และระดมทุน มอบให้มูลนิธิ 
   สงเคราะห์เด็กของสภากาชาด 

   ไทย จ.นครปฐม  
4. ผู้สอนถอดบทเรียน ท ารายงาน 

   สรุป คงส่วนดีและปรับปรุง 
   จุดบกพร่องเพื่อพัฒนาการ
จัดการ 
   เรียนการสอนในภาคการศึกษา 
   1/2561 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปเป็นความเรียง จากสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านการลง
มือปฏิบัติจริง ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าร้อยละ(Percentage) 
 
ผลและอภิปราย  

1. ผลจากการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงการเป็นฐานเพื่อบริการ
วิชาการสังคม กรณีศึกษา โครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภากาชาด
ไทยพบว่า ผู้วิจัยใช้วิธีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 4 แนวทางหลัก ปรากฏผลและอภิปรายผลดังน้ี 

   1.1 แนวทางที่1: การใช้โจทย์งานจริงจากความต้องการขององค์กรให้ผู้เรียนได้ลงมือท า  
        เป็นข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากที่ผู้วิจัยวิธีสอนโดยได้พาตัวแทนผู้เรียนไปเรียนรู้ดูงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุป

ภารกิจสภากาชาดไทยเชิงลึก ช่วยให้ผู้เรียนได้เปิดประสบการณ์ตรง เกิดมุมองใหม่และเรียนรู้ว่า สภากาชาดไทยไม่ใช่เป็น
หน่วยงานที่รับบริจาคเลือดอย่างเดียวตามที่เคยเข้าใจมาแต่เดิม แต่เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติและด าเนินการเพื่อ
มนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล มีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย การบริการโลหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นที่น่าเสียดายว่า การรับรู้และความเข้าใจในภารกิจดังกล่าวยังมี
น้อยและไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z  จึงเป็นปัญหาและที่มาของโจทย์งาน
ให้ผู้เรียนได้ลงมือท าโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เพื่อบริการวิชาการสังคมสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามภารกิจต่างๆ ของสภากาชาดไทย นับเป็นการท้าทายความสามารถของผู้เรียนเอง ผลจากการถอดบทเรียนพบว่า ผู้เรียนได้
ความรู้ใหม่เก่ียวกับสภากาชาดไทย เข้าใจแนวความคิดหลักและความส าคัญของวิชาที่เรียนจากการวางแผนรณรงค์ ได้ท าจริง
และไม่เคยท ามาก่อน ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ได้ความรู้ที่จะไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ ได้ฝึกน าเสนอ
ผลงานในสถานการณ์จริง (Pitch Presentation) มีความม่ันใจขึ้น และดีใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยกาชาด เป็นต้น ส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานซ่ึงเป็นผลจากการ เรียนรู้ของตนเอง 17 กลุ่ม 17 โครงการ โดยผู้บริหารสภากาชาดไทย
รู้สึกประทับใจและบอกว่า “สามารถนําไปปรับและ ประยุกต์ใช้ได้จริง ขอชื่นชมความคิดและวิธีการนําเสนอที่สร้างสรรค์ของ
ทุกทีม ทําออกมาได้ดีจริงๆ” ดังตัวอย่างโครงการ “Save For Share รู้จักออมพร้อมแบ่งปัน” เป็นแผนรณรงค์ให้กลุ่มเด็ก
นักเรียนรู้จักออมและแบ่งปัน การน าเสนอท าได้ดีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างความตื่นเต้น  น่าสนใจ มีความคิด
สร้างสรรค์ในการน าเสนอ เลือกใช้ส่ือได้ตอบโจทย์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สื่อบุคคล สื่อ กลางแจ้งภายในโรงเรียน 
สื่อกิจกรรม และแปลงเน้ือเพลงจาก Sound of music ได้ดีมาก สอดคล้องกับแผนรณรงค์ซ่ึงสามารถน ามาใช้ได้จริง สามารถ
อธิบายสัดส่วนเงินออมกับเงินบริจาคได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย คือ 80% เป็นเงินออม และ 20%  เป็นเงินที่น าไปบริจาคให้
สภากาชาดไทย สามารถน าไปใช้ได้จริงทั้งแผนรณรงค์” ผลที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า การใช้โจทย์งานจริงจากประเด็นปัญหา
ความต้องการขององค์กรในบริบทน้ี นอกจากจะได้ท าเพื่อบริการวิชาการสังคมแล้ว ยังเป็นเสมือนกรณีศึกษา ที่ฝึกให้ผู้เรียนได้
ลงมือท าจริง  (Learning by Doing) ผ่านการท าโครงการ (Project Base Learning) ดังที่ นนทลี พรธาดาวิทย์ (2559) กล่าว
ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ที่ผู้เรียน
สามารถน าทักษะเหล่าน้ีไปใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตในอนาคต และสอดคล้องกับปรียา สมพืช (2559) ที่อธิบายว่า 
การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีความคิดที่ละเอียดรอบคอบ สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล บ่งบอก
วิถีทางปฏิบัติในอนาคต รู้จักวางแผนการปฏิบัติ รู้จักแยกแยะข้อมูลที่ส าคัญ ระบุและวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ตลอดจน
แนวทางแก้ไขได้ ผู้เรียนสามารถระบุข้อมูลส าคัญที่ใช้ส าหรับการวางแผนและการตัดสินใจผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการเสาะแวง
หาข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากน้ีผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรับฟังทัศนะ
และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท าให้มีทักษะการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเขียนความเรียง 
และการเรียนรู้ด้วยกรณีมีคุณค่าท าให้ผู้เรียนมีวุฒิภาวะ มีความพร้อมในการตัดสินใจด้วยค่านิยมและสติปัญญาที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

      1.2 แนวทางที่ 2: การใช้กระบวนการกลุ่ม   
           การใช้กระบวนกลุ่มในครั้งน้ี ผู้วิจัยแบ่งผู้เรียน 111 คน เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-8 คน ตามความสมัครใจ 

ได้ 17 กลุ่ม ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกบริหารจัดการกลุ่มกันเองโดยอิสระ ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน ฝึกภาวะผู้น าและผู้ตาม ดังเช่น ทุกครั้งของการนัดพบเป็นรายกลุ่มเพื่อติดตาม
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ความก้าวหน้าการท าโครงการ นอกจากผู้เรียนส่วนใหญ่จะมารายงานความก้าวหน้าอย่างพร้อมเพรียง กลุ่มใดมาไม่ครบจะมี
จดหมายลาแสดงเหตุผล ซ่ึงเป็นกฎกติกาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้วิจัยแล้ว  ผู้วิจัยยังได้พูดคุย ซักถามความเป็นไป
และให้ข้อแนะน ากระบวนการท างานเป็นรายกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการท างาน
ให้ดีขึ้น นอกเวลาผู้วิจัยได้ทราบว่า ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีการนัดประชุมกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัด แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ช่วยเหลือกันและกัน มีลักษณะเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สะท้อนภาพชัดของค าว่า 
“ทีม” จากสมาชิกทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกจากการน าเสนอผลงานเพื่อเก็บคะแนนและต่อผู้บริหารจากสภากาชาด
ไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของโชติ บดีรัฐ (2558) ที่พบว่า กระบวนการกลุ่มส่งผลต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ
นักศึกษา โดยเรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการมีส่วนร่วมในการน าเสนอทุกขั้นตอน รองลงมาคือ มีความกล้า
แสดงออกอย่างชัดเจน มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และมีความ
เป็นผู้น าในการตัดสินใจ ตามล าดับ และยังพบอีกว่า ช่วยให้ผู้เรียน สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายตามความสนใจ 
ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาปรับปรุงผลงานของตนเอง เช่น การท าคลิปวิดีโอ 
MV มีการแต่งเพลงพิเศษส าหรับแคมเปญ แปลงเพลงประกอบแผนรณรงค์ที่เรียบเรียงเน้ือร้องใหม่ได้ดีเหมาะกับความนิยมใน
ปัจจุบัน การแสดงบทบาทสมมุติ และการสร้างสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น ตัวอย่างเหล่าน้ี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนา
ตนเองของผู้เรียน โดยบุญถิ่น อินดาฤทธ์ิ (2555) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการเรียนรู้เชิงรุกท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานของตนเองในชั้นเรียน ส่งผลให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองผ่านการแสดง
ความรู้สึกและสะท้อนความคิด มีพัฒนาการที่ดีและมีการปรับปรุงงานของตนเอง และงานวิจัยของนพเกล้า ศรีมาตย์กุล 
(2557) พบว่านักศึกษามีพัฒนาการในการเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาในรายวิชา DES111 ทัศนศิลป์ 1 อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ี สิ่งที่ผู้เรียนสะท้อนความคิดตรงกันทุกกลุ่ม 
จากกิจกรรมถอดบทเรียน “สิ่งที่ได้เรียนรู้” จากการเรียนและท าโครงการด้วย Mind Map คือ ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม 
ต้องอดทน เสียสละ มีความสามัคคี และต้องท างานอย่างมีเป้าหมาย ทักษะเหล่าน้ี ผู้เรียนบอกว่าสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
เอ้ือประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนเองและผู้ที่จะน าผลงานไปใช้ 

     1.3 แนวทางที่ 3: ผู้สอนสอนน้อยลงและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  
          เป็นความจริงที่ว่า การสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอกและเล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้น าความรู้ที่

ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปปฏิบัติได้อีกต่อไป ชี้ให้เห็นว่าผู้สอนยุคใหม่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ผลจากการ
ถอดบทเรียนครั้งพบว่า บทบาทการสอนเชิงเน้ือหาหน้าชั้นเรียนของผู้วิจัยน้อยลง (Teach Less)  แต่บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นคือ 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น (Learn More) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทุกขั้นตอนของการ
เรียนรู้ (Student-centered learning) เช่น การให้ผู้เรียนเลือกตัวแทนกลุ่มไปเรียนรู้ดูงานที่สภากาชาดไทยร่วมกับผู้วิจัย เพื่อ
รับฟังข้อมูลเชิงลึกและรับโจทย์งานจริง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและ
ถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆ การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติวางแผนโครงการรณรงค์ การใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานของผู้เรียน 
การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสน าเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง เพื่อ  ฝึกทักษะการสื่อสารส าหรับนักนิเทศศาสตร์ 
รวมถึงการให้ผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอดของวิชาเรียน และน าเสนอความรู้ จากการลงมือท าโครงการรณรงค์ ตัวอย่างเหล่าน้ี
สะท้อนภาพการปรับเปลี่ยนวิธีเรียนของผู้เรียนและวิธีการสอนของผู้วิจัยเพื่อให้ผู้เรียนได้ “เรียน” มากกว่า“สอน”  ซ่ึง
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “Teach Less, Learn More” (TLLM) ส่งผลให้ผู้เรียนค้นพบและสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง ปรากฏออกมาเป็นผลงานรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภากาชาดไทยอย่าง
น่าชื่นชม เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านบวกและมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมมากที่สุดอีกด้วย 
ดังที่เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทร (2554-2555) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เช่นน้ีจะเกิดผล เม่ือผู้สอนลดบทบาทในการสอนของตนเอง
ให้น้อยลง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว กล่าวคือ เป็นทั้ง
วิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ความรู้ทักษะและเจตคติที่จ าเป็น และยังจะเป็นการฝึกฝนให้พวกเขาเป็นคนที่ไม่น่ิงดูดาย
สังคม รู้จักให้และเผื่อแผ่ออกไปรับใช้สังคมพร้อมๆ กัน” (วิจารณ์ พานิช ในมูลนิธิสยามกัมมาจล, 2554) ดังตัวอย่างในคาบ
สุดท้ายของการเรียน มีตัวแทนผู้เรียนลุกขึ้นกล่าวขอบคุณและบอกว่า “ขอบคุณอาจารย์ ที่สอนให้พวกเรารู้จักการเรียนรู้ วิชา
น้ีสอนให้เราต้องเรียนเองจากการทําเยอะมาก เหน่ือยครับ แต่ได้อะไรมากมายทั้งความรู้และได้รู้จักคําว่า...ให้...”  
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     1.4 แนวทางที่ 4: การเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนมาเป็นผู้ช่วยเหลือ     
          การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงการเป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม ครั้ง

น้ี จะไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิด้านบวกต่อผู้เรียนเลย หากผู้วิจัยไม่ได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้สอนที่บอกความความรู้หรือให้เน้ือหา 
มาเป็นผู้ช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผ่านการลงมือท าโครงการ
รณรงค์ด้วยการใช้โจทย์งานจริง จากการถอดบทเรียนพบว่า บทบาทของผู้สอนโดยนัยยะน้ี คือ “ผู้อ านวยความสะดวก” 
(Facilitator) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น หา “พื้นที่” และให้ “เวลา” ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือท าอย่างเต็มที่
และเต็มศักยภาพ นอกจากน้ี ยังต้องท าหน้าที่ “โค้ช” (Coach) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (แต่ไม่ครอบง า) ช่วยเสริมและสร้าง
แรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้เรียนม่ันใจและพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าและความหมายของการเรียนรู้ เป็นผู้ประเมินและให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เพื่อให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตน สอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม ที่อธิบายว่า “การ
เรียนรู้ที่ดี ไม่ได้มาจากการหาวิธีการสอนที่ดีแก่ผู้สอน แต่มาจากการให้โอกาสที่ดีแก่ผู้เรียนในการสร้าง” (วัชรินทร์ โพธ์ิเงิน 
และคณะ อ้างในสุรางคนา ณ นคร, 2557) ด้วยเหตุน้ี ผลงานที่เกิดขึ้นทั้ง 17 โครงการรณรงค์ของผู้เรียน จึงปรากฏให้เห็นเป็น
รูปธรรม 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย
โครงการเป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม กรณีศึกษาโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับ สนุน
การด าเนินงานของสภากาชาดไทย ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

  ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนด้วยโครงการเป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม กรณีศึกษาโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของสภากาชาดไทย วิชาการสื่อสารสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา 1/2560 

 
ช่วงคะแนน จ านวน ร้อยละ Grade 

85-100 35 31.53 A 
80-84  27  24.32  B+  
 75-79  28  25.23  B  
 70-74  13  11.71  C+  
65-69  5  4.50  C  
 60-64  1  0.09  D+  
55-59  2  1.80  D  
0-54  0  0.00  F  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนที่ได้เกรด A  คิดเป็นร้อยละ 31.53 จ านวน 35 คน ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก รองลงมา    

ผู้เรียนที่ได้เกรด B+ คิดเป็นร้อยละ 24.32 จ านวน 27 คน ผู้เรียนที่ได้เกรด B  คิดเป็นร้อยละ 25.23 จ านวน 28 คน    ผู้เรียน
ที่ได้เกรด C+ คิดเป็นร้อยละ 11.71 จ านวน 13 คน ผู้เรียนที่ได้เกรด C คิดเป็นร้อยละ 4.50 จ านวน 5 คน ผู้เรียน  ที่ได้เกรด 
C  คิดเป็นร้อยละ 4.50 จ านวน 5 คน ผู้เรียนที่ได้เกรด D+ คิดเป็นร้อยละ 0.09 จ านวน 1 คน และผู้เรียนที่ได้  เกรด D คิด
เป็นร้อยละ 1.80 จ านวน 2 คน ตามล าดับ ซ่ึงผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ผู้เรียนสอบผ่านทุกคน และได้ผลการ  เรียนในระดับดี
เยี่ยมเป็นจ านวนมากที่สุด ซ่ึงสะท้อนได้ว่าการใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกทั้ง 4 แนวทางจากโจทย์ปัญหาความ
ต้องการจริงของสภากาชาดไทย ส่งผลสัมฤทธ์ิในทางบวกไม่มากก็น้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของณฐกร ดวงพระเกษ 
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ และ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร (2560) และประกายฉัตร ขวัญแก้ว (2559) ที่พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นได้  และส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการสอนแบบเชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิของ
เบญจพร สว่างศร (2559) พบว่า การจัดกิจกรรมการสอนแบบเชิงรุกพบว่า กิจ กรรมการสอนแบบเชิงรุก สามารถท าให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น พบว่าผู้เรียนมีคะแนนทดสอบความรู้หลัง
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และศิริรัชส์ อินสุข อภิชาติ อัจฉริยศักดิ์ชัย และรณภพ อ้ิมทับ (2559) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนรายวิชาชีวเคมีภาคทฤษฎีของบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก มีผลการเรียน
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรก าหนดด้วย อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งน้ีของผู้วิจัย ยังพบข้อจ ากัด ที่ไม่
ศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้แนวทางการสอนดังกล่าว ซ่ึงข้อจ ากัดน้ีจะน าไปศึกษาวิจัยต่อเน่ืองในครั้งต่อไป  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงการ
เป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม กรณีศึกษาโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภากาชาดไทย แสดงดังตารางที่ 2 

  ตารางที่ 2 แสดงความความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย
โครงการเป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม กรณีศึกษาโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของสภากาชาดไทย 

 
เรื่อง    X¯ SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ผู้เรียนรับทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละคาบ 4.84 0.47 มากที่สุด 
2. ผู้เรียนได้รับความรู้หรือทักษะเพิ่มขึ้นจากการเรียนวิชาน้ี 4.80 0.50 มากที่สุด 
3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.80 0.65 มากที่สุด 
4. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
   การแก้ปัญหา และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

4.84 0.62 มากที่สุด 

5. ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจากโจทย์จริง 4.72  0.54 มากที่สุด 

6. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4.68 0.63 มากที่สุด 
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
   ความมีศีลธรรมหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.84 0.55 มากที่สุด 

8. ผู้เรียนขอค าแนะน าหรือปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนได้เสมอ 4.64 0.95 มากที่สุด 
9. ผู้เรียนได้รับแจ้งผลการตรวจงานและคะแนนเก็บในระหว่างเรียน 4.80 0.58 มากที่สุด 
10. ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามวัตถุประสงค์และแผนการสอนของรายวิชา 4.76 0.60 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.77 0.61 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย
โครงการเป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม กรณีศึกษาโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของสภากาชาดไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และมีผู้เรียนบางคนแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า “ชอบ
การเรียนแบบน้ี เพราะได้ทํางานจริงๆ ช่วยให้เข้าใจวิชาที่เรียนได้ดี เป็นประสบการณ์การเรียนที่ประทับใจ” “ไม่คิดว่าจะทําได้
ค่ะ” “ภูมิใจที่ได้ช่วยสภากาชาด” และ “เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้รับเกียรติบัตร” ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากผู้เรียนได้
เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากลาย สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเชิกรุกที่ผู้วิจัยค้นพบ ทั้ง
การใช้โจทย์การท างานจริงที่มาจากปัญหาและความต้องการขององค์กร ท าโครงการจริง การเห็นคุณค่าของผลงานจากการ
เรียนรู้ว่ามีประโยชน์ต่อสภากาชาดไทยและจับต้องได้ ฝึกการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและการสื่อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์ที่
สนุกและมีความสุข การใช้กระบวนการกลุ่มสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม ขณะที่การสอนเน้ือหาของผู้วิจัยน้อยลง แต่
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นจากการลงมือท า เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทุก
มิติ ตัวอย่างเหล่าน้ีสะท้อนผลสัมฤทธ์ิของการสอนทั้ง 4 แนวทางในภาพรวมที่ผู้สอนค้นพบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นนทลี พรธาดาวิทย์ (2560) พบว่าความพึงพอใจในการสอนของผู้สอนแบบ Active Learning  ในวิชาการจัดการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และจากการประเมินผลกระทบการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกของศิริรัชส์ อินสุข 
อภิชาติ อัจฉริยศักดิ์ชัย และรณภพ อ้ิมทับ (2559) พบว่า ผลการสะท้อนคิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกรายวิชา
ชีวเคมี มีประโยชน์และคุณค่าที่เกิดกับนักศึกษาพยาบาลฯเรียนอย่างมีความสุข กิจกรรมสนุกสนาน ไม่เครียดกับวิชาชีวเคมีที่
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คิดว่ายากต่อการเรียนรู้ ได้ความรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้สอนและมีความพึงพอใจกับการ
ประเมินผลการเรียน  
 
สรุปผลการวิจัย   
 แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงการเป็นฐานเพื่อบริการวิชาการสังคม 
กรณีศึกษา โครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภากาชาดไทย  ทั้ง 4 
แนวทางที่เป็นข้อพบ สะท้อนภาพตัวอย่างการจัดเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านความหลากหลายของกิจกรรม
และวิธีสอนที่ถูกผสมผสานกลมกลืนกันโดยไม่อาจแยกส่วนได้ ทั้งยังช่วยเก้ือกูลและหนุนเสริม ส่งผลให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ กระตุ้นและดึงพลังด้านบวกที่มีอยู่ในจิตใจของผู้เรียนออกมาร่วมส่งต่อความงดงามแห่งการให้ ด้วย
ผลงานสร้างสรรค์ยังประโยชน์แก่องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติอย่างสภากาชาดไทย ผู้วิจัยจึงเชื่อว่า “ทุกอย่างเป็นไปได้” 
(Anything is Possible) หากผู้สอนและผู้เรียนกล้าเดินออกนอก “ร่อง” ที่เคยชิน และการศึกษาครั้งน้ี เกิดผลสัมฤทธ์ิในทางที่
ดีทุกแนวทาง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
 จากผลการศึกษาครั้งน้ี พบว่าทุกแนวทางส่งผลสัมฤทธ์ิในทางที่ดี ดังน้ัน ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้แต่ละ 
แนวทางตามเหมาะสมกับผู้เรียน เน้ือหารายวิชาและบริบทของชั้นเรียนได้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการใช้โครงการเป็นฐานเพื่อการบริการวิชาการสังคม ทั้ง 4 แนวทาง เป็นข้อ
ค้นพบจากการถอดบทเรียน ยังไม่อาจสรุปได้ว่าแนวทางใดจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด จากประสบการณ์ของผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การวิจัยครั้งต่อไป ควรส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อแนวทางการจัดเรียนการสอนทั้ง 4 แนวทางดังกล่าวด้วย 
เพื่อให้ผู้สอนที่มีความสนใจได้พิจารณาน าไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

Model of Project-Based Learning through the course of project work teaching 
for undergraduate students 

 
อุไรวรรณ หาญวงค์1*, ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ2, วิชญา  ผิวค า3, อมรา สุขบุญสังข์4, ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์5 
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บทคัดย่อ 
    การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาบริบทความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
(3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ (4) ประเมินผลการใช้รูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ในด้านความรู้การสอนแบบโครงงาน ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และเจตคติที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ 5 ฉบับ คือ 
(1) แบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา  (2) แบบประเมินการสร้างรูปแบบ  (3) แบบวัดความรู้การสอนแบบโครงงาน 
(4) แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ (5) แบบสังเกตทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ 
(6) แบบวัดเจตคติต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  ผลการวิจัยพบว่า (1) บริบทความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีคือการสร้างผลงานสร้างสรรค์จากการท าโครงงาน  (2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้าง
ผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) กระตุ้นความคิด 2) การวางแผนการด าเนินงาน 3) 
การปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติและจัดโครงสร้างความรู้ และ 5) การสรุปและน าเสนอ
งาน (3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมาก และ (4) ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานพบว่า 
ความรู้การสอนแบบโครงงานของนักศึกษาร้อยละ 96.88 มีคะแนน  75% ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับมาก ทักษะ  การสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ในระดับมากที่สุด และเจตคติที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับมากที่สุด  
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ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน, ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน,  
              เจตคติต่อการเรียน  

 
Abstract 

 This research aims (1) to study the need context in the course of a Project-based Learning for 
undergraduate students, (2) to develop the model of learning management which will create tasks through 
a project-based learning, (3) to evaluate the developed model on its appropriateness and feasibilities, and 
(4) to evaluate the use of developed model on the knowledge of Project-Based instruction, abilities to 
initiate creative task, communication skill, working with others and the perception towards the model 
management.  The sample group are some 32 undergraduate students in the major of Elementary 
Education, Chiang Mai University who enrolled in the course of project-based learning. This research 
employs 5 tools which are: (1) Survey on Students’ attitude, (2) Evaluation Form of the model construction, 
(3) The Measurement Form on the knowledge of project instruction, (4) the Evaluation Form on ability to 
initiate creative task, (5) The Observation Form on skills of communication and working with others and (6) 
The Measurement Form on attitude on the learning model, analysis on the quantitative data through 
descriptive through means and Standard Deviation (SD). The research findings reveal the followings: (1) The 
need context of this course for the undergraduate students is that they need to build a set of Project-Based 
tasks in the course of project-based learning through the developed model of project-based learning. (2) 
The developed model is composed of 5 steps which are 1) to stimulate the thought,  2) to make a plan 
for the implementation,  3) to implement and exchange the learning,  4) to monitor the implementation 
and arrange the knowledge structure, and 5) to draw the conclusions and to present the result.  (3)  The 
appropriateness and feasibility of the model management to create creative task through project-based are 
at a high level.  (4)  The result of using the developed model revealed that the students’ knowledge of 
teaching through the project-based technique is at 96.88 percent and a score of ≥75%. The ability to create 
the work creatively is at a high level while the communication and working skills with others stand in the 
highest level; the perception/attitude towards the learning model is at the highest level.  
 
Keywords: Learning management model, Project-based learning, communication skill and working with  
                others, attitude toward learning 
 
บทน า  
  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry-based 
Learning) การเรียนรู้ฐานสมรรถนะหรือความสามารถ (Performance/Competency-based Learning) การบูรณาการ
เรียนรู้ร่วมกับการท างาน (Work-integrated Learning) เป็นต้น 
  การน าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ถือได้ว่าไม่ใช่สิ่งใหม่ในการจัดการศึกษา  
ซ่ึงในทศวรรษที่ผ่านมามีการน ามาใช้จนเป็นที่ยอมรับในกลวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานได้เข้ามามี
ส่วนส าคัญในห้องเรียนเม่ือมีงานวิจัยมาสนับสนุนว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เม่ือมีโอกาสได้ค้นคว้าในสิ่งที่ซับซ้อน ท้า
ทายและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 
    จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Bell (2010) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ไว้ว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอนให้ผู้เรียนสร้างความส าเร็จจากหลากหลายกลยุทธ์ 
ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ของตนเองผ่านการสืบค้น การท างานร่วมกันเพื่อการวิจัยและสร้างโครงงานที่สะท้อนถึงความรู้ของ
ผู้เรียน การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไม่ใช่กิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่เป็นพื้นฐานหรือแกนหลัก
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ของหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้ Thomas (2000) ได้สรุปไว้ว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นรูปแบบที่สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านโครงงานโดยที่โครงงานจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะ 5 ประการดังน้ี (Gulbahar และ 
Tinmaz, 2006) (1) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่บูรณาการเข้ากับรายวิชา กลุ่มวิชา และหลักสูตร (2) มุ่งเน้นการใช้ค าถามหรือ
โจทย์ปัญหาที่เป็นตัวกระตุ้นหรือผลักดันให้ผู้เรียนได้พบกับการค้นหาความคิดรวบยอดและ/หรือหลักการส าคัญในเน้ือหาวิชา 
(3) ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สังเกต ลงมือปฏิบัติ และค้นพบหลักการส าคัญในเน้ือหาวิชา  (4) ยอมให้ผู้เรียนเป็น 
ผู้ก าหนดเงื่อนไขการเรียนรู้ในระดับหน่ึง และ (5) มีความสัมพันธ์กับสภาพในชีวิตจริง 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) มีลักษณะของการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ก าหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวางแผนและออกแบบกระบวนการท างานตามระดับทักษะของตนเอง โดยผู้เรียนสามารถ
ใช้ฐานจากการวิจัยหรือเลือกใช้องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อสร้างผลงานหรือหรือนวัตกรรมใหม่ที่เป็นรูปธรรม
และสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริม
ทักษะการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เบนจามิน บลูม (Benjamin 
Bloom) คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า และหลักการเรียนรู้ที่
ส าคัญในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org) ที่มีมาตรฐาน
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาอย่างลึกซ้ึง มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนกับข้อมูล
และเครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริง ดังน้ันผู้เรียนน่าจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

  จากการทบทวนวรรณกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานน้ัน 
เป็นรูปแบบวิธีสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมมือกัน ในการศึกษาค้นคว้า ส ารวจ ตรวจสอบ แก้ปัญหา ทดลอง วิจัย ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นแนวความคิดและหลักการในเน้ือหาสาระ ตอบสนองความสนใจที่จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สู่ความท้าทาย
ด้วยตนเอง  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท างานได้อย่างอิสระเพื่อสร้างความรู้ของตัวเอง มีรูปแบบการท างานที่มีระบบ                             
มีกระบวนการท างานที่ชัดเจน ในการแก้ปัญหาที่ท้าทายและสร้างชิ้นงานได้ส าเร็จ สามารถใช้งานได้จริงหรือสามารถพัฒนา            
ต่อยอดได้ในโลกแห่งความเป็นจริง  

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในกระบวนวิชาที่มี
เน้ือหาประกอบด้วย ความเป็นมาและความหมายของการสอนแบบโครงงาน จุดมุ่งหมาย ประเภทและลักษณะของโครงงาน
ต่าง ๆ องค์ประกอบและขั้นตอนการท าโครงงาน ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในการสอนแบบ
โครงงาน การประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การประเมินโครงงานและการประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียน และให้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21 ที่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ของตนเอง 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังกล่าว จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงองค์ความรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาบริบทความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้

โครงงานเป็นฐาน  
4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในด้าน

ความรู้การสอนแบบโครงงาน ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
เจตคติที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
กรอบแนวคิด   
   กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย ปัจจัยประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการคือให้ผู้เรียนได้
ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) กระตุ้นความคิด (2) การวางแผนการด าเนินงาน (3) การปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติและจัดโครงสร้างความรู้ และ (5) การสรุปและน าเสนองาน  ผลผลิตที่ได้คือ ผู้เรียน                 
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มีความรู้การสอนแบบโครงงาน ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
เจตคติที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

ตอนที่ 1 ศึกษาบริบทความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เนื้อหาที่ศกึษา คือ บริบทความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจความคิดเห็นต่อความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน 

ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและประเด็นในการส ารวจไว้ ภายใต้การจัดการเรียนรู้กระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน  
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีดังน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน ได้แก่ ลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา กิจกรรม

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  เป็นต้น 
2. ศึกษาความต้องการการเรียนของนักศึกษาในกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน โดยการใช้แบบส ารวจความคิด

เห็น เ ม่ือได้ข้อมูลพื้นฐานแล้วน ามาเป็นประเด็นการสนทนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและล าดับความส าคัญใน                               
การตั้งเป้าหมายก่อนการเรียน พบว่านักศึกษามีความต้องการสร้างผลงานที่เกิดจากการท าโครงงานในการเรียนกระบวน
วิชาการสอนแบบโครงงาน  

 
ตอนที่ 2 การสร้างและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้าง

ผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
เนื้อหาที่ศึกษา คือ การสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงาน

สร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย  
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในสร้างสร้างรูปแบบ ได้แก่ อาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 ท่าน 
2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ได้แก่ อาจารย์ที่สอน

ระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 ท่าน ที่ไม่ใช่กลุ่มเดิม 
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบประเมินการสร้างรูปแบบ ที่ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประเด็นในการสนทนากลุ่มและการสร้างรูปแบบไว้  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีดังน้ี 
1. สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
2. ศึกษาการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
3. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
4. สนทนากลุ่มกับอาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 ท่าน แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาปรับปรุง

และสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
5. ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเ น้ือหา โดยอาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 ท่าน              

ลงความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ต่อการน าไปจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานหรือไม่ ปรากฏว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.51 ขอบเขตค่าเฉลี่ย 4.33 ถึง 4.67 และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 
ขอบเขตค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 ถึง 4.67 
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ตอนที่ 3 การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 เนื้อหาที่ศกึษา คือ ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนกระ
บวนวิชาการสอนแบบโครงงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา  
         1.  ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
         2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้การสอนแบบโครงงาน ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร
และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเจตคติที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1. แบบวัดความรู้การสอนแบบโครงงาน มีลักษณะเป็นแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.52 ถึง 0.78            

ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.54 มีค่าครอนบาคแอลฟ่า เท่ากับ 0.80  
2. แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ มีลักษณะเป็นแบบประเมินที่มีเกณฑ์การให้คะแนน

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของข้อค าถามในการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Item Objective Congruence Index: IOC) พบว่าแบบประเมินมีค่า IOC รายข้อเท่ากับ 0.67 ถึง
1.00 และผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ พบว่าเกณฑ์การประเมินสร้างสรรค์มีความเหมาะสม  

3. แบบสังเกตทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ที่ตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหาของข้อค าถามในการสังเกตโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (Item Objective Congruence Index: IOC) พบว่าแบบสังเกตมีค่า IOC รายข้อเท่ากับ 0.67 ถึง.1.00  

4. แบบวัดเจตคติที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา
ของข้อค าถามในการสังเกตโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(Item Objective Congruence Index: IOC) พบว่าแบบวัดเจตคติที่มีค่า IOC รายข้อเท่ากับ 0.67 ถึง.1.00 
 
         ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีดังน้ี 

1. น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ (1) กระตุ้นความคิด (2) การวางแผนการด าเนินงาน (3) การปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) การตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติและจัดโครงสร้างความรู้ และ (5) การสรุปและน าเสนองาน ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

2. ระหว่างด าเนินการจัดการเรียนรู้สังเกตทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
3. หลังจัดการเรียนรู้ประเมินความรู้การสอนแบบโครงงาน ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ และแบบวัด

เจตคติที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
ผลและอภิปราย   

1.  ผลการศึกษาบริบทความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานของนักศึกษา 
  ผลการศึกษาบริบทความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานของนักศึกษา จากการส ารวจ                  
ความคิดเห็นต่อความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานของนักศึกษาภายใต้การจัดการเรียนรู้กระบวน
วิชาการสอนแบบโครงงาน เรียงตามความต้องการวิธีการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานมากที่สุดคือ การเรียนโดย
การลงมือท าโครงงานกลุ่ม (f=31) คิดเป็นร้อยละ 32.29 ดังตารางที่ 1 และผลจากการน าข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาเป็นประเด็น   
การสนทนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและล าดับความส าคัญ ในการตั้งเป้าหมายก่อนการเรียน พบว่านักศึกษามีความต้องการ
สร้างผลงานที่เกิดจากการท าโครงงานในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน 
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ตารางที่ 1  ความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานของนักศึกษาภายใต้การจัดการเรียนรู้กระบวน
วิชาการสอนแบบโครงงาน   

วิธีการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน ความถี่(f) ร้อยละ 

เรียนโดยเน้นเน้ือหาวิชาเป็นหลัก 18 18.75 
เรียนโดยการลงมือท าโครงงานกลุ่ม 31 32.29 
เรียนโดยเน้นการศึกษาจากโครงงานอ่ืนเป็นหลัก 22 22.92 
เรียนโดยศึกษาจากนิทรรศการผลงานโครงงานอ่ืน 23 23.96 
อ่ืน ๆ 2 2.08 

รวม 96 100.00 
 

2.  ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
คือ (1) กระตุ้นความคิด (2) การวางแผนการด าเนินงาน (3) การปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) การตรวจสอบ                         
ผลการปฏิบัติและจัดโครงสร้างความรู้ และ (5) การสรุปและน าเสนองาน ดังน้ี 
  1. ขั้นการกระตุ้นความคิด เป็นขั้นการกระตุ้นผู้เรียนให้ได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ในสิ่งที่สนใจ โดยใช้ข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการอภิปรายเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที่ เพื่อน าข้อมูลมาสนับสนุนสิ่งที่ตนเองสนใจ  
 2. ขั้นการวางแผนการด าเนินงาน เป็นขั้นการน าแนวคิด หลักการ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการก าหนด
กรอบความคิด แผนกลยุทธ์ในการท างาน การวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน  
 3. ขั้นการปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นลงมือปฎิบัติงานตามแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ แล้วน าเสนอ
ผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน าความคิดเห็นที่แตกต่างและข้อวิพากษ์มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน                  
การปรับปรุงแนวคิด กระบวนการท างาน และผลงาน 
 4. ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติและจัดโครงสร้างความรู้ เป็นขั้นการสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Refection) 
ระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง มุ่งเน้นให้เกิดผลงาน และเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระต่าง ๆ  
 5. ขั้นการสรุปและน าเสนองาน เป็นการสรุปผลการท างานและน าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม สะท้อนถึงคุณค่า
ของผลงานของผู้เรียน และมีการทบทวนการท าโครงงาน (After Action Review-AAR) หลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนองาน 
 

3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้
โครงงานเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น 5 ขั้นตอน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.51 ขอบเขตค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33 ถึง 4.67 และภาพรวมทุกขั้นตอนมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ขอบเขตค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 ถึง 4.67 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได ้

MEAN(SD) แปลความ MEAN(SD) แปลความ 

1. กระตุ้นความคิด 4.33 (0.58) มาก 4.33 (0.58) มาก 
2. การวางแผนการด าเนินงาน 4.33 (0.58) มาก 4.33 (0.58) มาก 
3. การปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.67 (0.58) มากที่สุด 4.33 (0.58) มาก 
4. การตรวจสอบผลการปฏิบัติและ              
   จัดโครงสร้างความรู้   

4.67 (0.58) มากที่สุด 4.67 (0.58) มากที่สุด 

5. การสรุปและน าเสนองาน 4.67 (0.58) มากที่สุด 4.00 (1.00) มาก 
ภาพรวม 4.46 (0.51) มาก 4.42 (0.58) มาก 

 
4.  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
ความรู้การสอนแบบโครงงานของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดย

ใช้โครงงานเป็นฐาน ในภาพรวมนักศึกษาร้อยละ 96.88 มีคะแนนความรู้การสอนแบบโครงงาน  75%     
     ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=3.71, SD=0.45) 
 ทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=3.56, SD=0.50) 
 เจตคติที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x̄=3.59, SD=0.49) 
 
การอภิปรายผล 
 บริบทความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานของนักศึกษาคือ การสร้างผลงานที่เกิดจากการท า
โครงงานในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงาน ผู้วิจัยจึงได้สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) กระตุ้นความคิด (2) การวางแผนการด าเนินงาน                                    
(3) การปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติและจัดโครงสร้างความรู้ และ (5) การสรุปและ
น าเสนองาน ที่มีผลการประเมินความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และ
ภาพรวมทุกขั้นตอนมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เน่ืองจากผู้วิจัยได้สร้าง
รูปแบบแต่ละขั้น โดย (1) ขั้นการกระตุ้นความคิด เป็นขั้นการกระตุ้นผู้เรียนให้ได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ในสิ่งที่สนใจ 
โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการอภิปรายเปลี่ยนเรียนรู้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อน าข้อมูลมาสนับสนุนสิ่งที่ตนเองสนใจ (2) ขั้นการวางแผนการด าเนินงาน เป็นขั้นการน าแนวคิด 
หลักการมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการก าหนดกรอบความคิด แผนกลยุทธ์ในการท างาน การวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน (3) ขั้นการปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นลงมือปฎิบัติงานตามแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ 
แล้วน าเสนอผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน าความคิดเห็นที่แตกต่างและข้อวิพากษ์มาเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแนวคิด กระบวนการท างาน และผลงาน (4) ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติและจัดโครงสร้างความรู้ 
เป็นขั้นการสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Refection) ระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง มุ่งเน้นให้เกิด
ผลงาน และเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระต่าง ๆ  (5) ขั้นการสรุปและน าเสนองาน เป็นการสรุปผลการท างานและน าเสนอ
ผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม สะท้อนถึงคุณค่าของผลงานของผู้เรียน และมีการทบทวนการท าโครงงาน (After Action 
Review-AAR) หลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนองาน และได้น าหลักการเรียนรู้ที่ส าคัญในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org) ที่มีมาตรฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
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อย่างลึกซ้ึง มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนกับข้อมูลและเครื่องมือในโลกแห่งความเป็นจริง และ
ผ่านกระบวนการพัฒนาตั้งแต่การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานและได้
น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผู้อาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษา พิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ และใช้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงและพัฒนา จึงเป็นเหตุผลที่คุณภาพของรูปแบบการจัด                 
การเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  ความรู้การสอนแบบโครงงานของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ภาพรวมนักศึกษาร้อยละ 96.88 มีคะแนนความรู้การสอนแบบโครงงาน  75% ความสามารถใน                
การสร้างผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบ                    
การจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เจตคติที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลดังกล่าว อาจเน่ืองจากนักศึกษาอาจได้รับประสบการณ์การเสริมสร้างทักษะและ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทางทักษะการคิด การสื่อสาร การร่วมมือ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี     
เกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการท างาน ตามคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีความสอดคล้องกับ                  
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานดังที่ Bell (2010) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ไว้ว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่สอนให้ผู้เรียนสร้างความส าเร็จจากหลากหลายกลยุทธ์ ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ของตนเองผ่านการสืบค้น 
การท างานร่วมกันเพื่อการวิจัยและสร้างโครงงานที่สะท้อนถึงความรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไม่ใช่กิจกรรม
เสริมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่เป็นพื้นฐานหรือแกนหลักของหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้ และ Thomas 
(2000) ได้สรุปการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานว่า เป็นรูปแบบที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านโคร งงานโดยที่
โครงงานจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะ 5 ประการดังน้ี (Gulbahar และ Tinmaz, 2006) (1) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่
บูรณาการเข้ากับรายวิชา กลุ่มวิชา และหลักสูตร (2) มุ่งเน้นการใช้ค าถามหรือโจทย์ปัญหาที่เป็นตัวกระตุ้นหรือผลักดันให้
ผู้เรียนได้พบกับการค้นหาความคิดรวบยอดและ/หรือหลักการส าคัญในเน้ือหาวิชา (3) ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็น               
ผู้สังเกต ลงมือปฏิบัติ และค้นพบหลักการส าคัญในเน้ือหาวิชา (4) ยอมให้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขการเรียนรู้ในระดับหน่ึง 
และ (5) มีความสัมพันธ์กับสภาพในชีวิตจริง 
 นอกจากน้ี รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีขั้นตอนกิจกรรมได้ฝึก
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ การกระตุ้นความคิด การวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจสอบผล                
การปฎิบัติและจัดโครงสร้างความรู้ การสรุปและน าเสนอผลงาน  ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างที่
เป็น รู้จักคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีวินัยและความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่การจัด                 
การเรียนรู้แบบโครงงาน ซ่ึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งใน ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ เพื่อให้
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  
สรุปผลการวิจัย   

1. บริบทความต้องการในการเรียนกระบวนวิชาการสอนแบบโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคือการ สร้าง
ผลงานสร้างสรรค์จากการท าโครงงาน  

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ                  
(1) กระตุ้นความคิด (2) การวางแผนการด าเนินงาน (3) การปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ
และจัดโครงสร้างความรู้ และ (5) การสรุปและน าเสนองาน 

3.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ อยู่ในระดับมาก  
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4.  ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานพบว่า ความรู้การสอน
แบบโครงงานของนักศึกษาร้อยละ 96.88 มีคะแนน  75% ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 
ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่ในระดับมากที่สุด และเจตคติที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด   

 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ควรศึกษารูปแบบการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานไปใช้
อย่างไรในกระบวนวิชาที่มีบริบทแตกต่างกัน  
 2. ควรศึกษา รวบรวม ข้อมูลสารสนเทศหรือแหล่งความรู้ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานระดับอุดมศึกษา  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ เ รียน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่  3 ที่ศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ านวน 117 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 8 ท่านโดยการเลือกแบบเจาะจงส าหรับการ
ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา การวิจัยสามารถน าเสนอผลได้ดังน้ีคือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ส่วนกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้  
ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญได้แก่ การสร้างเป้าหมายร่วมกัน การออกแบบกิจกรรมและผลงาน และการเผยแพร่ผลงาน 2) 
ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้า การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และตรวจ
ประเมินผลงาน และ 3) ส่วนสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย ห้องเพื่อการรับฟัง ชั้นเรียนออนไลน์เพื่อการ
สังเคราะห์ความรู้  และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ผลจากการจัดการเรียนรู้สามารถน าเสนอประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ได้ ดังน้ี 1) การจัดการเรียนรู้เอ้ือให้นักศึกษาน าความสนใจมาใช้เป็นกรอบในการเรียนรู้ 2) นักศึกษาเกิดทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ 3) นักศึกษามีความม่ันใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ  
 
ค าส าคัญ: การออกแบบการจัดการเรียนรู้, กระบวนการกลุ่ม, สมรรถนะผู้เรียน, อุดมศึกษา 
 

Abstract 
This research is a Quasi-experimental research, aimed at studying an instructional model and 

assessing   instructional efficiency through group learning process in order to develop students’ 
competency. Sample of the study consisted of 117 third year students in Educational Program, Faculty of 
Education, Fatoni University, and 8 educational experts, selected by using purposive sampling. In assessing 
the instructional efficiency of students’ learning process, the result of study can be presented as follows:  
Group process-based instruction (GPBI) for students’ competency development consisted of 3 main factors 
: 1) Instructional process ,including of important processes which are setting group goal, activity design, and 
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work dissemination;  t ; 2) Learning process, including searching knowledge, brain storming, learning 
exchange, and self-assessment, and 3) Learning environment, combining of listening room, on-line 
classroom for analysis related knowledge and access information. The result of the study can present the 
effectiveness of teaching-learning as follows 1) instruction enhanced the students to focus their interesting 
to be as a frame in learning; 2) The students could develop their teamwork skills’ and 3) The students 
keened to apply their knowledge gain in their profession.   
 
Keywords: Instructional design, group process, competency, Higher education  
 
บทน า 
 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความท้าทายให้กับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการต่าง ๆ  เปลี่ยนแปลงไป การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นเน้ือหาความรู้ส าหรับการจัด
การศึกษาในปัจจุบันอาจจะผลักให้บัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นไปตามส านวนไทยที่ว่าความรู้ท่วมหัวแต่
เอาตัวไม่รอดมากขึ้น เน่ืองจากรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้จ าและเข้าใจความรู้จากอาจารย์หรือต า รามาก ๆ น้ันไม่
สามารถช่วยให้บัณฑิตสามารถท างานและใช้ชีวิตอยู่ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงน้ีได้ โลกในยุคน้ีต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็ว
บนฐานของข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นย า เพราะนอกเหนือจากความรู้จ านวนมากที่ถูกน าเสนอผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้ว ความเท็จ การหลอกลวง ความเชื่อผิด ๆ จ านวนมากเช่นกันที่ถูกน าเสนอผ่านช่องทางดังกล่าว ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหาย
มากมายในปัจจุบัน ดังน้ันนอกจากเด็กจะมีชุดความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นและมีทักษะในการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้ว ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เป็นอีกทักษะที่จ าเป็น เพราะจะท าให้ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาความรู้ที่ตนเองได้รับมาได้ทันท่วงที ซ่ึงจะสามารถปกป้องตัวเองและคนรอบข้างจากความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังน้ันหากในอดีตคนที่อ่านหนังสือออกและจ าเน้ือหาความรู้ได้มาก ๆ คือคนเก่งแล้ว คนที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และตรวจสอบตัดสินความถูกต้องน่าเชื่อถือความรู้ที่ตนเองได้รับมาได้จะเป็นคนเก่งในยุคน้ี (Birgili, 2015) 
ไม่เพียงเท่าน้ันสถาบันอุดมศึกษายังจะต้องมุ่งสร้างให้บัณฑิตมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และและมีความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ไว้ในมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนไว้ว่า จะต้องพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561) 

การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ จะไม่สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปได้ (Kwek, 2011: 2) การ
ที่ผู้สอนถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ที่เบ็ดเสร็จเพียงชุดความรู้เดียวแล้วให้กับผู้เรียนเชื่อในสิ่งที่ถ่ายทอดน้ันอาจจะน าไปสู่ปัญหาใน
การใช้ชีวิตของผู้เรียนได้ เพราะปัจจุบันความรู้ไม่ใช่แค่เข้าถึงได้ง่ายเท่าน้ันแต่ความรู้ว่ิงมาหาเราเองด้วยซ้ าไป และเป็นไปได้
มากทีเดียวที่ความรู้สองชุดน้ันจะขัดแย้งกัน ซ่ึงในยุคสารสนเทศมีความพยามยามที่จะสร้างให้ข่าวเท็จและข้อมูลความรู้ที่เป็น
เท็จออกสู่สาธารณะมากขึ้น ซ่ึง แซนเดอร์ ฟอน เดอร์ ลินเด็น หัวหน้านักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (อ้างถึงใน BBC, 
2017) กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า ข้อมูลผิด ๆ สามารถแพร่กระจายผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ไม่ต่างจาก
ไวรัส ความจ าเป็นที่จะต้องรับความรู้จากแหล่งเดียวหมดไป ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์หรือ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะน้ันหมายถึงความอยู่รอดของคนในยุคน้ี ดังน้ันในวันที่ผู้สอนกลุ่ม
ใหญ่ก าลังบ่นถึงพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่พร้อมจะเรียนรู้จากการสอนซ่ึงสอนด้วยวิธีการเดิม ๆ ซ่ึงในความจริงแล้วจะพบว่ามี
ผู้เรียนอีกจ านวนมากที่เขาสามารถพัฒนาตนเองและประสบความส าเร็จเพียงจากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากอุปกรณ์ดิจิทัลที่อยู่
ในมือของพวกเขา เครื่องมือการสอนที่ส าคัญของผู้สอน เช่น การบรรยาย การอธิบาย การพูดคุยให้ผู้เรียนน่ังฟังล้วนแล้วแต่มี
ประสิทธิภาพน้อยมากส าหรับการพัฒนาคนในยุคปัจจุบัน ความเข้าใจของผู้สอนที่เห็นว่าผู้เรียนสมาธิสั้นน้ันเป็นความเข้าใจที่
ผิด ผู้เรียนยุคน้ีไม่ได้สมาธิสั้นเพราะพวกเขายังมีสมาธิกับสิ่งที่พวกเขาสนใจได้เป็นชั่วโมง ๆ แต่ที่เป็นปัญหาคือพวกเขากลับไม่
สนใจเน้ือหาการสอนของครูที่ใช้วิธีการเดิม ๆ  (Prensky, 2010: 2) การวิจัยน้ีจึงเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นครูส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยปรับการ
จัดการเรียนรู้ที่ มุ่งสร้างทักษะการท างานเป็นทีมและสร้างความพร้อมในการท างานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยน้ีประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาสรรถนะผู้เรียน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยกึงทดลอง โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย 1) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 2) 
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 3) กลวิธีการจัดการเรียนรู้ 4) ลักษณะและธรรมชาติของวิชา มาสู่การออกแบบรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถน าเสนอได้ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีวิธีการวิจัย ดังน้ี 

1) กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1) กลุ่มนักศึกษาส าหรับเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยเลือกจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากรายวิชา ED347-106 การจัดการเรียนรู้การจัดการชั้นเรียน และวิชา ED347-108 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  4 กลุ่มเรียน ซ่ึงมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ การสอนอิสลามศึกษา 
การสอนภาษาอังกฤษ และการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 117 คน และ 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคัดเลือกจากอาจารย์ด้าน
การศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ านวน 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์
การบริหารด้านวิชาการในสถานศึกษา จ านวน 4 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ซ่ึงประยุกต์จากแนวคิดทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist theory) ร่วมกับกลวิธีการ
จัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
based learning) การใช้กรณีศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้ (Case based learning) การเรียนรู้ด้วยการสะท้อนคิด (Reflective 
learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) และการกระบวนการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
(integrated approach) โดยออกแบบทั้ง 2 วิชาให้มีการบูรณาการเน้ือหาตลอดภาคการศึกษาจากโจทย์การเรียนรู้เดียวกัน
แต่มีเป้าหมายผลงานของแต่ละวิชาแตกต่างกัน และ 2) เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกต การสนทนากลุ่ม การ
สัมภาษณ์ ใบงาน การประเมินผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 3. ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยน้ีได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยไว้ 4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน คือ การศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวข้องด้านการจัดการศึกษา ปัญหา ความต้องการและความท้าทายในการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 
สมรรถนะผู้เรียนที่พึงประสงค์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือวัดผลการจัดการเรียนรู้ 2) ขั้นจัดการเรียนรู้ โดยการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 3) ขั้นการประเมินผลระหว่างและหลังการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การตรวจผลงานของนักศึกษา การปรับปรุงแก้ไขผลงานของนักศึกษา และ 4) ขั้นสะท้อนคิดและการขยายผล โดย

สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ เรียน 

กลวิธีกำรจดักำรเรียนรู้ 

แนวคิดทฤษฎีกำรจดักำรเรียนรู้ 

ลกัษณะและธรรมชำติของวิชำ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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ผู้วิจัยร่วมกับนักศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลของการเรียนรู้และแนว
ทางการขยายผลการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการ
ตรวจสอบผลงานของนักศึกษา และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบสามเส้า 
 
ผลและการอภิปราย 

ผลการวิจัยสามารถน าเสนอโดยสรุปพร้อมการอภิปรายผลได้ออกเป็น 2 ประการ คือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา และ 2) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี  

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่จ าเป็นโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษา
ค้นคว้าผ่านโจทย์การเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ส่วน
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ 2) ส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) ส่วนของสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  ซ่ึงมีผล
การศึกษา ดังน้ี 

1.1 ส่วนกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า การกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการ
ส าคัญเพื่อเห็นช่องทางและกระบวนการติดตามความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน  (Akdeniz, 2016: 61-62) การออกแบบ
กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับผู้เรียนจะท าให้เราเห็นถึงสมรรถนะของผู้เรียนได้ว่าเขาสามารถท าอะไรได้บ้าง จะพัฒนาต่อยอดได้
อย่างไร และครูผู้สอนควรท าอะไร (Mariani, 2002: 45) โดยในการวิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดขั้นตอนส าคัญ ดังน้ี  

1) การสร้างเป้าหมายร่วมกัน โดยผู้สอนท าการวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความท้าทายส าหรับ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร น าเสนอความต้องการในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาและท าการสื่อสารกับผู้เรียน  ซ่ึงในการ
วิจัย ผู้สอนสร้างเป้าหมายการเรียนรู้ในรายวิชาสู่การน าสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและ
บทบาทของทฤษฎี องค์ความรู้ต่าง ๆ และน าไปเชื่อมโยงสู่การสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาหรือการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีความคาดหวังในการเรียนรู้ มากขึ้นเห็น
คุณค่าในสิ่งที่จะเรียน ดังที่นักศึกษาท่านหน่ึงแสดงความคิดเห็นไว้ว่า 

“ดิฉันได้แง่คิดใหม่ว่าการเรียนไม่ใช่แค่การให้ได้เกรดดี ๆ  เท่าน้ัน การเรียนต้องทําให้เรารู้ว่าเม่ือเราไปสู่
โรงเรียน ไปเป็นครูจริง ๆ แล้ว เราจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ซ่ึงไม่ใช่แค่การ
เรียนรู้และจดจําเน้ือหา แต่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของนักเรียนด้วย การที่เราจบศึกษาศาสตร์ไป
เป็นครูแต่ยังสอนด้วยวิธีการเดิม ๆ เป็นสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้นักเรียนตอบโต้และใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ได้” 

2) การออกแบบกิจกรรมและผลงาน โดยผู้สอนออกแบบขั้นตอนการเรียนที่เชื่อมโยงสถานการณ์
ปัจจุบันกับเน้ือหาในรายวิชา และก าหนดปฏิทินกิจกรรมการเรียน แลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับเป้าหมายการเรียนในรายวิชา 
ก าหนดการและเกณฑ์การตัดสินคะแนน ผู้เรียนจะต้องรับรู้เก่ียวกับก าหนดการด าเนินกิจกรรมในแต่ละ ขั้นตั้งแต่การศึกษา
ปัญหา ความต้องการ ไปสู่ขั้นการผลผลิตผลงานของกลุ่ม ในขณะเดียวกันผู้สอนจะต้องเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ  กับเน้ือหาที่
ก าหนดไว้ในรายวิชา โดยออกแบบให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและน ามาสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ โดยในการวิจัยครั้งน้ีได้ออกแบบกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ครอบคลุมการศึกษาค้นคว้าและ
ท ากิจกรรมทั้งรายบุคคล กลุ่มและการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มในชั้นเรียน ทั้งน้ีเม่ือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กลุ่มแล้ว ในแต่ละกลุ่มจะต้องสรุปข้อเสนอแนะและน าไปสู่การปรับปรุงชิ้นงานที่ได้ออกแบบไว้ ดังที่นักศึกษาให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

“อาจารย์กําหนดโจทย์ให้ โดยแต่ละกลุ่มก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าและกลับมานําเสนอ มีการแสดงความ
คิดเห็นระหว่างกลุ่มและกับอาจารย์ บางครั้งนําเสนอหน้าชั้นเรียน บางครั้งอาจารย์ก็ให้นําเสนอต่อหน้า
อาจารย์เป็นรายกลุ่ม สุดท้ายก็ต้องสรุปว่าจากข้อเสนอที่ได้ทางกลุ่มจะต้องปรับแก้ไขอะไร แต่ละกลุ่มก็จะ
ได้รับข้อเสนอที่หลากหลาย ดังน้ันสุดท้าย 7 กลุ่มก็ 7 แบบค่ะ ไม่เหมือนกันเลย” 
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เช่นเดียวกับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่านหน่ึงที่เห็นว่าผลงานที่น าเสนอมีความหลากหลาย 
และนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับหลักการหรือทฤษฎีในวิชาที่เรียนได้ โดยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

“จากที่ชมผลงานนักศึกษาและฟังการตอบคําถามของนักศึกษาทําให้เห็นว่า เป็นการสอนที่ทําให้ผู้เรียน
เรียนได้จากความสนใจของเขา และมีความรู้ที่ลึกและชัดในสิ่งที่เขาทํา เป็นการเรียนที่ไม่ต้องรอเพื่อนและ
ไม่ต้องเหมือนเพื่อนในชั้นเรียนแต่ก็รับรู้ในสิ่งที่คนอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย” 

3) การเผยแพร่ผลงาน ผู้เรียนจะต้องทราบถึงเป้าหมายการท างานที่จะต้องน าเสนอและเผยแพร่
ผลงานต่อผู้ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงการเผยแพร่ผลงานจะกระตุ้นให้นักศึกษาได้ประมวลและถอดบทเรียนจากที่ได้ท าการศึกษาและลง
มือปฏิบัติ และเม่ือได้รับค าชื่นชมหรือข้อเสนอแนะก็จะส่งผลให้เกิดความม่ันใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปกระตุ้นให้เกิดการน าไปใช้
จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยในการวิจัยน้ีได้ก าหนดให้มีการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานของนักศึกษาและได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
และครูประจ าการมาร่วมชมผลงานและซักถามเชื่อมโยงกับหลักทฤษฎีที่เก่ียวข้อง จากการวิจัยพบว่า กิจกรรมดังกล่าวกระตุ้น
การท างานของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการปรับแก้ไขผลงานของกลุ่มให้ได้มาตรฐานและออกแบบการ
น าเสนอทั้งในส่วนผลงานและแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพื่อการน าเสนอต่อผู้เข้าชมตลอดวัน และผลจากการจัดนิทรรศการ
พบว่า ผลงานของนักศึกษามีความเหมาะสมในการท าไปใช้ได้จริง ตลอดจนมีความสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี โดยผู้เข้าชมนิทรรศการท่านหน่ึงให้ความเห็นไว้ว่า 

“ผลงานของน้อง ๆ นักศึกษาน่าสนใจมากค่ะ นําไปใช้ได้จริง ที่สําคัญน้องนําเสนอให้เห็นรูปแบบการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้ชัดเจน ทําให้เราเห็นถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับนักเรียนได้ชัดเจนขึ้นด้วย เห็นเลยว่าทําไมเราต้องสอนแบบน้ีแทนการสอนแบบเดิม ๆ” 

1.2 ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ ในส่วนน้ีผู้สอนจะต้องคัดเลือกกิจกรรมในแต่ละครั้งที่สอนเพื่อสนองตอบต่อ
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ กิจกรรมการเรียนรู้คือเครื่องมือในการสอนที่จะส่งถ่ายความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณค่า
ไปยังผู้เรียน ทั้งน้ีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแบบให้ผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
บทบาทของผู้สอนคือการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน คอยให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้เกิดความ
กระจ่างทางความคิด ชี้น าความสนใจของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนสนใจกับเป้าหมายการเรียนรู้ (กัญญ์ฐิตา ศรีภา, 2558 : 27) ใน
การวิจัยน้ีได้ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้า การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ 
และตรวจประเมินผลงาน ซ่ึงผลจากการจัดการเรียนรู้พบว่า สามารถสร้างความตื่นตัวให้กับผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนลงมือปฏิบัติได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความเห็นและน าความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้โดยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามเน้ือหาและเป้าหมายของการ
เรียนในแต่ละครั้ง ดังที่นักศึกษาให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

“อาจารย์มีกิจกรรมให้ทําในแต่ละครั้งไม่ซํ้ากันเลย ตื่นเต้นตลอด เรียนโดยไม่พาสมองมาด้วย เรียนวิชาน้ี
ไม่ได้ค่ะ” 

การจัดการเรียนรู้จะเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม นอกจากนักศึกษาจะต้องมีความศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ก่อนจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว นักศึกษายังจ าเป็นต้องร่วมกันวางแผนภายในกลุ่มเพื่อ
การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ ดังที่นักศึกษาท่านหน่ึงที่ให้ความเห็นไว้ว่า  

“การนําเสนอในแต่ละครั้งจําเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้ามาล่วงหน้า เพราะจะมีการซักถามจากเพื่อนต่าง
กลุ่มและอาจารย์ ดังน้ันจําเป็นต้องมีการแบ่งงานกันศึกษาเพราะไม่เช่นน้ันจะไม่เสร็จตามเวลาที่อาจารย์
กําหนด” 
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1.3 ส่วนสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ในส่วนน้ีผู้สอนจะต้องวางแผนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Korpershoek, Harms, Boer, Kuijk, and 
Doolaard 2014: 7) ในการวิจัยน้ีก็ด าเนินการจัดการในส่วนสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คือ 

1) ห้องเพื่อการรับฟัง โดยสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยส าหรับการแสดงความคิดเห็น ให้สมาชิกใน
ห้องเรียนให้ความส าคัญกับการรับฟังและให้ความเห็นอย่างเก็บกัลยาณมิตร ผู้เรียนจะต้องมาส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่ผ่อนคลายในชั้นเรียนและให้ก าลังใจแก่กัน ดังที่นักศึกษาท่านหน่ึงแสดงความเห็นไว้ว่า 

“เดิมที่กลัวว่าจะต้องอาจารย์ผิดเลยไม่กล้าตอบ แต่พอเรียนไปก็รู้ว่าห้องเรียนของอาจารย์ไม่มีคําว่าผิด แต่
การเรียนในห้องคือการค้นหาสิ่งที่ดีกว่า ทําให้ทุกคนกล้านําเสนอความคิดเห็น และที่สําคัญทุกตนได้รับ
โอกาสในการนําเสนอความเห็น” 

2) ชั้นเรียนออนไลน์เพื่อการสังเคราะห์ความรู้  โดยผู้สอนจะมอบหมายงาน  แบบทดสอบ 
ค านามและการแจ้งคะแนนผ่านห้องเรียนออนไลน์ โดยในการวิจัยน้ีได้เลือกใช้ระบบ classroom ของ Google เน่ืองจากเป็น
ระบบที่มีการแจ้งเตือนผ่านมือถือของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้นักศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวของชั้นเรียนได้
ตลอดเวลา นอกจากน้ีโปรแกรมใช้งานอ่ืน ๆ  เช่นระบบพิมพ์เอกสาร แบบทดสอบ สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและถูกลิขสิทธ์ิ ซ่ึง
จากการวิจัยพบว่า เม่ือผู้สอนให้ขอเสนอแนะกับงานขอนักศึกษา จะมีนักศึกษากลุ่มหน่ึงขอแก้ไขงานใหม่และให้ความส าคัญ
กับการท างานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น กับที่นักศึกษาท่านหน่ึงแสดงความคิดเห็นไว้ว่า 

“ดิฉันคิดว่าแค่ทํางานส่งให้ครบตามที่อาจารย์มอบหมายก็พอแล้ว แต่พออาจารย์ให้ขอแนะนํามาก็เห็นจัด
ที่ต้องแก้ไขเลยขออาจารย์ส่งงานใหม่ ข้อแนะนําต่างๆทําให้หนูเห็นแนวทางใหม่ๆ หนูอยากให้ผลงาน
ออกมาดี” 

3) การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้น
ข้อมูลทั้งในชั้นเรียนและนอกเวลาเรียน ผู้สอนจะต้องกระตุ้นการสืบค้นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การแสดง
ความคิดเห็นสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ  จากการวิจัยพบว่า การใช้อุปกรณ์สื่อสารจะช่วยให้การ
แลกเปลี่ยนความเห็นในชั้นเรียนในความสนุกและเกิดมุมมองใหม่ ๆ ผู้เรียนเรียนอย่างผ่อนคลายและพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติ 
ดังที่นักศึกษาท่านหน่ึงให้ความเห็นไว้ว่า 

“โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สําคัญในการเรียน เพราะเวลามีปัญหาใหม่ ๆ เกิดขึ้นที่ต้องหาข้อมูล มือถือคือ
อุปกรณ์ที่สะดวกที่สุดในการใช้งาน และบ่อยครั้งมากที่อาจารย์จะให้เวลากับนักศึกษาในการเปิดมือถือเพื่อ
ค้นหาคําตอบ” 

 จากผลการวิจัยที่น าเสนอไปข้างต้นสามารถน าเสนอในรูปแบบจ าลองได้ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แบบจ าลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

 
 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากผลการวิจัยสามารถน าเสนอผล โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น 
ดังน้ัน 

2.1 การจัดการเรียนรู้เอ้ือให้นักศึกษาน าความสนใจมาใช้เป็นกรอบในการเรียนรู้ จากโจทย์การศึกษา
เดียวกันนักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาและออกแบบการด าเนินการด้วยความสนใจของกลุ่มและน ามาตรวจสอบย้อนกลับกับ
หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ท าให้สามารถเพิ่มความสนใจให้นักศึกษามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการ
เรียนรู้ที่มีคุณค่า ดังที่นักศึกษาคนหน่ึงแสดงความคิดเห็นไว้ว่า 

“งานที่อาจารย์ให้ทําเป็นงานต่อเน่ืองที่ต้องทํากันทุกสัปดาห์ ไม่มีสัปดาห์ไหนที่ไม่ทํางาน แต่เป็นงานที่สนุก 
ต้องใช้ความคิดและการพูดคุยกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มตลอดเวลา และยิ่งภูมิใจเม่ืองงานเสร็จได้นําเสนอและ
ได้รับคําชื่นชมในชั้นเรียน” 

2.2 นักศึกษาเกิดทักษะการท างานเป็นกลุ่มและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยพบว่า การ
มอบหมายงานที่เป็นหลักการและก าหนดผลงานในลักษณะกว้าง ๆ และนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องออกแบบตามหน่วยการ
เรียนรู้ที่ตนก าหนดไว้ในตอนต้นเทอม ท าให้แต่ละกลุ่มมีอิสระในการก าหนดทิศทางของผลงาน ไม่สามารถเลียนแบบกลุ่มอ่ืนได้ 
ในขณะเดียวกันไม่มีค าตอบตัดสินว่าถูกหรือผิด ส่งผลให้การท างานส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ดังที่นักศึกษาให้
ความเห็นไว้ว่า 

“งานที่อาจารย์สั่งในแต่ละครั้งจะเป็นคําสั่งกว้าง ๆ ต้องใช้ความคิดเยอะว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนและ
ที่สําคัญคือทําอย่างไรให้น่าสนใจตอบโจทย์เน้ือหาที่นํามาออกแบบ” 

2.3 นักศึกษามีความม่ันใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ  การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
เน้นการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติและเป็นการน าเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ ท าให้นักศึกษาเห็นสภาพ
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จริงก่อนที่จะออกสู่การเป็นครูในสถานศึกษาจริง และสามารถน าประสบการณ์ดังกล่าวไปสู่การแก้ไขปัญหาและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหน่ึงให้ความเห็นไว้ว่า 

“ครูส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การทําสือ่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ต้องเสียสละ ใช้เวลา
มาก ทัศนคติแบบน้ีทําให้ครูไม่ค่อยอยากออกแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ แต่วันน้ีผมเห็นนักศึกษาได้ลองมือ
ทําและทําแบบครบถ้วนตามที่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้” 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ได้แก่ 

1. ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับขนาดของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน 
2. ผู้สอนควรกระตุ้นสร้างความท้าทายและให้ก าลังในการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อป้องกันไม่ให้

นักศึกษาท้อถ้อยในการศึกษาค้นคว้าและท างานที่ได้รับมอบหมาย 
3. นโยบายของสถานศึกษามีส่วนส าคัญต่อการด าเนินการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบน้ี เน่ืองจากเป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่นักศึกษามีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองและต้องใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่าชั้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาบทบาทของการบริหารงานวิชาการที่เอ้ือต่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักนวัตกรรม 
3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้  
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อน าเสนอความส าคัญของการมีพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 2) เพื่อน าเสนอการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนด้วยการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 3) เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในอนาคตกับการพัฒนากฎหมายด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับกระบวนการศึกษาเป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) โดยเป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย งานวิชาการ หนังสือ และข้อมูล
จากการลงพื้นที่ ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อจากน้ันก็น ามาวิเคราะห์ และให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตามกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และเขียนเป็นในเชิงวิเคราะห์ผลที่ได้ ในส่วนแนวทางการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีส่วนส าคัญในการพัฒนาการศึกษาและสังคมของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลน้ัน บทบาทของสถาบันในอุดมศึกษาจึงต้องเข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาที่เอ้ือต่อกลุ่มเป้าหมายที่นอกเหนือจากนักศึกษาที่เข้ามาในระบบ ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาในระบบ
เป็นหลักส าคัญแล้ว  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็นการช่วยเติมเต็ม
ในด้าน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ จากประสบการณ์ที่ได้จากการถ่ายทอดให้ตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ความส าคัญของการมีระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอกส่วนส าคัญในการพัฒนา
การศึกษาและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก อาทิเช่น การบูรณาการในการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาตลอดชีวิต แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย การเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ แนวคิดการช็อปปิ้งทางการศึกษา (Shopping 
Education) และแนวทางการใช้การศึกษาน าเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย  เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ไทยแลนด์ 4.0 

 
Abstract 

This Paper has three objectives: 1) To present the importance of the Promotion of Non-Formal and 
Informal Education Act, B.E.  2551 2)  To present the development of non- formal education personnel by 
the Promotion of Non-Formal and Informal Education Act, B.E. 2551. 3) To determine the future direction 
of lifelong education.  The development of the law of non- formal education nowadays modernized with 
the changes in the Thailand’s 4.0. The process of education is qualitative research. It collects information 
from research papers and information from the area.  As shown in such paper documents, textbooks, 
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research papers and electronic medias.  It is analyzed and give more opinions. The conceptual framework 
and writing in the analysis of the results. The approach to promoting non-formal and informal education in 
Thailand’ s 4.0 has contributed significantly to develop of education and society in Thailand.  Due to the 
changing world of digital technology.  The role of institutions in higher education has to play a role in 
providing education that is conducive to the target audience other than the incoming students .  This is a 
major education in the system.  Promoting and supporting non- formal and informal education will help to 
fill in the skills, knowledge and understanding of the experiences that are conveyed to meet the needs of 
all target groups.  The importance of having a lifelong learning system.  Laws and policies related to non-
formal education are very important in the development of education and society in Thailand.  Such as 
integrated to improve laws and policies related to education throughout life, modern learning source, access 
to various funding sources, the concept of Shopping Education and guidelines for the use of education to 
solve the problem in Thailand. Because of the social changes of the world in the field of digital technology. 
 
Keywords: Lifelong Learning, Non-formal education, Informal education, Thailand 4.0 
 
บทน า 

เน่ืองด้วยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยน้ันมีหลายฉบับ พระราชบัญญัติที่มี
ความส าคัญหลักๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ในการพัฒนา
การศึกษาและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อ
ประชาชนในมิติต่างๆ อาทิเช่น เศรษฐกิจเชิงดิจิทัลที่เน้นในเรื่องธุรกิจด้านหุ่นยนต์ ธุรกิจด้านการบิน สังคมที่เ น้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน การเมืองและการศึกษาด้วยเช่นกัน ส าหรับประเทศไทยมีการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้มีรูปแบบการจัดการศึกษาใน 3 รูปแบบคือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่เป็นกฎหมายหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยโดยตรงกับการพัฒนาด้านการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับบทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 
1)เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของการมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซ่ึง
เป็นกฎหมายหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน 2)
เพื่อพัฒนาคนนอกระบบโรงเรียนอย่างไรด้วยการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 และกฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้องเป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และ3)เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในอนาคตเป็นอย่างไรกับการพัฒนากฎห มายด้าน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0  
 ดังน้ัน กฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงต้องมีความ
ทันสมัยและมีการปรับกฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือปรับกฎหมายให้มีความก้าวหน้าในเชิงรุก
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกลไกและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา และการ
ท างานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในช่วงระยะ 5-10 ปีข้างหน้าการมีรูปแบบทางเลือกในการศึกษาให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ด้วยระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Systems) การบูรณาการในการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตลอด
ชีวิต การให้ความส าคัญแหล่งเรียนรู้ การเข้าถึงกองทุนด้านการศึกษาและกองทุนต่างๆ ของประชาชน การช็อปปิ้งทาง
การศึกษา (Shopping Education) และการใช้การศึกษาน าเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย ซ่ึงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 
บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 
1) เพื่อน าเสนอความส าคัญของการมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 

2551 ซ่ึงเป็นกฎหมายหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับผู้ด้ อยโอกาสและคนที่อยู่นอกระบบ
โรงเรียน  

2) เพื่อน าเสนอการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนด้วยการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

3) เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในอนาคตกับการพัฒนากฎหมายด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
กรอบแนวคิดของบทความวิชาการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ความส าคัญของการมีระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
2.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.สารบัญญัติของกฎหมายกับการส่งเสริมการศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
5.สารบัญญัติของกฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
  -แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ส่วนที่ 2 พัฒนาคนนอกระบบโรงเรียนอย่างไร
ด้วยการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และ
กฎหมาย นโยบายที่เ ก่ียวข้องเป็นกลไกในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ส่วนที่ 3 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตในอนาคตเป็นอย่างไรกับการพัฒนากฎหมาย
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทย
แลนด์ 4.0 
1. ตามหลักการการศึกษาตลอดชีวิตในการส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
2. การบูรณาการในการปรับปรุงกฎหมายและ
นโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตลอดชีวิต 
3.  แหล่ง เ รียนรู้ ตามพระราชบัญญัติส่ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 
4. การเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ 
5. แนวคิดการช็อปปิ้งทางการศึกษา (Shopping 
Education) 
6.  แนวทางการใช้การศึกษาน าเพื่อแก้ปัญหา
สังคมไทย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย งานวิชาการ หนังสือ และข้อมูลจากการลงพื้นที่ ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อจากน้ันก็น ามา
วิเคราะห์ และให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ตามกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และเขียนเป็นในเชิงวิเคราะห์ผลที่ได้
จากเอกสารดังกล่าว 
เนื้อหาของบทความวิชาการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ความส าคัญของการมีระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี อาทิเช่น ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต นิยามความหมายของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 ซ่ึงเป็นกฎหมายหลักของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนที่อยู่นอกระบบ
โรงเรียน เป็นต้น 

1.ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Systems) 
องค์การสหประชาชาติ หรือ UN น้ันเป็นองค์กรผู้น าทางด้านการศึกษา โดยมีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO (วิกิพีเดีย. 2559: ออนไลน์) ซ่ึงเป็นองค์กรที่เป็นทบวงการช านาญพิเศษของ
สหประชาชาติได้ช่วยเหลือ พัฒนาและปฏิรูปประเทศต่างๆ ในภาพรวมของระบบการศึกษาทั้งหมด (การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) เพื่อเด็ก เยาวชน คนวัยหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ โดยยูเนสโกได้มีการวางแผน
และบริหารจัดการระบบการศึกษาเพื่อช่วยเหลือให้ประเทศต่างๆ มีคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับทุกๆ คน และที่ส าคัญได้มี
การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในลักษณะที่เป็นสูตรและแนวทางการปฏิบัติของนโยบาย เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและการ
ท างานที่คาดหวังในชีวิต ซ่ึงยูเนสโกได้พัฒนาและสนับสนุนโปรแกรมที่เข้มแข็งในทุกระดับของการศึกษา การดูแลเด็กในช่วง
เริ่มต้นและการศึกษา (Early Childhood Care and Education, ECCE) เพื่อเป็นการให้การดูแลและพัฒนาต่อเด็กตั้งแต่แรก
เกิดไปจนถึงอายุ 8 ขวบ ซ่ึงเป็นล าดับความส าคัญในขอบเขตงานขององค์กร โดยยูเนสโกได้ท างานร่วมกับรัฐบาลและผู้ร่วมงาน 
เพื่อขยายประโยชน์และคุณภาพให้การดูแลและพัฒนากับเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ 8 ขวบในทั่วโลก (ยูเนสโก. 2559: 
ออนไลน์) 

ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาคือ สิ่งส าคัญในการสร้างกลุ่มเพื่อโอกาสความ
ชัดเจนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกๆ คน จากการติดตามการเข้าถึงของการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาที่
เพิ่มขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ยูเนสโกก าลังช่วยเหลือทุกประเทศ โดยให้ความร่วมมือกับความต้องการในการเติบโตของ
คุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกุญแจหรือค าตอบที่ส าคัญถึงการพัฒนาของ
ความรู้พื้นฐานทางสังคม ซ่ึงเป็นเรื่องเดียวที่ตัวแทนองค์การสหประชาชาติ (UN) น้ัน บังคับหรือควบคุมในระดับอุดมศึกษา อีก
ทั้งยูเนสโกได้ช่วยเหลือและพัฒนา นโยบายพื้นฐานที่เป็นหลักฐานในการตอบสนองตามแนวทางและการท างานใหม่ใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้นอย่างครอบคลุมและมีนวัตกรรม โดยเป็นองค์กรที่เชื่อมต่อข้อมูลและแนวทางของชุมชนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ในพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่การรับรองคุณสมบัติคุณวุฒิที่ก าหนดไว้การปรับปรุง
คุณภาพให้ดีขึ้น และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย (ยูเนสโก. 2559: ออนไลน์) 

เม่ือพิจารณาถึงอีกองค์กรหน่ึงคือ องค์การธนาคารโลก (The World Bank) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้
ดั ง น้ี คื อ  Education is fundamental to development and growth.  From encouraging higher enrollment to 
promoting learning for all, the World Bank Group plays a significant role in education globally . Education is 
a powerful driver of development and one of the strongest instruments for reducing poverty and improving 
health, gender equality, peace, and stability.  Developing countries have made tremendous progress in 
getting children into the classroom and the majority of children worldwide are now in primary school. 
Nevertheless, some 260 million children are still out of primary and secondary school, and hundreds of 
millions of children cannot read or write, despite having attended school. (World bank. 2018: online) ตาม
ความหมายดังกล่าวข้างต้นได้ให้ความส าคัญถึงการศึกษาน้ันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กผ่านกระบวนการต่างๆ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
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องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตอ่ืนๆ คือ การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 
(Technical and Vocational Education and Training (TVET) ส าหรับคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ เพื่อช่วยในการสร้าง และ
ความต่อเน่ืองในทักษะที่ต้องการส าหรับโลกของการท างานและการบูรณาการทางสังคม จากระยะเวลาที่ผ่านมายูเนสโกได้
ช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการพิสูจน์ถึงระบบการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร 
การถกเถียงในโลกยุคโลกาภิวัตน์น้ี  

การสร้างคุณภาพและระบบการศึกษาที่ครอบคลุมกับความต้องการนโยบายและแผนการศึกษาที่สอดคล้องกัน 
ยูเนสโกร่วมกับสถาบันนานาชาติส าหรับการวางแผนด้านการศึกษา (International Institute for Education Planning) ได้
จัดหาเทคนิคการช่วยเหลือในการวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาและการวางแผนกับประเทศต่างๆ ซ่ึงสถาบันส าหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโกเป็นผู้ด าเนินการให้การสนับสนุนสมาชิกของรัฐ เพื่อการพัฒนานโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยูเนสโกได้ส่งเสริมนโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและการฝึกฝน ซ่ึงในความช่วยเหลือส าหรับโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความท้า
ทาย ด้วยการส่งเสริมการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development) โดยยูเนสโกได้
เห็นอย่างแน่ชัดว่า ผู้เรียนรู้ทั้งหมดต้องการ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณค่าที่จ าเป็นและเฉียบคมและความยั่งยืนในอนาคต 
ในความสัมพันธ์ถึงบริบท ความขัดแย้งและภัยพิบัติที่ผ่านมา ยูเนสโกคือผู้มีส่วนร่วมในการใส่ใจถึงความต้องการของแผน
ส าหรับผลที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการสร้างสังคมที่สอดคล้องกัน ในบริบทน้ี ซ่ึง เป็นการส่งเสริมการศึกษาที่
ตอบสนองในส่วนของความฉุกเฉิน และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ครอบคลุมในระยะยาว (ยูเนสโก. 2559: ออนไลน์) 

โดยสรุปจากระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทางยูเนสโกเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงได้ด าเนินการมาโดยตลอดและอย่างต่อเน่ือง
น้ัน ยูเนสโกได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะเป็นการสร้าง
แนวคิดการเรียนรู้ที่มีการปลูกฝังและเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กไปจนถึงอายุ 8 ขวบ แล้วค่อยต่อเน่ืองไปสู่วัยหนุ่มสาวและวัยผู้ใหญ่ใน
โอกาสต่อๆ ไป ส าหรับประเด็นที่น่าสนใจคือ ยูเนสโกให้ความส าคัญกับการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 
(Technical and Vocational Education and Training (TVET) ซ่ึงมีส่วนช่วยสนับสนุนการศึกษาต่อเน่ืองในระดับผู้ใหญ่วัย
ท างาน เพื่อเป็นการน าความรู้ทักษะ และทัศนคติที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิ ตประจ าวัน
อย่างทันสมัยและเหมาะกับยุคโลกาภิวัตน์ 

2.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ในส่วนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีการให้ความหมายไว้เพื่อให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจดังน้ี (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 373-374) การศึกษานอกระบบ คือ รูปแบบหน่ึงของการจัดการศึกษา เป็นการศึกษาที่
มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็น
เงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา หลักสูตรและเน้ือหาสาระมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มอายุให้เข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ทุกประเภท  
 การศึกษานอกระบบมีการจัดการศึกษาในรูปแบบดังน้ีคือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดการศึกษาที่
ประกอบด้วย การศึกษาวิธีเรียนพบกลุ่ม การศึกษาวิธีเรียนทางไกล การเรียนรู้แบบชั้นเรียน การเรียนรู้ตามอัธยาศัย การ
เรียนรู้จากการท าโครงงาน และการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ 2) การศึกษาต่อเน่ือง โดยมีการจัดการศึกษาที่ประกอบด้วย การศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อจัด ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ของบุคคลให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความส าคัญในการฟื้นฟูพัฒนา
สังคมและชุมชนของตนเอง  
 การศึกษาตามอัธยาศัย คือ รูปแบบหน่ึงของการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม สื่อ หรือเครือข่ายการเรียนรู้อ่ืนๆ  
 ลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร, 2557) เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบที่
หลากหลาย และใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการ เป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ ปัจจัยเก้ือหนุน สื่อ แหล่ง
การเรียนรู้ และบุคคล เพื่อเอ้ืออ านวยการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยตั้งใจและมิได้ตั้งใจที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ เป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาระบบอ่ืนๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอน ไม่จ ากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีการ
สอน ไม่มีการรับประกาศนียบัตร และมีหรือไม่มีสถานที่แน่นอนที่ไหนก็ได้ ส่วนประเภทของการศึกษาตามอัธยาศัย มี 4 
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ประเภท ดังน้ี การศึกษาตามอัธยาศัยในวิถีชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัยตาม
ธรรมชาติและสังคม และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยอาศัยงานวัฒนธรรม ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีรูปแบบที่หลากหลายดังน้ี 1) รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้น 2) รูปแบบสถานการณ์ 
ปรากฏการณ์ที่อาจมีขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือโดยการสร้างขึ้นของสิ่งมีชีวิต และ3) รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  

3. สารบัญญัติของกฎหมายกับการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560  (ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2560: 22) พบว่าส่วนที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ซ่ึง
ให้ความส าคัญกับความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดั งกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
 3.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาที่ส าคัญมีดังน้ี 1)ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ได้ให้ความส าคัญโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน การมีส่วนร่วมของสังคม และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 2)สิทธิของบุคคล 
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา จัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐ
ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่าย 3)ระบบการศึกษา โดยการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 4)แนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และถือว่า
ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ 
บุคคล ชุมชน สถาบันศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถาบัน องค์กรต่างๆ 
เป็นต้น (กรมสามัญศึกษา. 2542) 
 3.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

โดยมีภูมิหลังความเป็นมาและสาระส าคัญของบทบัญญัติดังน้ี (วัยวุฒิ บุญลอย 2560: 1-8) ก่อนมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการจัดการศึกษา
ให้กับประชาชนในกลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้หยุดเรียนกลางคัน ผู้ที่ไม่รู้หนังสือ โดยมีกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
ส านักงาน กศน. กทม. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และสถานศึกษาเข้าไปท างานในพื้นที่ ซ่ึงภารกิจหลัก ต้อง
รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้งประเทศ แต่มีข้อจ ากัดในเรื่อง จ านวนบุคคลากร งบประมาณ และสถานที่ท าให้
การด าเนินการไม่ทั่วถึง  

การมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีที่มาดังน้ี 1)การปฏิรูป
การศึกษาแล้วประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งระบบ 2)ด าเนินการจัดท าหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา 3)ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารส านักงานปฏิรูปการศึกษา 4)การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และในปี พ.ศ.2551 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

ท าไมต้องมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ด้วยเหตุผลดังน้ี 1)
เพื่อให้มีกลไกและการด าเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2)เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ระบบและต่อเน่ือง 4)เพื่อให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5)เพื่อหลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

หลังจากมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีผลดังน้ีคือ 1)การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ กศน.ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค 2)การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและ
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สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3)การบริหารจัดการการศึกษาของส านักงาน กศน. และ4)
กระบวนการพิจารณาการออกกฎกระทรวงน้ันล่าช้า ส่วนปัญหาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ได้แก่ 1)ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษา 2)การกระจายอ านาจแก่สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 3)การ
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 4)การบริหารจัดการการศึกษาของส านักงาน กศน. มี
ข้อจ ากัดของอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต สั่งการตามที่กฎหมายบัญญัติ 5)การมีส่วนร่วม ความหลากหลายของแหล่งการ
เรียนรู้ 6)สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัดสรรคลื่นความถี่ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และปัญหา
อุปสรรคตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้แก่ 1)การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 2)เป็นกฎหมายที่ไม่มีบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ 3)ประเด็นอ่ื นๆ มี
ดังน้ี เรื่องความชัดเจนทางกฎหมาย และ เรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กร เป็นต้น 

ประเด็นสาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้แก่ 
บทนิยาม หลักการ เป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ การบริหาร
และจัดตั้งส านักงานส่วนกลางและจังหวัด กทม. การส่งเสริม สนับสนุนและการประสานงานของสถานศึกษา และคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงจุดเด่นของพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา การกระจาย
อ านาจแก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษา การมีคณะกรรมการเพื่อเข้ามาในการประสานงาน การส่งเสริมและสนับสนุน การมี
โครงสร้างของหน่วยงานส านักงาน กศน. เพื่อเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งงานและความก้าวหน้าของบุคลากร ส่วนจุดอ่อน
หรือข้อด้อย คือ การไม่มีบทลงโทษ ขาดการก าหนดหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการ จัดการศึกษาร่วมกัน การออก
กฎกระทรวงล่าช้า จึงท าให้ขาดกลไกในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีดังน้ี (นัฑ 
ผาสุกและคณะ. 2552: 39-43, 45-47) 

1) ตามมาตรา 4 ลักษณะของการศึกษานอกระบบ คือ กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ มี
วัตถุประสงค์ที่มีลักษณะเฉพาะ การก าหนด รูปแบบและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ชัดเจนในลักษณะยืดหยุ่นตามศักยภาพ
ของผู้เรียน ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการเรียนรู้ของบุคคลที่สามารถเลือกกิจกรรมที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ตามความสนใจ ความพร้อมและโอกาสของผู้เรียน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 2) ตามมาตรา 5 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสิทธิได้รับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  

3) ตามมาตรา 6 มีหลักการดังน้ี การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสความเท่า
เทียมกัน ความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียน การกระจายอ านาจแก่สถานศึกษา
และการให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่วนการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามความสนใจของผู้เรียน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  
 4) ตามมาตรา 7 เป้าหมายของการศึกษานอกระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และเพื่อให้ภาคี
เครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา  
 5) ตามมาตรา 8 เป้าหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะพื้นฐานในการแสวงหา
ความรู้สอดคล้องกับความสนใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และการเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ 
 6) ตามมาตรา 9 ได้ให้ความส าคัญแก่ผู้ที่เก่ียวข้องตามบทบาทและหน้าที่ อันประกอบด้วย ผู้เรียน ผู้จัดการเรี ยนรู้
ส าหรับการศึกษานอกระบบ ผู้จัดแหล่งการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้ส่งเสริมและสนับสนุน  
 7) ตามมาตรา 10 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนราชการของรัฐที่
เก่ียวข้องและภาคีเครือข่าย อาจด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนใน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) สื่อและเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการจัด
การศึกษา งบประมาณด้านการเงิน ร่วมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา (2) การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทางวิชาการและบุคลากร (3) การสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน (4) สิทธิประโยชน์ตามความ
เหมาะสมให้แก่ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน และ (5) ทรัพยากรอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการเพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้ตามความ
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สนใจและความต้องการ และที่ส าคัญได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงไว้ท้ายมาตราน้ี  
 8) ตามมาตรา 11 ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับภาคีเครือข่าย ใน 3 เรื่อง 
ได้แก่ (1) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายแก่ผู้เรียน ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชุ ม 
และสื่อและเทคโนโลยี (2) ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และ (3) เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องทรัพยากร และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ  
 9) ตามมาตรา 12 ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนมาตรา 13 ได้
บัญญัติการก าหนดองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การก าหนดจ านวนอนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มาของประธานและอนุกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งและอ านาจ คณะอนุกรรมการภาคี
เครือข่าย พ.ศ. 2555 ส่วนมาตรา 15 และ16 ได้บัญญัติถึงคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ส่วนมาตรา 14 และ มาตรา 17 ได้บัญญัติการบริหารและการจัดตั้งส านักงาน กศน. ใน
ส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในส่วน
ของกรุงเทพมหานครและส่วนของจังหวัด การส่งเสริม สนับสนุนและการประสานงานของสถานศึกษา และการมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการก าหนดเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไว้ เป็นต้น 
 3.4 กฎกระทรวง 4 ฉบับ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีดังน้ี (ราชกิจจานุเบกษา. 
2555: ออนไลน์) 
 3.4.1 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง และภาคีเครือข่าย พ.ศ. 2555 ได้อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 10 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 โดยออกกฎกระทรวงไว้ จ านวน 6 ข้อ ซ่ึงมีสาระส าคัญดังน้ี  

1) ข้อ 1 เป็นเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐ หรือภาคเครือข่ายไว้ 4 ประการคือ (1) การส่งเสริมและสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จ าเป็นและ
ช่วยเหลือด้านการเงิน (2) การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการและบุคลากร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อการศึกษา (3) 
การสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ผู้เรียน (4) การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการเพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการ 

2) ข้อ 2 เป็นเรื่องการรับการส่งเสริมและการสนับสนุนของส านักงาน กศน.กทม.และจังหวัด โดยค านึงถึง
ประโยชน์และภาระที่เกิดขึ้น อีกทั้งไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม 

3) ข้อ 3-6 เป็นเรื่องการบริหารจัดการ การด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 3.4.2 กฎกระทรวงก าหนดจ านวนอนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและอนุ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย พ.ศ. 2555 น้ัน
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยออกกฎกระทรวงไว้ จ านวน 12 ข้อ มีสาระส าคัญดังน้ี 
 1) ข้อ 1-4 เป็นการให้นิยามและคุณสมบัติในการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย โดยอนุกรรมการ 
ประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายประเภทต่างๆ จ านวน 11 ประเภทด้วยกันคือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานศึกษาอ่ืน และองค์กรอ่ืน ส่วนข้อ 
3 ได้ระบุไว้ว่าการเข้าสู่การเป็นภาคีเครือข่ายประเภทต่างๆ ในอนุกรรมการ เพื่อต้องการมีส่วนร่วมหรือวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเป็นภาคเครือข่ายไม่น้อยกว่าสองปีและมีผลงานที่ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรับรอง จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ 
 2) ข้อ 5-8 เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การพิจารณาคัดเลือก และการแต่งตั้งอนุกรรมการภาคี
เครือข่ายประเภทต่างๆ ให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
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 3) ข้อ 9-12 เป็นเรื่องของการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย และการก าหนดอ านาจหน้าที่
ในการท างาน ดังต่อไปน้ี (1) ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(2) ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงในการท างานระหว่างภาคีเครือข่าย (3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรมและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และ (4) ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.4.3 กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด พ.ศ. 2555 น้ันอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
15 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 โดยออกกฎกระทรวงไว้ จ านวน 5 ข้อ สาระส าคัญของกฎกระทรวงมีดังน้ี  

1) ข้อ 1-2 เป็นการให้ความหมายของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครและจังหวัด ตลอดจนคุณสมบัติของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

2) ข้อ 3-4 เป็นเรื่องการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีแต่
เป็นติดต่อกันไม่เกินสองวาระ และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งโดยรัฐมนตรี และ3) ข้อ 5 เป็นเรื่องของ
องค์ประชุมและการท าหน้าที่ในการประชุม 

2.4.4 กฎกระทรวงเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ ได้ระบุใน
ข้อ 4 ให้สถานศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน (8) ไว้ว่าน าผลการประเมินคุณภาพภายในมา
เป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

โดยสรุปการออกกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นกลไกในเชิงปฏิบัติส าหรับการท างานในเชิง
พื้นที่  ซ่ึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบ บและการศึกษาตามอัธยาศัยคือ การมี
คณะอนุกรรมการภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ของสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในระดับนโยบายและการท างานในเชิงพื้นที่ปฏิบัติ และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง และภาคีเครือข่าย 
ตลอดจนการมีการประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบด้วย 
 4.แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุว่า การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ได้ค านึงถึงหลักการส าคัญคือ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ซ่ึงแผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้ก าหนดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: ออนไลน์) 

1) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ที่มุ่งหวัง
ให้บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่  

2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความ
เท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ  

3) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มี
การใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่าและมีความคล่องตัว เพื่อให้ คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา  

โดยสรุปจากยุทธศาสตร์ดังกล่าว เม่ือพิจารณาจากกรอบ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต เพื่อสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนกระบวนการที่ต้องให้การส่งเสริมการจัดการศึกษา 
อบรมและเรียนรู้ของสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคมทุกระบบการศึกษา และเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็น
ฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้เป็นขั้นตอนการพัฒนาและน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การร่วมมือกันของภาคเอกชน ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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5.สารบัญญัติของกฎหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีสาระที่ส าคัญดังน้ี คือ (ราชกิจจานุเบกษา. 2560: ออนไลน์) 

5.1 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
ส่วนที่ 1 นิยามและความหมาย  
 ดิจิทัล หมายความถึง เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหน่ึงหรือสัญลักษณ์อ่ืนมาแทนค่าทั้งปวง เพื่อใช้

สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่างๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมายความถึง ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารการผลิต การอุปโภค

บริโภค การใช้สอย การจ าหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง 
การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหาร
จัดการข้อมูล และเน้ือหากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนใดๆ ที่มีกระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลหรือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม
และการบริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอม
รวม หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดในท านองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายและแนวทางดังน้ี  
1)การด าเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยวิธีการที่ท าให้สามารถใช้

ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอ่ืนใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 2)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องครอบคลุมโครงข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้ า ในอากาศหรืออวกาศ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3)การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นส าหรับประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4)การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกันเพื่อให้การท างานระหว่าง

ระบบสามารถท างานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความม่ันคงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความน่าเชื่อถือ ตลอดจน
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมี
หลักประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

5)การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้เกิดการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เน้ือหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความ
ม่ันคงของประเทศ 

6)การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอ่ืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7)การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์
แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซ่ึงเอ้ือต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับยุค
สมัย  
 ส่วนที่ 3 การมีคณะกรรมการ 
 การมีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน้ัน 1)นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 2)รองนาย
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 3)กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทร วง 11 
กระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ4)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการชุดน้ี
มีหน้าที่ในการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรี ออกระเบียบเก่ียวกับบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน เป็นต้น  
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 ส่วนที่ 4 การมีกองทุน 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และการระบุถึง
แหล่งที่มาของกองทุนตามมาตรา 24 ได้แก่ 1)เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 3)เงินที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ โดยให้ส านักงาน กสทช.จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของ
รายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ 4)เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของส านักงาน กสทช. โดยให้ส านักงาน กสทช.จัดสรรให้
ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินรายได้ของส านักงาน กสทช. และ5)เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ เป็นต้น ส าหรับใน
ส่วนกองทุนน้ีอยู่ในการบริหารและการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และใน
การบริหารกองทุนดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ามาบริหารจัดการ
กองทุนน้ี 
 ส่วนที่ 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ด้วยการมีส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนในเรื่อง
ดังกล่าว โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนตามมาตรา 34 และนอกเหนือจากน้ันก็มีอ านาจหน้าที่ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมหรือ
นวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ตามมาตรา 35 และที่
ส าคัญการแต่งตั้งให้มีผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารกิจการของส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามมาตรา 45 ด้วยเป็นต้น 

5.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเด็นยุทธศาสตร์
สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560: ออนไลน์) 

โดยขอให้ความส าคัญประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจะมุ่งสร้าง
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทัน
ข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทั ลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์น้ี
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 

1) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับประชาชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล 

2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์รวมถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 3) สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อ
หลอมรวม 

4) เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

5) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม สู่สังคมสูงวัย ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

จากเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อท าความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560 -2564) ใน
ส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 3 เป้าหมาย 
(กองยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 2559: ออนไลน์) ดังน้ี  

เป้าหมายที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม ผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีการก าหนดกิจกรรมไว้คือ (1) การพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของรัฐตามหลักการ
ออกแบบที่เป็นสากล และ (2)การพัฒนาศูนย์บริการดิจิทัลส าหรับชุมชน 
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เป้าหมายที่ 2 ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ ซ่ึงมีการก าหนดกิจกรรมไว้คือ (3)การสร้างเสริมความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ส าหรับประชาชน และ (4)การพัฒนาระบบคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลสู่
ประชาชน และการพัฒนาสื่อดิจิทัลส าหรับประชาชน  

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนสามารถเข้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล ซ่ึงมีการ
ก าหนดกิจกรรมไว้คือ (5)การบูรณาการการน าเทคโนโลยีดิ จิทัลเข้าสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล (6)การบูรณาการบริการการ
เรียนรู้ระบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOC) และ (7)การพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพเบื้องต้น  

โดยสรุป ทั้งในส่วนของการมีพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน้ัน จึงเป็นเครื่องมือและกลไก ที่ช่วยให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพที่
ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมุ่งสร้างประเทศไทยแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ใน
ชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลน้ันจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากที่จะต้องบูรณาการการท างานร่วมกันหรือเชื่อมโยงงานและข้อมูลในลักษณะที่เป็นองค์
รวม ก าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบแต่ละภารกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบ และระบบงบประมาณให้เอ้ืออ านวยต่อการท างานร่วมกัน
ของส่วนราชการ มีระบบประสานงานระหว่างส่วนราชการในการให้บริการประชาชน รวมถึงกิจกรรมที่ต้องด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ข้างต้นนอกจากน้ี กลไกข้อน้ีจะรวมถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นกลไกทางเลือก
ในการสนับสนุนทางการเงินกับโครงการด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
 

ส่วนที่ 2 พัฒนาคนนอกระบบโรงเรียนอย่างไรด้วยการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

การปรับใช้กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวกับการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 การปรับใช้กฎหมายและนโยบายของส านักงาน กศน. ที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอกระบบและอัธยาศัยให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก เพื่อเป็นกลไกในการในยุคดิจิทัลเป็นยุคที่ได้ให้ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อสร้างและพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ ทันสมัย และการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ซ่ึงเหมาะสมกับความต้องการรับบริการจากประชาชนที่มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และสอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเด็นยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ดังน้ัน การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาของระบบการศึกษาทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นช่องทางให้คนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนเป็นกลุ่มคนที่หลากหลายจ านวนมากและด้อยโอกาสทาง
สังคม ซ่ึงมีความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามหลักการในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ใช้ต้นทุนต่ า มีความทันสมัย ใช้กับคนจ านวนมาก เข้าถึ งข้อมูลที่สะดวกและง่ายหลากหลาย
ช่องทางและหลากหลายรูปแบบ การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การใช้บุคลากรที่มีความรู้เข้ามาจัดการในเรื่อง
เทคโนโลยีดิจิตอล โดยมีซอฟแวร์เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนในการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา และจัดท าแอปพลิเคชั่นใน
รูปแบบที่น่าสนใจเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ส าหรับคนจ านวนมากและหลากหลายกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  

การจัดการศึกษานอกระบบมีแนวทางการให้บริการด้านการศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ก าหนด
รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบดังต่อไปน้ี 

การศึกษานอกระบบมีการจัดการศึกษาในรูปแบบดังน้ีคือ 1) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีการจัดการศึกษาที่ประกอบด้วย การศึกษาวิธีเรียนพบกลุ่ม การศึกษาวิธีเรียนทางไกล การเรียนรู้
แบบชั้นเรียน การเรียนรู้ตามอัธยาศัย การเรียนรู้จากการท าโครงงาน และการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ 2) การศึกษาต่อเน่ือง โดยมีการ
จัดการศึกษาที่ประกอบด้วย การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อจัด ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพ การศึกษาเพื่อ
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พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกัน
รับผิดชอบและเห็นถึงความส าคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง และการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การมีศูนย์ดิจิทัลชุมชน จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ตาม
มาตรา 11 และประกอบกับในมาตรา 14 ที่ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี
อ านาจหน้าที่ตาม (6) จัดท าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุชุมชน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ืองของประชาชน 
และปัจจุบันส านักงาน กศน.ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จากตัวอย่างที่
ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ (กศน.จังหวัดเชียงใหม่. 2559: ออนไลน์) ซ่ึงเป็นที่เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบแห่งแรกใน
ประเทศไทยและการด าเนินการอยู่ในพื้นที่เชิงปฏิบัติการในระดับ กศน.ต าบล เพื่อเป็นศูนย์ในการจัดหลักสูตรอบรมประชาชน
เรื่องดิจิทัล ประกอบด้วยหลักสูตรดังน้ี คือ หลักสูตรส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรการสร้างแอพพลิเคชั่น
ส าหรับชุมชนและหลักสูตรการยกระดับสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัล โดยต้องการให้คนในชุมชนสามารถเผยแพร่
ข้อมูลในชุมชนผ่านเฟสบุค แฟนเพจ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น ถ่ายภาพ และ
อัพโหลดข้อมูลได้ โดยเป็นความร่วมมือกันท างานของ 3 องค์กร คือ กระทรวงไอซีที ส านักงาน กศน. และดีแทค โดยกระทรวง
ไอซีทีเป็นเจ้าของงบประมาณ ส านักงาน กศน.เป็นผู้ขยายผลสู่ชุมชน และดีแทคเป็นผู้คิดหลักสูตรแกนกลางและประเมินผล 
ซ่ึงเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้ความรู้และการปฏิบัติแก่ชุมชน 

 

 
กศน. ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
โดยเป็นการปรับใช้กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่

แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่โครงการ/กิจกรรม 4.0 ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคนจากกลไกของกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันของกศน.และในอนาคต 

 
ส่วนที่ 3 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในอนาคตเป็นอย่างไรกับการพัฒนากฎหมายด้าน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 
แนวทางการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีส่วนส าคัญในการพัฒนา

การศึกษาและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 1. ตามหลักการการศึกษาตลอดชีวิตในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องมีความทันสมัย ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้และการบริหารจัดการที่ใช้ต้นทุนต่ า การเข้าถึงข้อมูลที่
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สะดวกและง่ายหลากหลายช่องทางและหลากหลายรูปแบบใช้กับคนจ านวนมาก การบูรณาการในใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน การใช้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางเข้ามาจัดการในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีซอฟแวร์เข้ามามีส่วน
ช่วยสนับสนุนในการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา และจัดท าแอปพลิเคชั่นในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ส าหรับคนจ านวนมากและหลากหลายกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบัน ดังน้ัน การน าหลักการดังกล่าวข้างต้นไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงจะช่วยให้การท างานในระดับพื้นที่และระหว่างหน่วยงานท าให้เกิดความเข้าใจใน
เป้าหมายในการท างานร่วมกันมากยิ่งขึ้น 
 2. การบูรณาการในการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชีวิต ให้มีความเชื่อมโยง 
สอดคล้องและมีจุดเกาะเก่ียวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระดับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
แรงาน เป็นต้น เน่ืองจากการท างานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนน้ัน มีความเก่ียวข้องกันหลาย
หน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น และเม่ือพิจารณาการได้มาของคณะกรรมการในระดับส่วนกลาง ระดับ
จังหวัดและระดับท้องถิ่น ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการ
ระบุถึงคุณสมบัติและวิธีการการได้มาที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หากได้มีการพิจารณาในประเด็นน้ีก็จะท าให้การท างานในเชิง
บูรณาการระหว่างกระทรวงมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและอาจช่วยในการท างานที่ซ้ าซ้อนกันระหว่างกระทรวงและในส่วน
งานระดับเชิงพื้นที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างมาก 
 3. การให้ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 ในมาตรา 11 ได้ระบุการจัดและการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ เช่น แหล่งการ
เรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชน และสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ (สนอง โลหิตวิเศษ . 2554) ได้มีการ
จ าแนกแหล่งเรียนรู้ตามกฎหมายไว้ดังน้ี แหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดตั้ง เช่น สถานศึกษา สถานประกอบการ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ และ
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ส่วนแหล่งเรียนรู้ในโลกไซเบอร์ เช่น เครือข่าย อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 
แต่หากแบ่งตามลักษณะกายภาพอาจจ าแนกได้ 3 ลักษณะดังน้ี 1) อาคาร/สถานที่/กายภาพ เช่น ห้องสมุด หอศิลป์ อุทยาน
ป่าไม้ เมือง ตลาด ชุมชน ศูนย์การค้า 2) ลักษณะทางบุคคล ได้แก่ คน/ผู้รู้/ชุมชน/ปราชญ์ พ่อแม่ ครอบครัว ครู ผู้ช านาญงาน 
ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินยอดเยี่ยม กวีเอก ครูภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบ้าน 3) ไซเบอร์/ออนไลน์/ ICT: เว็บไซต์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ชุมชนออนไลน์ e-Library, e-Learning, e-Book และ e-Office เป็นต้น ส่วนศูนย์การเรียนชุมชน ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาอาจจัดให้มีศูนย์
การเรียนชุมชนเป็นหน่วยจัดกิจกรรม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนก็ได้ ส าหรับสื่อและเทคโนโลยี พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 11 และประกอบกับในมาตรา 14 ที่ก าหนดให้
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีอ านาจหน้าที่ตาม (6) จัดท าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุชุมชน เป็นต้น เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ืองของประชาชน ดังน้ัน การมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและที่มีอยู่เดิมจึงมีความ
จ าเป็นและมีส่วนส าคัญต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในอนาคตเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงองค์
ความรู้ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างคนในสังคมและชุมชน 
 4. การเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนทางด้านการศึกษา กองทุนพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ
กองทุนอื่นๆ ที่มีผลต่อประชาชน 
 การเข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับของประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ถึงสิทธิและประโยชน์ที่ตนเองได้รับ 
ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการเข้าถึง การได้มาถึงสิทธิและประโยชน์จากกองทุนทางด้านการศึกษา และกองทุนอ่ืนๆ 
ตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเป็นการช่วยลดความเลื่อมล้ า
ในการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชน การได้รับจริงและมีการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ ตลอดจน
การให้ค าปรึกษาระหว่างการใช้สิทธิดังกล่าว และเม่ือเกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานในเชิงพื้นที่ปฏิบัติด้วย 

5. แนวคิดการช็อปปิ้งทางการศึกษา (Shopping Education) 
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แนวคิดที่มาของ Shopping Education น้ันมีที่มาจากการสังเกต สภาพความเป็นจริงของชีวิตประจ าวันของคน
ทั่วไป เม่ือต้องการเลือกซ้ือสิ่งของ เครื่องใช้ ของใช้ส าหรับการอุปโภคและบริโภค จากห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าให้เลือก
มากมายหลายประเภท ชนิด ตามหมวดหมู่ต่างๆ ที่จัดไว้อย่างลงตัว ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค เกือบทุกเพศ 
ทุกวัย โดยไม่จ ากัดอายุและมีเวลามากพอสมควรที่ใช้ส าหรับการเลือกซ้ือสินค้าและพิจารณาสินค้าต่างๆ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น
วิถีของคนในเมืองใหญ่ และตามเมืองต่างๆ ของแต่ละจังหวัดที่มีให้เห็นโดยทั่วไปในประเทศ และเม่ือน ามาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาเพื่อน ามาแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนที่ว่า ควรเสนอแนวทางและรูปแบบการเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ หรือท าในสิ่งที่
อยากท าอยากเรียน เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มพูนความรู้ทักษะในเรื่องที่ต้องการ โดยมีความคิดจากหลักการ
ที่ว่า เม่ือเข้าไปซ้ือของตามร้าน ห้างสรรพสินค้าน้ันมีสิ่งของที่ให้เลือกซ้ืออย่างมากมายและก็มีสิ่งของ สินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของผู้เรียนและคนที่ท างานแล้ว เพื่อให้ได้รับโอกาสเข้าไปเรียน
ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ และต้องการเรียน ดังน้ัน เพื่อให้เห็นภาพในอนาคตที่เป็นรูปธรรม โดยขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวคือ ปัจจุบันใน
มหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีโครงสร้างของหน่วยงานในระดับคณะ เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น ซ่ึงมีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามคณะและสาขาวิชา
ที่ก าหนด ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 4 ปี การศึกษาหรือมากกว่าแล้วแต่ละหลักสูตร ส าหรับภาพในอนาคตรูปแบบการจัด
การศึกษาจะเปลี่ยนไปจากเดิมคือ จะเป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ตามความชอบและความสนใจ 
สถาบันการศึกษาจะไม่มีคณะ วิทยาลัย แต่จะมีวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความต้องการในลักษณะการช็อปปิ้ ง 
(shopping) เหมือนกับการเลือกซ้ือของหรือสินค้าในห้างสรรพสินค้า เช่น ผู้เรียนต้องการไปประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนา
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ก็เข้ามาเรียนเป็นเพ็กเก็จว่า การจะเป็นนักพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง 
ที่เป็นวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะด้านที่ผู้เรียนต้องการและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งน้ี
จะต้องผ่านใน 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ ขั้นตอนที่ 1 การช็อปปิ้ง (shopping) เป็นขั้นตอนในการเลือกวิชาที่ต้องการเรียนจริงๆ 
โดยหยิบวิชาที่เลือกใช้ตะกร้าในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและเรียนรู้วิชาที่เลือก 
ซ่ึงเป็นการลงมือปฏิบัติ (action) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลผู้เรียน (evaluation) เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดก่อนที่จะส าเร็จออกไป ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังน้ัน ในอนาคตผู้เรียนจะเป็นผู้ก าหนดการประกอบอาชีพหรือคิด
สร้างสรรค์งานด้วยตนเองมากขึ้น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนและ
ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

โดยสรุป Shopping Education คือ รูปแบบการเรียนหรือวิธีการอย่างหน่ึงที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้รียน โดยเป็นการเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการซ่ึง
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ต้องการและมีความสนใจจริงๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ และการเรียนรู้ในทักษะที่
ต้องการน าไปสู่การท างานหรือประกอบอาชีพที่ตนเองเป็นคนก าหนด โดยผ่านการประเมินผลในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะ
ส าเร็จการศึกษา ซ่ึงเข้ากับการจัดการศึกษาในอนาคต 
 6. แนวทางการใช้การศึกษาน าเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทยของบทบาทสถาบันในระดับอุดมศึกษา 

การศึกษากับการแก้ปัญหาสังคมไทย เราจะสอนเด็กไทยอย่างไร ให้เขาเป็นคนเก่ง ดี และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวและเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ตลอดจนมีความเป็น
ประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นโจทย์หลักที่ส าคัญในปัจจุบัน ดังน้ัน หากประเทศไทยต้องการให้สังคมมีความสุข ความเจริญและ
แก้ปัญหาการเ มือง ตลอดจนปัญหาที่ เ กิดขึ้นเ กือบทุกเรื่องของประเทศในปัจจุบันและในอนาคต ก็คงต้องให้
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นกระทรวงหลักต้องก าหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน โดยให้การศึกษาและ
การอบรมเด็ก เยาวชน ตั้งแต่ในวัยเด็กเล็กจนถึงวัยเยาว์ และการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีสัดส่วนมากขึ้น นอกเหนือจากที่
จัดการศึกษาในระบบอยู่แล้ว ซ่ึงจะสอดรับกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นและให้ความส าคัญในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะท าอย่างไรให้ผู้เรียนน้ัน ได้เข้าถึงและได้เรียนในสิ่งที่ต้องการเรียน ซ่ึงก็หมายถึง ได้
เรียน ได้ท าในสิ่งที่อยากเรียน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตามความต้องการและความถนัด
ของตนเอง โดยจะจัดการศึกษาอย่างไรให้ครอบคลุมกับทุกคนทุกกลุ่ม ที่มีก าลังการจ่ายเงินด้านการศึกษาที่แตกต่างกันตาม
สภาพของรายได้ตามอาชีพของแต่ละครอบครัว เพราะการจัดการศึกษานอกระบบน้ัน เป็นการจัดกิจกรรมหลักสูตรในระยะสั้น 
ตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อเป็นการช่วยเติมเต็มในเรื่องทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ใน
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ชีวิตประจ าวัน อาทิเช่น การเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นที่เก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ผู้ เรียน
ต้องการน าไปใช้ การเรียนรู้เรื่องหลักสูตรการท าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น และเม่ือพิจารณากับกลุ่มเป้าหมายแล้วน้ันมี
ตั้งแต่ช่วงวัยเยาว์ วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้จากภายนอก โดยเป็นการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาช่วยในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา และกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนต่อผู้เรียนและผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ดังน้ัน 
บทบาทของสถาบันในอุดมศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาที่เอ้ือต่อกลุ่มเป้าหมายที่นอกเหนือจากนักศึกษาที่เข้า
มาในระบบ ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาในระบบเป็นหลักส าคัญแล้ว  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็นการช่วยเติมเต็มในด้าน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ จากประสบการณ์ที่ได้จากการถ่ายทอดให้
ตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โดยสรุปแล้ว บทบาทของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีส่วนส าคัญในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีสัดส่วนมากขึ้น นอกเหนือจากที่จัดการศึกษาในระบบอยู่แล้ว ซ่ึงจะสอดรับกับการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ที่เน้นและให้ความส าคัญในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการจัดการศึกษาของชาติตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงวัยเยาว์
น้ันมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงประเทศในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน  

 
บทสรุปกฎหมายการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาด้านการศึกษาในยุค

ไทยแลนด์ 4.0 
 กฎหมาย นโยบายและแนวทางที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงต้องมี
ความทันสมัยและมีการปรับกฎหมายและแนวทางให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือปรับกฎหมายและ
แนวทางให้มีความก้าวหน้าในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกลไกและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและการศึกษา และการท างานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงเป็นการน าไปสู่การมีระบบในการจัดการศึกษาและการท างานที่ใช้ต้นทุนต่ า อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความทันสมัยให้บริการกับคนจ านวนมากต่อไป ในช่วงระยะ 5-10 ปีข้างหน้าการมีรูปแบบทางเลือกใน
การศึกษาให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ด้วยระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Systems)  การบูร
ณาการในการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตลอดชีวิต การให้ความส าคัญแหล่งเรียนรู้ การเข้าถึง
กองทุนด้านการศึกษาและกองทุนต่างๆ ของประชาชน การช็อปปิ้งทางการศึกษา (Shopping Education) และการใช้
การศึกษาน าเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย ซ่ึงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในอนาคตต่อไป ที่นอกเหนือจากการพัฒนากฎหมายที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าที่ส่งต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
และหามูลค่าเพิ่มทางการศึกษาของประเภทวิชาในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน (ปวช.3) ของ
วิทยาลัยในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จ านวน 1,689 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยน าเข้า สถิติที่
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis-MRA) พบว่า ปัจจัยน าเข้าที่ส่งต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครู/อาจารย์ ด้านงบประมาณ 
และด้านวัสดุอุปกรณ์ เม่ือน ามาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ ได้สมการแบบคะแนนดิบ ŷ = 90.868+18.251ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม    
+5.617ส่ือการสอน-.445จ านวนคอมพิวเตอร์+4.513จ านวนห้องปฏิบัติการ-.592จ านวนผู้เรียนในช้ันเรียน-.225หนังสือ-ต ารา สมการแบบคะแนนมาตรฐาน   
ẑ  = .544ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม+.560ส่ือการสอน-.308จ านวนคอมพิวเตอร์+.330จ านวนห้องปฏิบัติการ-.158จ านวนผู้เรียนในช้ันเรียน-.201หนังสือ-ต ารา แทน
ค่าสมการคะแนนดิบน ามาเปรียบเทียบเพื่อหามูลค่าเพิ่มทางการศึกษาของประเภทวิชาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
ประเภทวิชาที่เกิดมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา มี 6 ประเภทวิชา คือ 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 3) ประเภทวิชา     
คหกรรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี และ 5) ประเภทวิชาศิลปกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และ            
6) ประเภทวิชาเกษตรกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี 
 
ค าส าคัญ : มูลค่าเพิ่มทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
 

Abstract 
The purpose of this research is to analyze the factors that contribute to the national vocational 

education test. In addition, there were 1,689 students in the Southern Vocational Education Institution 3 
(PSU). import The results of the Multiple Regression Analysis (MRA) analysis revealed that the input to the 
vocational education test scores of the Southern Vocational Education Institutes 3 consisted of four aspects: 
teacher / teacher education. Budget and materials When to create a predictive equation. Raw score 
equation = 90.868 + 18.251 Original Learning Achievement +5.617 instructional media -.445 number of computers +4.513 number of labs 
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-.592 number of students in the class -.225 books - textbooks Standardized Equation = .544 Original Learning Achievement +.560 Teaching 

Materials -308 Number of Computers +.330 Number of Labs -158 Number of Classes -201 Books - Textbooks There are 6 types of subjects 
in value added in education: 1) Industrial subjects of Pattani Technical College Satun Technical College 2) 
Commercial Course of Songkhla Vocational College 3) home economics of Pattani Vocational College. 4) 
tourism industry type of Songkhla Vocational College. Pattani Vocational College and 5) Songkhla College 
of Arts. Pattani Vocational College and 6) Agricultural Course of Pattani Agricultural and Fisheries College. 
 
Keywords : Value Added, Southern Vocational Institution 3 
 
บทน า 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มี
อุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้คนไทยได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทาง
การศึกษาและพัฒนาคนได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง คือ สถานศึกษา ที่จะต้องมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้นักเรียน เป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองได้ (กระทรวง ศึกษาธิการ, 
2546 : 5) การจัดการศึกษาจะให้มีคุณภาพและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 น้ันจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรที่เป็นปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารมาช่วยในการบริหารจัดการซ่ึง
ประกอบด้วยปัจจัยด้านบุคลากร (Man) ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) ปัจจัยด้านการ
จัดการ (Management) (ปรีชา  คัมภีรปกรณ์, 2541 : 10) ทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุด คือ ทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุด
คือทรัพยากรมนุษย์หรือคน (Man) เน่ืองจากเป็นผู้ใช้และผู้คุมทรัพยากรอ่ืน ถ้าทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพจะสามารถใช้
ทรัพยากรอ่ืนๆ ได้อย่างคุ้มค่า จากการศึกษาของสุพัฒน์  อาษาสร้อย (2554 : 3) พบว่า ปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนมีคุณภาพ คือ 
บริบทหรือสิ่งแวดล้อม (Context) ซ่ึงประกอบด้วยประเมินจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ต่างๆ ของหลักสูตรโครงสร้างของ
หลักสูตรและเน้ือหาสาระที่มีในหลักสูตร ปัจจัยตัวป้อน (Input) ได้แก่ ตัวป้อนที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตรประกอบด้วย
บุคลากร นักเรียน อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วยกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ ของการใช้หลักสูตรในสภาพที่เป็นจริงกระบวนการที่เก่ียวกับการสอนกระบวนการประเมินผล และ
กระบวนการบริหาร และปัจจัยด้านผลผลิต (Product) ซ่ึงประกอบด้วยการประเมินผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร จะเห็น
ได้ว่าปัจจัยที่จะส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพน้ันจะต้องประกอบด้วยปัจจัยอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านตัวป้อน ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และปัจจัยด้านผลผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของสิปปนนท์  เกตุทัต (2541 : 3) พบว่า ผลผลิตที่เกิดขึ้นในระบบ
หน่ึงไปเป็นปัจจัยน าเข้าของอีกระบบส่วนปัจจัยด้านกระบวนการเป็นขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองตาม
กระบวนการของระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ดังน้ัน ปัจจัยน าเข้าและปัจจัยด้านกระบวนการจะต้องสัมพันธ์กัน ปัจจัย
น าเข้าและกระบวนการที่เหมาะสมช่วยให้สามารถวางแผนการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและจากแนวคิดเชิงระบบเม่ือ
พิจารณาผลผลิตด้านการจัดการศึกษา พบว่า การศึกษาของไทยที่ผ่านมาคุณภาพหรือผลผลิตสู้ต่างชาติไม่ได้ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551 : 5) กล่าวว่า ปัญหาเก่ียวกับความรู้ภาษาอังกฤษการเขียน การอ่าน
ภาษาไทย ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ความรู้มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน 
นักศึกษาที่จบ ปวช. และปวส. ยังขาดอยู่ อีกทั้งความรู้ด้านสมรรถนะเก่ียวกับทักษะ ทักษะที่จ าเป็น อีกทั้งยังพบปัญหาที่ต้อง
แก้ไข คือ ทักษะในการวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และปัญหาความไม่สอดคล้องเชิงคุณภาพ 
พบว่า ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาขาดความสามารถด้านสมรรถนะหลัก (Core Competencies)และสมรรถนะด้าน
สายงาน (Functional Competencies) นอกจากน้ีทุกกลุ่มแรงงานยังมีช่องว่าง (GAP) ระหว่างระดับความสามารถด้านต่างๆ 
ที่มีอยู่กับความคาดหวังของสถานประกอบการ ผู้ส าเร็จจากอาชีวศึกษาบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ อีกทั้ง
ครูที่สอนในระดับอาชีวศึกษา มีปริมาณ และคุณภาพ ไม่สอดคล้องกับภารกิจ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน ท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
 นอกจากน้ีพรรษา  กาเหว่า (2556 : 1) ได้น าเสนอเก่ียวกับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา ว่า
นักวิชาการอาชีวศึกษาชี้ผลสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสายอาชีพ หรือ V-NET ได้ผลต่ าเกือบทุกวิชา รวมทั้ง
งานอุตสาหกรรมที่ถือเป็นแรงงานหลักที่ขาดแคลน ยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกส าหรับระบบการศึกษาของไทย ที่ยังดูน่าเป็น
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ห่วง โดยเฉพาะคุณภาพทางการศึกษาที่แม้จะมีความพยายามในการลงทุนงบประมาณ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแต่ดูเหมือนว่า 
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยยังคงไม่ขยับ ข้อมูลจากการประชุมของ World Economic Forum (WEF)-The Global 
Cometitiveness Report 2012-2013 มีการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปรากฏว่า ประเทศไทย
อยู่ในอันดับรั้งท้าย คือ อันดับที่ 8 เป็นรองจากประเทศเวียดนาม ที่ได้อันดับ 7 และประเทศกัมพูชา อันดับ 6 จนกลายเป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า เพราะเหตุใดการลงทุนด้านการศึกษาที่รัฐบาลพยายามใส่ลงในระบบน้ีจึงไม่สัมฤทธ์ิผล และดู
เหมือนจะถอยหลังไปกว่าเดิม จนหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเร่งแก้ไขปัญหา  ขณะที่ข่าวระบบการศึกษาไทยตกต่ า
กลายเป็นข่าวในสื่อ เป็นช่วงเดียวกับที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมนานาชาติ 2013 
NIETS International Symposium ภายใต้แนวคิด National Educational Testing and Assessment in ASEAN : Share 
and Learn ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ผลปรากฏว่า คะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา มีระดับปานกลางไปถึงต่ าและต่ ามากในวิชาการหลักๆ หรือแม้แต่ในวิชาชีพที่
นักเรียนเลือกเรียน ซ่ึงไม่แตกต่างกับการเรียนของกลุ่มสายสามัญ แม้ว่าการสอบ V-NET จะถูกวิจารณ์ว่า ไม่สามารถใช้วัด
ความรู้ความสามารถของนักเรียนได้จริงก็ตาม กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพ
ศ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า  การสอบ V-Net จัดขึ้นเพื่อ
ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.2) ซ่ึงเป็นการวัดภาพสะท้อนภาพ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อน าผลไปใช้ในการประเมิน
การศึกษา ประเมินผลของผู้เรียน และวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นการประกันคุณภาพของผู้เรียน ซ่ึงปัจจุบันมีมาตรฐานหลายตัวที่
เข้ามาวัดคุณภาพทางการศึกษาของเด็กอาชีวะ ทั้ง V-NET, VQ สอบมาตรฐานทางวิชาชีพ และก าหนดว่า นักเรียนอาชีวศึกษา
จะต้องมีคะแนน 2.00 ขึ้นไป จึงจะจบการศึกษา แต่ไม่มีบทบังคับว่า ผู้เรียนทุกคนต้องสอบ V-NET เพราะฉะน้ันหากในแต่ละ
โรงเรียนส่งนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเข้าสอบ ผลการสอบ V-NET จะไม่สะท้อนภาพการศึกษา ซ่ึงจะกลายเป็นปัญหาใน
อนาคต และการแก้ปัญหาของส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (2557 : 5) โดยมีนโยบายด าเนินการยกระดับคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา โดยมุ่งที่ระดับผู้เรียนโดยการยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function 
Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพและการประเมินระดับห้องเรียน 
 กระบวนการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เน้นการกระจายอ านาจสถานศึกษามีอิสระที่จะสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้ด้วยตนเองจึงจ าเป็นต้องบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการจัดการศึกษาและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลกระบวนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมให้เกิดความรู้ 
ทักษะ มุมมอง และค่านิยมที่ถูกต้อง ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักชี้น าและจูงใจให้บุคคลแสวงหาและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของระบบการศึกษา โดยที่ระบบเป็นการรวมกันขององค์ประกอบที่ต่างกันเป็นอิสระกับกระบวนการ
หรือวิธีการ เพื่อต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง โดยที่องค์ประกอบและวิธีการต่างก็มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและ
กัน ซ่ึงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนหน่ึงจะส่งผลกระทบไปยังอีกส่วนหน่ึงด้วย (ชนิตา  รักษ์พลเมือง, 2532 : 39) โดยระบบ
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ สิ่งที่ป้อนเข้าไปเพื่อท าการผลิตให้เกิดผลผลิต เช่น จ านวนนักเรียน จ านวนครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ข่าวสารข้อมูล เป็นต้น 2) กระบวนการ (Process) คือ 
ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบโครงสร้าง ของระบบกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบน้ันเช่น การตัดสินใจ การควบคุม
หลักสูตรเน้ือหาการเรียน กระบวนการเรียนการสอน โครงการ หรือกิจกรรมทางการศึกษา เป็นต้น และ 3) ผลผลิต (Output) 
คือ ผลผลิตที่ต้องการตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ซ่ึงในกระบวนการจัดการศึกษาน้ัน ปัจจัยน าเข้า 
(Input) เป็นสิ่งแรกที่น าเข้าในกระบวนการจะครอบคลุมถึงทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลผลิตตามที่
คาดหวังทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ปัจจัยน าเข้าที่เป็นรูปธรรม เช่น คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ในรูปแบบของอุปกรณ์ 
อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ส่วนปัจจัยน าเข้าที่เป็นนามธรรม เช่น สารสนเทศ จตุภูมิ  เขตจัตุรัส 
(2552 : 14) ได้กล่าวถึง แนวคิดส าคัญที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา คือ การผลิตทางการศึกษาซ่ึงการผลิตในวงการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเป็นการผลิตโดยยึดหลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้
ปัจจัยการผลิต (Factors of Production) ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีต้นทุนต่ าสุดแต่
ได้ผลผลิตสูงสุด ซ่ึงเรียกว่า“มูลค่าเพิ่ม” (Value-Added) แต่เม่ือน าหลักการผลิตมาใช้กับการศึกษาน้ันมีข้อจ ากัดหลาย
ประการ คือ วัตถุประสงค์ของการศึกษาไม่ได้แสวงหาก าไรสูงสุด ทรัพยากรทางการศึกษา (resource) มีอย่างจ ากัดและ
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บางอย่างไม่สามารถก าหนดและประมาณค่าได้ผลผลิตทางการศึกษาที่เป็นเป้าประสงค์  คือ ผู้เรียนที่มีคุณภาพและน าสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปใช้ในสังคมการท างานจริง การวัดมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา จึงเป็นแนวคิดของการตรวจสอบผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ผ่าน
ไปใน  แต่ละปีหรือหลังจากส าเร็จการศึกษาอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึง
ความเท่าเทียมกัน เพื่อยืนยันว่า ผู้เรียนได้รับความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่บรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่
คาดหวัง รวมทั้งผู้เรียนได้รับประโยชน์ เกิดคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของพวกเขาเหล่าน้ันอย่างแท้จริง และ จากการศึกษา
เก่ียวกับมูลค่าเพิ่ม (Value-Added) พบว่า เป็นวิธีการหน่ึงที่รายงานผลเพื่อสะท้อนข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาว่า
สถานศึกษาได้สร้างมูลค่าเพิ่มในผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
จริงหรือสังเกตได้ (Observed score) กับคะแนนผลการเรียนรู้ที่ท านายได้ (Predicted scores) จากตัวแปรภูมิหลัง ตัวแปร
บริบทชุมชน สังคม หรือผลสัมฤทธ์ิเดิม ซ่ึงคาดว่ามีผลต่อการเรียนรู้แต่เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการจัดการหรือการควบคุม
ของสถานศึกษา (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2550 : 47) ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเป็นเครื่องมือหน่ึงส าหรับวิเคราะห์
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเชิงสัมพันธ์กับสถานศึกษาอ่ืนซ่ึงเป็น
การวัดที่มีประสิทธิภาพและใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาร่วมกับปัจจัยอ่ืน เช่น ผลการสอบที่อยู่ในรูปคะแนนดิบ การประเมิน
ครู การประเมินตนเองของสถานศึกษา การทบทวนการตัดสินและแนวโน้มของสถานศึกษา  
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีความสนใจ
ที่จะศึกษากระบวนการจัดการศึกษาที่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยวิธีการน าผล
การสอบคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) โดยเฉลี่ยของแต่ละสถานศึกษา วิเคราะห์หา
มูลค่าเพิ่มทางการศึกษา ซ่ึงมีปัจจัยน าเข้า 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยผู้เรียน ปัจจัยครู/อาจารย์ ปัจจัยงบประมาณ และปัจจัยวัสดุ
อุปกรณ์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis–MRA) วิเคราะห์ค่าส่วนที่เหลือ (Residual) ซ่ึง
การวัดคุณภาพของสถานศึกษาสามารถวัดผ่านปัจจัยน าเข้า(input) และผลลัพธ์ (output) เพื่อน าผลจากการวิจัยเป็นข้อมูลใน
การจัดการบริหารจัดการระบบอาชีวศึกษาให้กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าที่ส่งต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 3 
 2. วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางการศึกษาของประเภทวิชาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
 
กรอบแนวคิด 

ระยะที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าที่ส่งต่อคะแนนการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

   ระยะที่ 2 วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางการศึกษาของประเภทวิชา
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

1. ผู้เรียน 
2. ครู/อาจารย ์
3. งบประมาณ 
4. วัสดุอุปกรณ์ 

ผลลัพธ์ (Output) 
คะแนน 

การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษาของ
สถาบันอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 3 (V-NET) 

ประเภทวิชา 
ที่เกิดมูลค่าเพ่ิม 
ทางการศึกษา 
ในของสถาบัน 

อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

 
ปัจจัย

น าเข้าที่
ส่งผลต่อ
คะแนน 
V-NET 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ปัจจัย

น าเข้าที่
ส่งผลต่อ
คะแนน 
V-NET 
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 1. กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียน (ปวช.3) ของวิทยาลัยในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 จ านวน 1,689 คน  
 2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าผลการสังเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ประกอบด้วยแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยน าเข้าที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ แนวคิดของการสร้างและขั้นตอนการพัฒนา
แบบสอบถาม น ามาเป็นฐานความคิดของการสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดเลือกค าตอบ 
(Check list) และ 2) ข้อค าถามปลายเปิด (Open end) ตามกลุ่มประชากรเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลแต่ละสถานศึกษา 

2.2 การพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามขึ้นใหม่ตามล าดับ ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
2.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและตัวอย่างประเด็นค าถามจากงานวิจัยที่ผ่านมาซ่ึงมีประเด็นศึกษาที่

เก่ียวข้องเพื่อร่างแบบสอบถามตามที่ก าหนดในแบบแผนข้อค าถาม (item specification) 
2.2.2 ขั้นตอนที่ 2 เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาด้านความเป็นปรนัย ความตรงเชิงเน้ือหาและ          

เชิงโครงสร้าง 
2.2.3 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วและเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ ได้แก่ 

กรอบความคิดในการวิจัย นิยามตัวแปร ตารางโครงสร้างเน้ือหาของค าถาม เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  เพื่อพิจารณา
ความถูกต้องของข้อค าถาม ข้อค าถาม ตามนิยามของตัวแปรและเน้ือหาที่ก าหนด ความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้และความ
ตรงตามสภาพของการปฏิบัติจริง โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณลักษณะเป็นมีความช านาญการด้านวิจัยทางการศึกษา ด้านบริหาร
อาชีวศึกษา และด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

2.3.4 วิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นค าถามตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกข้อค าถาม
ที่มีค่า IOC อยู่ที่ระดับ 0.50 ขึ้นไป 

2.3.5 น าข้อค าถามที่ผ่านการคัดเลือก จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล และใช้วิธีการคัดลอกคะแนนลงในแบบบันทึกข้อมูลโดยผู้วิจัยเอง 

3.2 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปัจจัยน าเข้า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านครู/อาจารย์ ด้านงบประมาณ 
และด้านวัสดุอุปกรณ์ จากวิทยาลัย 9 แห่ง ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายทางไปรษณีย์ 

3.3 ผู้วิจัยด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย 

3.4 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระยะที่ 1 โดยใช้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา V-NET จากการพยากรณ์ และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET จริง มาจัด
กระท าในระยะที่ 2 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 น าข้อมูลคะแนนทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
3 จัดเรียงลงในแบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4.2 การวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ซ่ึงจะได้สมการพยากรณ์ รวมทุกสถานศึกษา (ค่าที่คาดหวัง) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis-MRA) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ผู้วิจัยน าปัจจัยน าเข้าที่ส่งผลต่อคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่ได้จาก
ระยะที่ 1 ของการวิจัยมาใช้สร้างสมการพยากรณ์คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของ    
แต่ละประเภทวิชา 

http://www.niets.or.th/
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 2. น าคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่ได้จากการพยากรณ์ โดยใช้ปัจจัย
น าเข้ามาเทียบกับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จริงซ่ึงได้ข้อมูลจาก ส านักงานสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 3. หากประเภทวิชาใดมีค่าคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จริงสูงกว่า        
ค่าคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่ได้จากการพยากรณ์ น้ันก็แสดงว่า ประเภทวิชาน้ัน
เกิดมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา 

 
ผลและอภิปราย 
 1. ระยะที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าที่ส่งผลต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 ซ่ึงใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Regression Coefficient) ของสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด 

ตัวแปร Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 

B Std. Error Beta 
ค่าคงที่ 90.868 5.416  16.778 .000 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเดิม (ด้านผู้เรียน) 18.251 2.815 .544 6.484 .000 
สื่อการสอน (ด้านวัสดุอุปกรณ์) 5.617 .820 .560 6.848 .000 
จ านวนคอมพิวเตอร์ (ด้านวัสดุอุปกรณ์) -.445 .118 -.308 -3.767 .003 
จ านวนห้องปฏิบัติการ (ด้านวัสดุอุปกรณ์) 4.513 1.019 .330 4.428 .001 
จ านวนผู้เรียนในชั้นเรียน (ด้านครู/อาจารย์) -.592 .255 -.158 -2.317 .041 
หนังสือ-ต ารา (ด้านวัสดุอุปกรณ์) -.225 .098 -.201 -2.285 .043 

 
 จากตารางที่ 1 สามารถเขียนสมการได้ดังน้ี 
 
 สมการคะแนนดิบ ŷ  =  90.868+18.251ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม+5.617ส่ือการสอน-.445จ านวนคอมพวิเตอร์ 
         +4.513จ านวนห้องปฏิบัตกิาร-.592จ านวนผู้เรียนในช้ันเรียน-.225หนังสือ-ต ารา  
 
 สมการแบบคะแนนมาตรฐาน ẑ  = .544ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม+.560ส่ือการสอน-.308จ านวนคอมพิวเตอร์+.330จ านวนห้องปฏิบัติการ 

-.158จ านวนผู้เรียนในช้ันเรียน-.201หนังสือ-ต ารา 

 
2. ระยะที่ 2 เป็นการน าคะแนนจากการพยากรณ์โดยปัจจัยน าเข้าของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่ได้จากการ

วิจัยในระยะที่ 1 มาเป็นข้อมูลที่จะวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางการศึกษาของสาขาวิชาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3   ซ่ึงใช้
แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผลปรากฏ ดังตารางที่ 2  
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ตาราง 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางการศึกษาของประเภทวิชาในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 
ประเภทวิชา คะแนนจริง คะแนน 

พยากรณ์ 
ค่าความต่าง การเกิด

มูลค่าเพิ่ม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

1. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 179.59 175.16 4.43* เกิด (1) 

2. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 134.86 136.76 -1.90 ไม่เกิด 

3. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 138.80 145.62 -6.82 ไม่เกิด 

4. วิทยาลัยเทคนิคยะลา 154.92 157.53 -2.61 ไม่เกิด 

5. วิทยาลัยเทคนิคสตูล 149.52 145.67 3.99 เกิด (3) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 182.11 183.53 -1.42 ไม่เกิด 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 168.20 165.71 2.49* เกิด (5) 

3. วิทยาลัยเทคนิคยะลา 173.31 178.19 -4.88 ไม่เกิด 

4. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 149.52 153.36 -3.84 ไม่เกิด 

5. วิทยาลัยเทคนิคสตูล 162.38 165.35 -2.97 ไม่เกิด 

ประเภทวิชาคหกรรม     

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 177.91 179.94 -2.03 ไม่เกิด 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 188.67 186.26 2.41* เกิด (6) 

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 160.00 158.46 1.54 ไม่เกิด 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 187.65 185.97 1.68 เกิด (7) 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 163.67 159.25 4.42* เกิด (2) 

ประเภทวิชาศิลปกรรม     

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 177.82 177.66 0.16 เกิด (9) 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 143.00 139.58 3.42* เกิด (4) 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม     

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและ
ประมงปัตตานี 

124.13 122.67 1.46* เกิด (8) 

 ค่าความต่าง* หมายถึง ประเภทวิชาที่เกิดมูลค่าเพิ่มทางการศึกษาสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบในประเภทวิชาน้ัน  
 

จากตาราง 2 ประเภทวิชาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่เกิดมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา พบว่า 
1. ประเภทวิชาที่เกิดมูลค่าเพิ่มทางการศึกษาที่สูงสุด คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม -วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

รองลงมาคือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม-วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
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ประเภทวิชาศิลปกรรม-วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม-วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประเภทวิชา  
คหกรรม-วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประเภทวิชา
เกษตรกรรม-วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ต่ าสุด คือ ประเภทวิชาศิลปกรรม -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

2. ประเภทวิชาที่ ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา ทั้งหมด 9 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยเทคนิคสตูล ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยน าเข้าที่ส่งต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
3 พบว่า ตัวแปรที่ท านายได้ดีที่สุด คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเดิม รองลงมาคือ สื่อการสอน จ านวนคอมพิวเตอร์ จ านวน
ห้องปฏิบัติการ จ านวนผู้เรียนในชั้นเรียน และหนังสือ-ต ารา ตามล าดับ และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ คือ สมการแบบ
คะแนนดิบ ŷ = 90.868+18.251ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม+5.617ส่ือการสอน-.445จ านวนคอมพิวเตอร์+4.513จ านวนห้องปฏิบัติการ-.592จ านวนผู้เรียนในช้ันเรียน-.225

หนังสือ-ต ารา สมการแบบคะแนนมาตรฐาน ẑ  = .544ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิม+.560ส่ือการสอน-.308จ านวนคอมพิวเตอร์+.330จ านวนห้องปฏิบัติการ-.158จ านวน

ผู้เรียนในช้ันเรียน-.201หนังสือ-ต ารา 

 2. ประเภทวิชาที่เกิดมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา มี 6 ประเภทวิชา คือ 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคนิค
ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคสตูล 2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 3) ประเภท
วิชา     คหกรรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และ 5) ประเภทวิชาศิลปกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และ            
6) ประเภทวิชาเกษตรกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับสถานศึกษาต่างๆ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. ควรวิเคราะห์ให้ละเอียดถึงสาขางานแต่ละสถานศึกษา 
 3. เพิ่มกลุ่มประชากรให้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยการวิจัยน้ี
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติด้านทุนทางจิตวิทยาด้านบวกและแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงที่ส่งอิทธิพลต่อความตั้งใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการ งานวิจัยที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่จะศึกษาเฉพาะทุนทางจิตวิทยาด้านบวกหรือแนวโน้มของการชอบ       
ความเสี่ยงเพียงตัวแปรใดตัวแปรหน่ึง ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่จ านวน 150 
คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่มีการตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แล้วใช้
สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกสามารถส่งอิทธิพล
ทางบวกต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้มากที่สุด รองลงมาคือแนวโน้มของการชอบความเสี่ยง ซ่ึงหน่วย งานภาครัฐ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยการวางรูปแบบกิจกรรมการอบรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีระดับทุนทางจิตวิทยา
ด้านบวกและแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ, ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก, แนวโน้มของการชอบความเสี่ยง, ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ, ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน 
 

Abstract 
  This article is part of a research study on factors influencing new entrepreneurship. The purpose of 
this research was to investigate attitude toward entrepreneurial intention, such as positive psychological 
capital and risk taking propensity. The most relevant research is to study only the positive psychological 
capital or the risk taking propensity. Data were collected from 150 respondents attending new 
entrepreneurship development program using questionnaires which  confirmatory factor analysis were 
conducted. A set of hypothesis was tested using multiple regression analysis. Results show that positive 
psychology capital has a significant effect on entrepreneurial intention stronger than risk taking propensity. 
This research is anticipated to provide support to the government sectors in which the development of 
training program may be designed in such a way of promoting entrepreneurs’ positive psychological capital 
and risk taking propensity.  
 
Keywords: Attitude, positive psychological capital, risk taking propensity, entrepreneurial intention, theory 
of planned behavior. 
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บทน า  
ผู้ประกอบการสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีเป็นอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา (Acs & Virgill, 2010; 

Desai, 2011) การเป็นผู้ประกอบการจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความส าคัญอย่างมากในการท าให้ประเทศสามารถเจริญเติบโตและ
พัฒนา ได้  (Liñán, Rodríguez-Cohard, & Rueda-Cantuche, 2011 ; Moriano, Gorgievski, Laguna, Stephan, & 
Zarafshani, 2012) อันเน่ืองมาจากผู้ประกอบการสามารถยกระดับการด าเนินธุรกิจโดยการเพิ่มการ จ้างงานให้มากขึ้นได้ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยและสามารถบรรเทาปัญหาความยากจน โดยท าให้มีมาตรฐานชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมของผู้ประกอบการจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ส าคัญในปัจจุบัน (Acs, Szerb, & 
Lloyd, 2017) ส าหรับประเทศไทยน้ัน พบว่า ผู้ประกอบการน้ันมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศไทย จึงมีการ
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของชาติในการสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมผู้ประกอบการ ซ่ึงได้มีการสนับสนุนส่งเสริม
ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจับคู่ธุรกิจ การตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจ เป็นต้น (วิเลิศ ภูริวัชร , สุชาติ 
ไตรภพสกุลและชาคริต พิชญางกูร, 2559) ซ่ึงถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ภาครัฐให้การสนับสนุนผลักดันให้บุคคลสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้ ส่วนปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่ท าให้บุคคลมี
พฤติกรรมเป็นผู้ประกอบการ 
   การศึกษาถึงพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการมาจากการใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
planned behavior) ของ Ajzen (1991) ที่ศึกษาท านายพฤติกรรม (Behavior) ได้จากความตั้งใจที่จะกระท า (Intention) 
โดยได้รับอิทธิพลมาจาก 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude towards the behavior) การ
คล้อยตามกลุ่มคนส าคัญ (Subjective norms) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavior 
control) โดยทัศนคติน้ันจะเกิดจากการประเมินด้านบวกหรือด้านลบต่อพฤติกรรมซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของแต่ละ
บุคคล และยังพบว่าถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สามารถส่งอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะกระท าได้ (Ajzen, 2005) โดยงานวิจัยน้ี
ศึกษาปัจจัยที่ส่งอิทธิพลการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจึงสามารถ
พิจารณาท านายได้จากความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ (Ngugi, Gakure, Waithaka, & Kiwara, 2012) ส าหรับบุคคลที่มี
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการน้ันจะเป็นผู้ที่มีความมุ่งม่ันและพยายามที่จะมีพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Solesvik, 
2013) ซ่ึงสามารถได้รับอิทธิพลมาจากทัศนคติ เช่น ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก แนวโน้มการชอบความเสี่ยง บุคลิกลักษณะทาง
จิตวิทยา คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น (Schlaegel & Koenig, 2014)  

ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกเป็นทัศนคติอีกด้านหน่ึงที่ น่าสนใจในการศึกษาเพราะแสดงให้เห็นว่า บุคคลน้ันที่มี
ความหวังส่งผลให้มีพลังใจที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ มีการมองโลกในแง่ดีว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเสมอ สามารถ
ฟื้นคืนพลังเมื่อเจอเหตุการณ์ความล้มเหลวก็จะเริ่มต้นใหม่ได้ รวมถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีความม่ันใจต่อตนเอง
ในการประสบความส าเร็จ ซ่ึงสามารถส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมได้ (Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007) และปัจจัย
ด้านแนวโน้มของการชอบความเสี่ยง (Risk taking propensity) เป็นทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีความส าคัญ เพราะ
การเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญหน้าในสถานการณ์ต่างๆท าให้เกิดความไม่แน่นอนทั้งในด้านกระบวนการท างาน 
รวมถึงความเสี่ยงในด้านผลตอบแทน (Baron, 1998) โดยบุคคลที่มีความชอบในความเสี่ยง มีความกล้าได้กล้าเสียในการลงทุน
ทั้งที่ไม่ทราบถึงผลตอบแทนที่แน่นอน สามารถที่จะลงทุนท าธุรกิจได้ถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และมีความกล้า
ที่จะลองท าอะไรใหม่ๆ จะสามารถท าให้มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ (Bolton, 2012; Luthje & Franke, 2003) ซ่ึงท า
ให้เห็นว่างานวิจัยที่ผ่านมาจะศึกษาเฉพาะตัวแปรทุนทางจิตวิทยาด้านบวก และแนวโน้มของการชอบความเสี่ยง และยังมี
งานวิจัยอยู่จ านวนน้อยมากที่ศึกษาทั้งสองตัวแปรน้ีร่วมกันท านายความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ เพื่อท าให้เกิดความแน่ชัด
เพิ่มขึ้นในการศึกษาถึงบุคลิกภาพที่ได้รับอิทธิพลมากจากทัศนคติ ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงสนใจตัวแปรด้านทัศนคติต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก และแนวโน้มของการชอบความเสี่ยง ในการส่งอิทธิพลไปยังความตั้งใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการ 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาทุนทางจิตวิทยาด้านบวกส่งอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มการชอบความเสี่ยงส่งอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
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สมมติฐานของการวิจัย   
1. ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกส่งอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
2. แนวโน้มการชอบความเสี่ยงส่งอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 

 
กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้ที่เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561 ในภาคใต้ของประเทศไทย จ านวน 237 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
                เครื่องมือในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยเป็นค าถามด้านความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 5 
ข้อค าถาม ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval) ของลิเกิร์ต (Likert scale) 7 ระดับ โดยมีค านิยามเชิงปฏิบัติการคือ 
การที่บุคคลมีความพยายามและความมุ่งม่ันที่จะมีพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการ  (Liñán & Chen, 2009)ส าหรับตัวแปร
ด้านทุนทางจิตวิทยาด้านบวก จ านวน 12 ข้อค าถาม (Luthans, Avolio, & Avey, 2007) ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval) ของลิเกิร์ต (Likert scale) 6 ระดับ โดยนิยามเชิงปฏิบัติการคือ บุคลิกภาพที่มีความหวังส่งผลให้มีพลังใจที่จะท าให้
ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ มีการมองโลกในแง่ดีว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเสมอ สามารถฟื้นคื นพลังเม่ือเจอเหตุการณ์ความ
ล้มเหลวก็จะเริ่มต้นใหม่ได้ รวมถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีความม่ันใจต่อตนเองในการประสบความส าเร็จ 
(Luthans, Avolio, & Avey, 2007) และตัวแปรด้านแนวโน้มของการชอบความเสี่ยง จ านวน 6 ข้อค าถาม ผู้วิจัยใช้มาตรวัด
แบบอันตรภาคชั้น (Interval) ของลิเกิร์ต (Likert scale) 5 ระดับ  ซ่ึงนิยามปฏิบัติการคือ แนวโน้มของการชอบความเสี่ยงคือ 
บุคลิกภาพที่มีความชอบในความเสี่ยง มีความกล้าได้กล้าเสียในการลงทุนทั้งที่ไม่ทราบถึงผลตอบแทนที่แน่นอน สามารถที่จะ
ลงทุนท าธุรกิจได้ถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และมีความกล้าที่จะลองท าอะไรใหม่ๆ (Bolton, 2012; Luthje & 
Franke, 2003) และจากการตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด้วยการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค มีค่ามากกว่า 
0.7 
 3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล   
         ผู้วิจัยได้แบบสอบถามคืนจ านวน 231 ชุด เม่ือพิจารณาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามพบว่า มีแบบสอบถาม
ที่ไม่สมบูรณ์จ านวน 19 ชุด และมีข้อมูลอยู่จ านวน 62 ชุดที่มีค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงได้ตัดข้อมูลชุดน้ันที่มีความ
ผิดปกติของข้อมูลออกจากการวิเคราะห์ จึงท าให้มีข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และมีการแจกแจงแบบปกติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล
จ านวน 150 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 63.29 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
 4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
         ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะน าไปวิเคราะห์โดยใช้ Mplus ในการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (Confirmatory factor 
analysis: CFA) เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง (Latent variables) และตัวแปรสังเกตได้ (Observation 
variables) และมีการพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลตามเกณฑ์ของ Lomex and Schumacker (2004) โดยการ
พิจารณาค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (Relative chi-square) เป็นการพิจารณาอัตราส่วนของค่าไคแสควร์ต่อองศาอิสระ (2/df) ควร
มีค่าไม่เกิน 5 ค่าดัชนีรากที่สองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (Root mean square error of approximation: 

Positive psychological 
capital 

Risk taking propensity 

Entrepreneurial 
intention 
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RMSEA) เท่ากับ 0.07 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative of fit index: CFI) และค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Trucker lewis index: TLI) ควรมีค่ามากกว่า 0.9 จากน้ันจะใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานและตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
ผลและอภิปราย   
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.7 อายุเฉลี่ย 42 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 39.2 ในปัจจุบันมีแนวคิดในการท าธุรกิจร้อยละ 29.1 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 67.1 โดย
เป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดสงขลาร้อยละ 46.8 ซ่ึงครอบครัวประกอบธุรกิจร้อยละ 79.1 และไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
เก่ียวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการร้อยละ 43 ส่วนผลการวิเคราะห์ตัวแปรตามคือ ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ แนวโน้มของการชอบความเสี่ยง และทุนทางจิตวิทยาด้านบวก โดยใช้สถิติพรรณนาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 ̅= 6.544, S.D. = 0.484) ทุน
ทางจิตวิทยาด้านบวกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.975, S.D. = 0.579) และแนวโน้มของการชอบความเสี่ยง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.970, S.D. = 0.556)  

       ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน  ซ่ึงท าให้สามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวัด 
เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง ได้แก่ ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ (EI) ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก (PsyCap) 
และแนวโน้มของการชอบความเสี่ยง (RT) กับตัวแปรสังเกตได้หรือข้อค าถาม โดยการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลการวัด
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเม่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
> 0.5 มีค่าความแปรปรวนที่สังเกตได้  (Average variance extracted: AVE) > 0.5 และมีค่าความเชื่อม่ันส่วนประกอบ 
(Composite reliability: CR) > 0.7 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน 

Items  CFA  
 Factor Loading CR AVE 

PsyCap1 0.753 0.910 0.673 
PsyCap2 0.822   
PsyCap3 0.793   
PsyCap4 0.719   
PsyCap5 0.660   
PsyCap6 0.758   
PsyCap7 0.508   
PsyCap8 0.612   
PsyCap9 0.500   
PsyCap10 0.579   
PsyCap11 0.629   
PsyCap12 0.739   
RT1 0.541 0.833 0.672 
RT2 0.708   
RT3 0.760   
RT4 0.725   
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (ต่อ) 

    
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจพบว่า สามารถส ารวจองค์ประกอบได้จ านวน 3 ประกอบ 

โดยแต่ละข้อค าถามน้ันตรงตามองค์ประกอบ หลังจากน้ันเม่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน เพื่อยืนยันความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 และเม่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือน้ันมีค่าความแปรปรวนที่สังเกตได้มากกว่า 0.5 และความเชื่อม่ันส่วนประกอบมีค่า
มากกว่า 0.7  

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวัด เม่ือแบบสอบถามมีข้อค าถามจ านวนมากอาจท าให้
เกิดปัญหาความแปรปรวนจากวิธีร่วม (Common method variance: CMV) จึงต้องพิจารณาจากการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจ าแนกของตัวแปรแฝง (Discriminant validity) ได้แก่ ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ แนวโน้มของการชอบ
ความเสี่ยง และทุนทางจิตวิทยาด้านบวก ซ่ึงพิจารณาค่ารากที่สองของความแปรปรวนที่สังเกตได้ (AVE) กับค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation) จากตารางที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวัดพบว่า ค่ารากที่สองของความแปรปรวนที่สังเกตได้ของแต่ละตัวแปรน้ัน มีค่ามากกว่า
กับค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตารางที่ 2 แสดงว่า ตัวแปรแฝงทุกตัวน้ันมีความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก ท าให้ไม่เกิดปัญหา
ความแปรปรวนจากวิธีร่วม ทั้งน้ีเม่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลพบว่า โมเดลน้ีมีความสอดคล้องกลมกลืนของข้อมูล
อยู่ในเกณฑ์ดี (2 = 342.696, p = 0.000, df = 225, 2/df = 1.523, RMSEA = 0.059, CFI = 0.931, TLI = 0.923)  

 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 1 2 3 
1 0.820   
2 0.476 0.819  
3 0.461 0.410 0.884 

หมายเหตุ: ค่ารากที่สองของ AVE แสดงไว้ในแนวทแยง 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) ก่อนที่
จะน าข้อมูลไปทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ โดยการตรวจสอบการแจกแจง
แบบปกติซ่ึงเป็นการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล (Outliner) พิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง 
(Kurtosis) โดยต้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 การตรวจสอบตัวแปรอิสระทุกตัวต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน (Multicollinearity) 
ใช้การพิจารณาจากดัชนีความเฟ้อของค่าสัมประสิทธ์ิ (Variance inflation factor: VIF) ซ่ึงต้องไม่เกิน 10 และค่าพิกัดความ
เผื่อ (Tolerance) มีค่าเข้าใกล้ 1 ผลการตรวจสอบ พบว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าไม่เกิน 10 และตัวแปรอิสระทุน
ทางจิตวิทยาด้านบวกด้านและแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงค่า Tolerance มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity และการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนต้องเป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation) ใช้การพิจารณาค่า Dubin-

Items CFA 
Factor Loading CR AVE 

RT5 0.614   
RT6 0.682   
EI1 0.794 0.886 0.782 
EI2 0.805   
EI3 0.714   
EI4 0.817   
EI5 0.784   
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Watson ซ่ึงต้องมีค่าเข้าใกล้ 2 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5–2.5 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่า Dubin-Watson เท่ากับ 
1.929 ท าให้เห็นว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ภายใน เม่ือผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าข้อมูลมีความเหมาะสมในการ
น าไปใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ เพื่อหาขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ทุนทางจิตวิทยาด้าน
บวก และแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงที่ส่งอิทธิพลต่อตัวแปรตามคือ ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 

  
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

ตัวแปร B SEb β t Sig. 

PsyCap -> EI 0.287 0.067 0.344 4.498 0.000 

RT -> EI 0.214 0.070 0.246 3.146 0.002 

หมายเหตุ: R2= 0.259, Sig. = 0.01 
  

  จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ เม่ือพิจารณาการค่าความสอดคล้องของโมเดล
พบว่า 2 = 0.000, p = 0.000, df = 0, 2/df = 0.000, RMSEA = 0.000, CFI = 1.000, TLI = 1.000 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี 
เม่ือพิจารณาค่าน้ าหนักของตัวแปรอิสระ (β) พบว่า ตัวแปรด้านทุนทางจิตวิทยาด้านบวก และตัวแปรด้านแนวโน้มของการ
ชอบความเสี่ยง สามารถส่งอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ
ทั้งสองตัวแปรสามารถอธิบายตัวแปรตามคือ ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ร้อยละ 25.9  
 
  2. อภิปรายผล   
         จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่จะศึกษาทัศนคติด้านทุนทางจิตวิทยาด้านบวกหรือแนวโน้ม
ของการชอบความเสี่ยงตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงในการส่งอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ซ่ึงผลการศึกษาครั้งน้ีน้ัน
ได้ศึกษาทั้งสองตัวแปร โดยพบว่า ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกและแนวโน้มการชอบความเสี่ยงสามารถส่งอิทธิพลทางบวกต่อ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ และเม่ือพิจารณาขนาดอิทธิพลพบว่า ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกสามารถส่งอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้มากกว่าแนวโน้มการชอบความเสี่ยง ข้อค้นพบน้ีบางส่วนได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Contreras, Dreu, and Espinosa (2017) พบว่าผู้ที่มีทุนทางจิตวิทยาด้านบวก กล่าวคือ มีความหวังจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่จะท าธุรกิจใหม่ได้ มีความคาดหวังว่าจะเป็นเรื่องที่ดี มีการรับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการเริ่มธุรกิจใหม่ ท า
ให้สามารถส่งอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ ในขณะที่งานวิจัยของ Koe (2016) น้ันได้ศึกษาแนวโน้ม
ของการชอบความเสี่ยงร่วมกับผู้ที่ชอบท างานเชิงรุกและเป็นผู้ที่มีนวัตกรรม พบว่า แนวโน้มการชอบความเสี่ยงน้ันไม่สามารถ
ส่งอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ ดังน้ันผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจึงสามารถอธิบายได้ว่าทั้งทุนทางจิตวิทยา
ด้านบวกและแนวโน้มการชอบความเสี่ยงเป็นทัศนคติที่ส าคัญต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันความตั้งใจ
ที่จะเป็นผู้ประกอบการ สามารถท าให้เกิดพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนได้ และจากผล
การศึกษาพบว่า อ านาจในการพยากรณ์ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกและแนวโน้มการชอบความเสี่ยงเพื่อท านายการส่งอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการไม่สูงนัก อาจเน่ืองมาจากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่พอที่จะลดค่าความ
แปรปรวนที่ส่งอิทธิพลต่อการท านายตัวแปรตาม  
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า ทัศนคติด้านทุนทางจิตวิทยาด้านบวกและ
แนวโน้มของการชอบความเสี่ยงน้ันมีความส าคัญต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน พบว่าทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ในทางเดียวกันการศึกษาระยะหลังท าให้เห็น
ว่ามีนักวิชาการจ านวนหน่ึงให้ความสนใจในการศึกษาถึงทัศนคติด้านทุนทางจิตวิทยาด้านบวก ซ่ึงประกอบด้วย ความหวัง การ
มองโลกในแง่ดี การฟื้นคืนพลัง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ถึงแม้ว่ามีงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มของการชอบ
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ความเสี่ยงจะไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาถึงทัศนคติโดยใช้ทั้งทุนทางจิตวิทยา
ด้านบวกและแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงร่วมกันสามารถท านายความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยใน
ครั้งต่อไปน้ี 

1. จากการศึกษาครั้งน้ีท าให้พบว่า ตัวแปรทางด้านทัศนคติ เช่น ทุนทางจิตวิทยาด้านบวก แนวโน้มการชอบความ
เสี่ยง เป็นต้น มีบทบาทส าคัญในการท านายความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ดังน้ันการศึกษาครั้งต่อไปสามารถเลือกใช้ตัว
แปรเหล่าน้ีในการส ารวจความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ 

2. ภาครัฐสามารถน าข้อมูลน้ีไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคคลมีทัศนคติด้าน      
ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกและแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาใช้ผลการวิจัย
ในการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท าให้สามารถบ่มเพาะให้ผู้เรียนเกิดความหวัง การับรู้ความสามารถของ
ตนเอง การฟื้นคืนพลัง การมองโลกในแง่ดี รวมถึงท าให้บุคคลมีมุมมองในการเป็นผู้ประกอบการน้ันมีความท้าทายซ่ึงเป็นอีก
วิธีการหน่ึงที่ช่วยผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และน าไปสู่สังคมความเป็นผู้ประกอบได้มากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งน้ี เป็นผลมาจากการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้จากการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซ่ึงเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาษาไทย และ
หลักสูตรนานาชาติ ในทุกวิทยาเขตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา 
ประมาณ 13,000 คน วัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เก้ือหนุนในการจัดการเรียนการสอนให้ส าเร็จในรายวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน 2) เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกจาก
การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์จากผลการจัดประชุม และการจัดการความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ผล
การศึกษาพบว่า 1)ปัจจัยที่เก้ือหนุนให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนคือผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการก าหนดนโยบาย 
ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน (Edufarm) ในการเอ้ืออ านวยต่อการสอนนิสิตจ านวนมากและ
เอ้ือต่อผู้สอนในทุกวิทยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต ส านักหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งเรียนรู้และการ
ค้นคว้าข้อมูล กองกิจการนิสิตในการอนุเคราะห์ให้นิสิตได้จัดท าโครงงานกิจกรรม ผู้สอนที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน และการจัดท าคู่มือผู้สอน 2) การจัดการเรียนรู้ GE-KM Model   1.Knowledge 
Identification ได้แก่ การก าหนดขอบเขตเน้ือหาของรายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน และรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา   2.Knowledge Storage ได้แก่ การจัดท าคู่มือผู้สอน การสร้าง
ระบบสารสนเทศ Edufarm และการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้สอน 3. Knowledge Transfer ได้แก่ การจัด
อบรมผู้สอน การจัดอบรมนิสิตผู้ช่วยปฏิบัติงาน (TA)  อาจารย์และนิสิตผู้ช่วยปฏิบัติงานน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนจริง  4. Knowledge Development ได้แก่ การจัดประชุมกรรมการผู้ประสานงานรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับ
ฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิต โดยให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทุกครั้งผ่านระบบ Edufarm  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้สอน คณะกรรมการรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน ทรัพยากร และต่อองค์กร 

 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู้ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศึกษาทั่วไป และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

แผนการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาท าให้เห็นถึงความส าคัญของมหาวิทยาลัย และการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาน้ันมีลักษณะเด่นอยู่ 3 ประการ คือ 1.การสร้างความรู้ เป็นการศึกษาส าหรับคนที่ก าลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือ
เป็นผู้ใหญ่แล้ว ดังน้ันจึงจ า เป็นต้องมีความรู้พื้นฐานที่ส าคัญ เพราะผู้ที่จบการศึกษาแล้วออกไปเป็นผู้ใหญ่น้ัน จะต้องมีความ
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ลึกซ้ึง เข้มข้น และจริงจังพอเพื่อน าไปใช้    ประกอบอาชีพ 2. สร้างคน สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชากร
ของคนในสังคม การสร้างคนในระดับน้ีต้อง สร้างให้มีความรู้จักตัวเองอย่างเพียงพอเพื่อท า ให้เขาได้ใช้เวลาและคุณค่าในชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม 3. สร้างสังคม สถาบัน ศึกษาเป็นสถาบันที่มีทั้งความรู้และบุคลากรที่มีความรู้จึงเป็นภาระความ รับผิดชอบ
ของสถาบัน ที่จะต้องมีบทบาทในการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้และการ สร้างคนให้กับสังคม (ไพฑูรย์ สินลา
รัตน์, 2557)  มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้กับประเทศ ฉะน้ันนิสิตนักศึกษาที่เป็น
ผู้เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาจึงมิอาจละเลยการดูแลนิสิตนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้ามาเรียนจนกระทั้งจบออกไปรับปริญญาให้เป็นบุคคลที่มี
คุณค่าออกไปรับใช้สังคม  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ได้ให้ความส าคัญกับนิสิตทุกคนที่เข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัย ดังปณิธานมุ่งม่ัน ในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่
เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ 
ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ (คู่มือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556) มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนานิสิตทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน เพื่อความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และจิตใจ   นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้ยึดถือแนวความคิดที่ว่า “นิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัย” จึงได้ก าหนดนโยบายในการ
พัฒนานิสิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข เพื่อได้เป็นบัณฑิตที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นก าลังส าคัญและเป็นปัจจัยที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศในอนาคต (สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่, 2556) โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบัณฑิตเหล่าน้ันให้เพียบพร้อมในทุกด้านขณะที่ยังเป็นนิสิต เพื่อให้มีสมรรถนะในด้านต่างๆที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะของการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ส าหรับรับใช้สังคมหลังจากส าเร็จการศึกษาและ
ออกไปสู่สังคมภายนอกนอกจากความส าคัญของนิสิตในมหาวิทยาลัยและการปลูกฝังเพื่อให้นิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับบ่มเพาะอัตลักษณ์นิสิตตั้งแต่แรกเข้ามาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจึงได้สร้างรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึงเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนทุกวิทยาเขตทุกหลักสูตรต้องลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของทุกปีการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559  ซ่ึงท าให้มี
นิสิตลงทะเบียนเรียนจ านวนมาก  โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญของนิสิตในมหาวิทยาลัยและการปลูกฝังเพื่อให้นิสิตใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับบ่มเพาะอัตลักษณ์นิสิตตั้งแต่แรกเข้ามาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความภาคภูมิใจและมีจิตส านึกที่ดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบทบาทต่อ
สังคมไทยและสังคมโลกในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดี
อยู่ดีของชาติ” อย่างลึกซ้ึง นอกจากน้ียังมุ่งเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะในการเรียนรู้และการท างาน
ตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณลักษณะถึงพร้อมซ่ึงความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เน้ือหาของ
รายวิชาจะเก่ียวข้องกับ ประวัติ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินการเรียนรู้คน
ต้นแบบ การส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการท างานสู่
เป้าหมายภายใต้บริบทของความส านึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี   รายวิชาน้ีมีเน้ือหารายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องให้ผู้ มี
ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนเป็นการจัดแบบ
เชิงรุก Active Learning  จึงจ าเป็นต้องเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก ( 50 คนต่อ 1 หมู่เรียน) ท าให้มีหมู่เรียนจ านวนมากและมี
อาจารย์ผู้สอนมากขึ้นตามจ านวนหมู่เรียน  คณะกรรมการรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึงไม่สามารถดูรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนได้ทั้งหมด และเป็นการยากที่จะท าให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนเข้าใจ
เน้ือหารายวิชา และสามารถถ่ายทอดเน้ือหาของรายวิชาได้เหมือนกันทุกหมู่เรียน คณะกรรมการรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินได้
เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อถ่ายถอดเน้ือหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหมู่เรียน ทุกวิทยาเขต และเพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับนิสิตเป็นไปตามเป้าหมาย
ของรายวิชา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าระบบเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ด้วยระบบสารสนเทศ 
Edufarm การจัดท าคู่มือผู้สอนในรายวิชา การจัดอบรมผู้สอนในรายวิชา การจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา  
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และรายวิชาได้เปิดสอนมาระยะเวลาหน่ึงแล้วจึงจัดด าเนินการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนร่วมกันอีกทั้งยังเพื่อหาปัจจัยเก้ือหนุนให้เกิดความส าเร็จในรายวิชา  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เก้ือหนุนในการจัดการเรียนการสอนให้ส าเร็จในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
2. เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการพัฒนารายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน และเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการความรู้ใน
รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่ส าหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้
ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น ามาปรับกิจกรรม การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 
ข้อค้นพบจากการถอดบทเรียนการจัดการความรู้:  การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผน่ดนิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอนให้ส าเร็จในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
1.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญของนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อไปในอนาคตรวมทั้งยังต้องรู้และเข้าใจ ภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉะน้ันจึงเล็งเห็นความส าคัญของหมวดวิชชาศึกษาทั่วไปที่มีหน้าที่บ่มเพาะให้นิสิตของมหาวิทยาลัย
เป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เปิดรายวิชา 01999111 
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนโครงการน าร่องภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 2558  และก าหนดให้นิสิต
ชั้นที่ปีที่ 1 ทุกคน ทุกวิทยาเขตของทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุงหรือเปิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2559 
เป็นต้นไป ผู้บริหารได้มอบนโยบายการจัดการรายวิชาโยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์ในคณะ ภาควิชารับทราบใน
แนวทางเดียวกัน  อีกทั้งได้มีนโยบายให้รองอธิการที่ดูแลเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีด้วย 

1.2 คณะทุกคณะในมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน และการใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรม  
1.3 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาและดูแลระบบ edufarm ฟาร์มเรียนรู้ มก. 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน และสามารถรองรับการใช้งานที่มีผู้เรียนจ านวนมากประมาณ 13,000คน 
ต่อภาคการศึกษา ซ่ึงระบบ edufarm เป็นระบบสารสนเทศในการช่วยจัดการรายวิชาฯ ให้สามารถน าเสนอสื่อ และช่วย
บริหารจัดการเรื่องการส่งงานของนิสิต การตรวจงานของอาจารย์ การน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา เพื่อให้
อาจารย์และนิสิตทุกวิทยาเขตสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอน และตอบสนองต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเป็นการ จัด
การศึกษา Blended base education  

1.4 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ได้แก่ ส านักหอสมุด กองยานพาหนะและอาคาร
สถานที่ กองกิจการนิสิต ส านักงานทรัพย์สิน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในทุกวิทยาเขต   

1.5 การจัดการอบรมผู้สอนในทุกวิทยาเขตก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีการเตรียมประชุมเตรียมความพร้อม
ส าหรับคณะวิทยากรที่ผู้อบรมผู้สอนและเป็นคณะท างานจัดท าคู่มือผู้สอนในรายวิชา พร้อมทั้งมีการเตรียมซักซ้อมกับคณะ
วิทยากรในการอบรมผู้สอน เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ ซ่ึงมีการให้ผู้สอนได้ลองท ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนด้วยเพื่อ
ท าความเข้าใจ จัดอบรมผู้สอนในทุกวิทยาเขต  

2. ศึกษาผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน  ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวด 
วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับคณะกรรมการรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน และคณะกรรมการสร้างสรรค์งานเชิงรุก หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ร่วมกันพัฒนารายวิชาดังนี้ 

2.1 การก าหนดความรู้ Knowledge Identification     
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เน่ืองจากรายวิชาน้ีเป็นรายวิชาส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และประกอบกับ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นเป็นรายวิชาต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการบริหารจัดการแบบการจัดการเรียนการสอนกับนิสิตจ านวนมาก  อีกทั้งยังเป็นรายวิชาที่มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 คระกรรมการจึงน านโยบายดังกล่าวมาพิจารณาด าเนินการก าหนดขอบเขตเน้ือหา รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน เทคโนโลยีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการบริหารรายวิชา เพื่อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  เริ่มจากน าค าอธิบายรายวิชามาจัดประชุมเพื่อสร้างเน้ือหารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับข้อมูลรูปแบบการสอนส าหรับผู้เรียนจ านวนมาก เตรียมความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ จัดสร้างกิจกรรมบอร์ดเกมส์และ
การน าระบบการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ edufarm มาบริหารจัดการรายวิชา   

 หลังจากได้ด าเนินการเปิดทดลองสอนแบบน าร่องครั้งแรกในภาคต้นปีการศึกษา 2558 และภาคปลายปี
การศึกษา 2558 แล้ว โดยคณะกรรมการได้น าข้อเสนอแนะจากผู้สอน นิสิตคณะบริหารธุรกิจ และคณะวนศาสตร์ คณะที่ได้
เป็นคณะน าร่องในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาน้ี น ามาปรับปรุงคู่มือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ และเตรียม
ความพร้อมในการอบรมผู้สอน และในปีการศึกษา 2559 ทางคณะกรรมการก็น าข้อมูล มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนใน
บางส่วนที่พบเป็นข้อสังเกตจากคณาจารย์ในทุกวิทยาเขต และจากที่นิสิตได้สะท้อนคิด เก่ียวกับรายวิชา 

 
2.2 การบ ารุงรักษาความรู้ Knowledge Storage (Show and Share)  คณะกรรมการฯได้มีการบ ารุงรักษา

ความรู้ด้วยวิธีการ 
1) จัดเตรียมคู่มือผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในทุกวิทยาเขตใช้เป็นคู่มือ และแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและกลุ่มสาระ
พลเมืองไทยพลเมืองโลก 

2) ประชุมจัดเตรียมสื่อการของรายวิชา ใบงาน คลิปวีดิทัศน์ บอร์ดเกม  
3) จัดเตรียมระบบการเรียนการสอนแบบ Online Edufarm  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาประกอบด้วย เน้ือหาของรายวิชา ใบงาน คลิปวีดิทัศน์ กิจกรรมการเรียนการสอน วิธรการ
จัดการเรียนการสอน แบบประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
ขัดการรายวิชา ตั้งแต่เปิดภาคเรียนจนกรอกคะแนน เพื่อให้อาจารย์และนิสิตผู้ช่วยปฏิบัติงานสอน 
TA สามารถเข้าไปศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน 

4) จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอน เช่นกระดาษ Flip Chart  สี 
กระดาษโพสต์อิท (post it)  บอร์ดเกมส์ 2 หัวข้อคือ ฝ่าวิกฤตประมงไทย และวารีพินาศ 

2.3 การน าความรู้ไปใช้ Knowledge Transfer ( Share and Care) 
 คณะกรรมการฯได้สร้างความรู้ และมีวิธีในการบ ารุงรักษาความรู้ และน าความรู้ไปใช้ดังน้ี 
1) จัดอบรมผู้สอน ให้กับอาจารย์ทุกคนทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีกระบวนการดังน้ี 

 ทีมวิทยากรประชุมเตรียมความพร้อม และจัดหัวข้อในการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับเน้ือหา วิธีการสอน กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์การสอนที่
ใช้ในแต่ละหัวข้อ แต่ละสัปดาห์ แนวทางการจัดโครงงานกิจกรรมของรายวิชา การให้
คะแนน   

 อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมท าการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชา เช่นการใช้งานในระบบ 
edufarm  การเล่นบอร์ดเกม การเล่นเกมออนไลน์ Kahoot  ทั้งน้ีฝ่ายผู้จัดอบรมได้มีการ
บันทึกการอบรมอาจารย์ผู้สอน และน าไปใส่ในระบบ edufarm เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
ทบทวนตลอดเวลา 

2) จัดอบรมนิสิตช่วยปฎิบัติงาน TA  ของรายวิชาเพื่อให้สามารถช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาใน
ชั้นเรียนได้ โดยการอบรมนิสิต TA น้ันจัดอบรมหัวข้อในรายวิชา กิจกรรมในรายวิชา และทดลองให้
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทั้ง  การใช้งานในระบบ edufarm  การเล่นบอร์ดเกม การเล่นเกมออนไลน์ 
Kahoot   เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายวิชาและกิจกรรมในภาพรวมในรายวิชา  
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3) อาจารย์ผู้สอนและนิสิตน าความรู้ไปใช้จริงในการสอน  
2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Development (Share and Learn) คณะกรรมการฯ ด าเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาดังน้ี  
1) จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้จัดการรายวิชาของแต่ละคณะ และอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับฟังปัญหาและ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนประมาณ 2-3 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิต โดยให้นิสิตตอบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาทุกสัปดาห์ผ่านระบบ edufarm 
3) จัดประชุมคณะกรรมการการดูแลพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ในการท ากิจกรรมโครงงานของ

นิสิตในรายวิชา เพื่อเตรียมความพร้อม และพิจารณาอนุมัติการท ากิจกรรมโครงงานที่ใช้พื้นที่
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประมาณ 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

4) จัดการประชุมคณะกรรมการรายวิชา ผู้จัดการรายวิชาหลังจากปิดภาคเรียน เพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค
เพื่อน าข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุงคู่มืออาจารย์ และปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับบริบทของจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

5) สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ  เช่น Facebook รายวิชา  Line@ ประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอน นิสิตช่วยปฏิบัติงานในรายวิชา  

6) สัปดาห์สุดท้ายของการขัดการเรียนการสอน มีการจัดงานในระดับคณะเพื่อน าเสนอโครงงานกิจกรรม
ที่นิสิตได้ไปท าและรวบรวมผลงานของนิสิตในรูปแบบการเชื่อมโยงไปยัง Youtube 

 
ผลการด าเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดการความรู้ 

1. เน้ือหาและรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับ
นิสิตเป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชาโดยเน้นการจัดการการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกปีการศึกษา เพราะในแต่ละปีการศึกษา นิสิตลงทะเบียนเรียนประมาณ 13,000 คน นิสิต 50 คนต่อกลุ่ม 
ประมาณ 260 หมู่เรียนต่อภาคการศึกษา อาจารย์ 1-2 ท่านต่อ 1  หมู่เรียน  

3. การเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกคณะ 
และทุกวิทยาเขต 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ต่อคน งาน ทรัพยากร และองค์กร 

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ต่อ คน  
 อาจารย์ที่มาร่วมสอนและเจ้าหน้าที่ที่เ ก่ียวข้องได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active 

learning  รวมถึงการใช้ระบบ edufarm  และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอนต่าง 
เช่น Kahoot 

 อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงในบทบาทของการเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในห้องเรียน 
 อาจารย์ผู้สอนสามารถน าความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากรายวิชาศาสตร์แห่ง

แผ่นดิน ไปต่อยอดกับรายวิชาอ่ืนที่อาจารย์รับผิดชอบต่อไปได้ 
 นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านต่างๆ จากการเรียนการสอนในรายวิชาศาสตร์แห่ง

แผ่นดิน  
 นิสิตได้รับการปลูกฝังและพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ต่อ งาน 

 ระบบ Edufarm ของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับการใช้งานของอาจารย์
ผู้สอนในทุกวิทยาเขต 
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3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ต่อ ทรัพยากร  
 ประหยัดมลทรัพยากร กระดาษ เน่ืองจากสื่อและเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบคลิป

วีดิทัศน์ และไฟล์ข้อมูลในระบบซ่ึงนิสิตสามารถเข้าถึงและไปดาว์นโหลดเอกสารได้ 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความรู้ต่อ องค์กร 

 มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการท าโครงการกิจกรรม ของนิสิตการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของนิสิตเกษตร ที่ช่วยสร้างความ
ภาคภูมิใจความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Teaching in General 
Education จากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  

 เป็นการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนิสิตในการจัดกิจกรรมตั้งแต่การปฐมนิเทศนิสิ
ใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาซ่ึงเชื่องโยงกับรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

 มีงานวิจัยในชั้นเรียนซ่ึงเกิดจากรายวิชาหลายผลงาน และผลงานเป็นที่ยอมรับในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 
สรุป 
 รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเป็นรายวิชา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสร้างขึ้นเป็นโมเดลต้นแบบในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชา การบริหารจัดการรายวิชา  การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารรายวิชา 
และการจัดการเรียนการสอน การท ากิจกรรมของนิสิต การปลูกฝังอัตลักษณ์นิสิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การบ่มเพาะให้
เกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิต รวมทั้งความร่วมมือของฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยเริ่มตั้งแต่การปฐมเทศนิสิตใหม่ เชื่อมโยงกับรายวิชาในภาคเรียนที่1 ของแต่ละปีการศึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2556. คู่มือนิสิตใหม่KU74.  กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย     
         เกษตรศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน. 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2556.  สรุปผลการดําเนินงานโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุค 
         ใหม่2556. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2557. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก. กรุงเทพฯ: วิทยาลัย 
         ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ราชบัณฑิตยสถาน.  
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บทคัดย่อ 

โลกาภิวัฒน์ได้ท าให้ประเทศต่างๆในโลกน้ีเชื่อมโยงถึงกัน จนท าให้มีกิจกรรมความร่วมมือต่อกันมากขึ้น โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นตัวอย่างหน่ึงของความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีส่วนท าให้นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ข้ามวัฒนธรรมเช่นน้ี ย่อมท า
ให้ผู้คนต่างภาษาและวัฒนธรรมมีโอกาสเรียนรู้ มีการพัฒนา จนถึงขั้นมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการด าเนินชีวิตและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เพื่อลดปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคิดด้านมิติวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน ที่อาจส่งผลต่อแบบแผนการด าเนินชีวิต และแบบการเรียนที่ติดตัวมาจากวัฒนธรรมเดิม (Home Culture) ไปสู่
วัฒนธรรมใหม่ (Host Culture) โดยในส่วนแรกจะน าเสนอ 2 แนวคิดส าคัญด้านมิติทางวัฒนธรรม ได้แก่ Hofstede’s 
Cultural Dimensions และ Hall’s  Cultural factors ในส่วนที่สองจะน าเสนอผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษา
เรื่องมิติวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อแบบการเรียนของนักศึกษาไทยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯจากแบบการเรียนที่ติดตัว
มาจากวัฒนธรรมเดิมในประเทศไทย ไปสู่บริบทของวัฒนธรรมใหม่ในประเทศจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษามิติวัฒนธรรมด้านที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบการเรียนของนักศึกษาไทยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษาในประเทศจีน กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาไทยจ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลมาจากบันทึกส่วนตัวของนักศึกษาและการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง
กับอาจารย์ชาวจีนจ านวน 7 คน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ามิติวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมจีนจากกรณีศึกษาน้ี ไม่มีอิทธิพลมาก
นักต่อการเปลี่ยนแปลงแบบการเรียนของนักศึกษาไทย และในตอนท้ายของบทความน้ี ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการเตรียมตัว
และเพื่อสร้างความตระหนักในความเข้าใจด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างอันเป็นองค์ความรู้และทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น้ี 
 
ค าส าคัญ: มิติทางวัฒนธรรม  แบบการเรียน  บริบทข้ามวัฒนธรรม 

 
Abstract 

Globalization has made all countries in the world more interconnected and more cooperative at an 
international level. ‘Student Exchange Program’ is one example of many collaborative projects among 
universities encouraging people, students, and staff have worked mutually and closely. However, in such cross-
cultural situations in which people of different languages and cultures meet, they, possibly have the 
opportunity to learn, develop, change   learning styles, or interaction patterns with others to reduce problems 
or obstacles. This article aims to present the notion of cultural dimensions affecting the learning culture of the 
students from their ‘Home Culture’ to their new surroundings of ‘Host Culture’. Thus, it initially presents two 
notions of cultural dimensions, ‘Hofstede's Cultural Dimensions’ and ‘Hall's Cultural factors', then followed by 
illustrating the results of a case study of Thai students’ learning styles derived from their ‘home culture’ to 
the context of the new culture, or ‘host culture’ in China. Regarding the findings of the study, the suggestions 
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for preparing the 21stcentury skills: raising cultural awareness, as well as the cultural understanding were 
proposed. 

 
Keywords: Cultural dimensions, Learning styles, Cross Cultural Context 
 
บทน า   

  ปรากฏการณ์ของโลกปัจจุบันมีสภาวะแบบโลกไร้พรมแดน หรือที่เรียกว่า ‘Globalization’ (Conversi, 2009)  น่ัน
คือโลกถูกเชื่อมต่อกันจนท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนจากส่วนต่างๆของโลกเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย Yang (2002) ได้อธิบายว่า
การที่โลกถูกประสานเข้าด้วยกันในทุกมิติจนท าให้โลกเล็กลงเช่นน้ี ท าให้ประชาชนทั่วโลกมีโอกาสพบปะหรือท ากิจกรรมร่วมกัน
มากขึ้น  กิจกรรมในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบัน จึงมีลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาข้างต้น น่ันคือ การ
น าเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯในต่างประเทศเกิดมากขึ้น  นักศึกษาต่างชาติในแต่ละ
มหาวิทยาลัยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับว่ากิจกรรมเหล่าน้ีมีส่วนช่วยส่งเสริมท าให้ประชาชนจากทั่วโลกได้มีโอกาส
ประสานความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งท าให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้ท ากิจกรรมร่วมกันมากกว่าที่เป็นมาในอดีต   โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฯเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายของสถาบันการศึกษาทุก ระดับในปัจจุบัน  แม้กระทั่ง
สถาบันการศึกษาบางแห่งยังได้บรรจุโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรด้วย 

  Phatak, Bhagat, และ Kashlak (2005) ได้กล่าวว่าในบริบทของความไร้พรมแดนที่เกิดขึ้น ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมย่อมเกิดตามมา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่จัดขึ้น ซ่ึงท าให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศหน่ึงได้มีโอกาส
เดินทางไปศึกษาหาความรู้ในมหาวิทยาลัยอีกประเทศหน่ึงตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันจะท าให้นักศึกษาต่างชาติมีโอกาส
ได้พัฒนาทั้งด้านวิชาการและยังได้ศึกษาแบบแผนการด าเนินชีวิตในการสร้าง เสริมประสบการณ์ด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมใหม่ในบริบทข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural context) อันประกอบด้วย ‘Home culture’ ของวัฒนธรรมแม่ หรือ
วัฒนธรรมเดิมที่ติดตัวนักศึกษาและมีความเคยชินไปสู่ ‘Host culture’อันเป็นบริบทของวัฒนธรรมใหม่ที่ต้องการการปรับตัวและ
มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกัน (Tubbs, 2008) การสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมจากประสบการณ์ในบริบทข้ามวัฒนธรรม
ดังกล่าว จึงท าให้มิติวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร การด าเนินชีวิตและแบบแผนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในบริบทวัฒนธรรมใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 
มิติทางวัฒนธรรม  

  แนวคิดส าคัญด้านมิติทางวัฒนธรรม 2 ทฤษฎีได้แก่ Hofstede’s Cultural Dimensions8  (Hofstede, 2005)และ 
Hall’s Cultural factors (Hall, 1990) นับเป็นทฤษฎีซ่ึงได้รับการยอมรับและน าไปใช้ในการอธิบายการศึกษาที่เก่ียวข้องกับมิติ
วัฒนธรรม  ทั้งสองทฤษฎีเน้นศึกษาความแตกต่างกันทางมิติวัฒนธรรมและชี้ให้เห็นว่ามิติทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐาน 
(Background Factor) ที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตของผู้ คนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทข้าม
วัฒนธรรม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
              1.1 มิติวัฒนธรรมด้านระยะแห่งอ านาจ (High–Low Power Distance) เป็นค่านิยมของสังคมที่ให้ความส าคัญต่อ
สถานภาพของบุคคลที่ต่างกัน ระดับของระยะแห่งอ านาจน้ีจะเปลี่ยนไปตามแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม  ในสังคมที่มีระยะแห่งอ านาจสูง
จะเรียกว่า ‘High Power Distance’ ซ่ึงจะเป็นสังคมที่มีการยอมรับ หรือให้ค่าสูงแก่คนที่มีอ านาจมากกว่าอีกฝ่ายหน่ึงที่ไม่มีอ านาจ 
เช่น ครูในสังคมที่มีระยะแห่งอ านาจสูงอาจมีความรู้สึกว่าตนมีอ านาจเหนือผู้เรียน ในขณะเดียว กัน สังคมที่มีระยะแห่งอ านาจต่ า 
ครูจะไม่รู้สึกว่าตนเองแตกต่างหรือมีระยะแห่งอ านาจเหนือผู้เรียนนัก สังคมเช่นน้ี จะมีระยะแห่งอ านาจต่ า เรียกว่า ‘Low Power 
Distance’                         
              1.2  มิติวัฒนธรรมด้านความเป็นปัจเจกของบุคคลและการรวมกลุ่ม (Individualism and Collectivism) เป็นค่านิยม
ของสังคมที่ให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ในกลุ่มต่างกัน ลักษณะของสังคมจะมีความเป็นปัจเจก หรือมีความเป็นอิสระสูง รักษา
ความเป็นส่วนตัวไว้ โดยไม่สนใจเรื่องของความสัมพันธ์ในกลุ่มมากนัก  ลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมเช่นน้ีเรียกว่า 
                                                             
8 จาก Hofstede-insights.com 2018  Geert Hofstede เพิม่มิติวัฒนธรรมใหมเ่ข้ามาอีก 1 มิติจากเดิม รวมเป็น 6 มิติ ได้แก่  Power Distance Index (PDI); Individualism 
versus Collectivism (IDV);  Masculinity versus Femininity (MAS); Uncertainty Avoidance Index (UAI); Long and  Short Term Orientation (LTO) และ 
Indulgence versus และRestraint (IND) 
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Individualism ในทางตรงกันข้าม สังคมที่ให้ความส าคัญต่อกลุ่ม หรือยึดความรู้สึกของคนในกลุ่มเป็นส าคัญ โดยไม่ให้ความส าคัญ
กับความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืนมากนัก ลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมเช่นน้ีเรียกว่า ‘Collectivism’                        

     1.3 มิติวัฒนธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) เป็นค่านิยมของสังคมที่ให้ 
ความส าคัญของการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมากหรือน้อยต่างกัน ในสังคมที่ต้องการความชัดเจน คนในสังคมจะแสดงออกที่
ตรงไปตรงมาเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน  และการวางแผนการท างานจะท าอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีมาตรฐานในตนเอง
สูง ลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมที่หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเช่นน้ีเรียกว่า ‘High Uncertainty Avoidance’ แต่ในสังคมที่คน
แสดงพฤติกรรมที่ไม่มีความชัดเจนในสิ่งที่จะต้องท า ไม่คิดจะหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและพร้อมรับความเสี่ยง เม่ือต้องมีการ
เจรจาใดๆก็มักหาข้อสรุปไม่ได้ ลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมที่ไม่พยายามหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเช่นน้ี เรียกว่า ‘Low 
Uncertainty Avoidance’                                                                                                             

    1.4 มิติวัฒนธรรมด้านความเป็นชายหรือเป็นหญิง (Masculinity and Femininity) เป็นค่านิยมของสังคมที่ให้
ความส าคัญต่อด้านความเสมอภาคทางเพศต่างกัน ในสังคมที่มีความอะลุ่มอล่วย เอ้ืออาทร ใส่ใจผู้อ่ืน ให้ความส าคัญต่อการร่วมมือ
กันมากกว่าการแข่งขัน รวมทั้งมีความเสมอภาคทางเพศ ทั้งหญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ เช่น ยอมรับให้หญิงเป็น
หัวหน้างานของผู้ชายได้ ลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมเช่นน้ีเรียกว่า ‘Femininity’ ในทางตรงกันข้าม สังคมที่มุ่งเน้นการแข่งขัน 
มุ่งความเป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้ชนะ และให้ความส าคัญต่อความชายที่ต้องแสดงออกถึงความกล้าแกร่ง ส่วนผู้หญิงต้องมีวิถีแบบเพศ
หญิงเท่าน้ันโดยไม่มีโอกาสเป็นหัวหน้างานเลย ลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมเช่นน้ีเรียกว่า ‘Masculinity’ อย่างไรก็ตาม การให้
ความส าคัญเรื่องความเป็นชายหรือหญิงในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ 

  1.5 มิติวัฒนธรรมด้านระยะเวลาในการรู้ จักกัน (Long and Short-term Oriented) นับเป็นมิติล าดับที่ 5  ซ่ึง 
Hofstede ได้น าเข้ามาเพิ่มเติมในกรอบการศึกษามิติทางวัฒนธรรมของตนในปี  2005 หมายถึงค่านิยมของคนในกลุ่มสังคมที่ให้
ความส าคัญต่อระยะเวลาของความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ต่างกัน ในสังคมที่เน้นความสัมพันธ์ในระยะยาว คนในสังคมที่รู้จักกันจะสร้าง
ความสัมพันธ์ต่อเพราะเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะท าให้การเจรจาในขั้นต่อไปราบรื่น ลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมเช่นน้ีเรียกว่า 
‘Long-term Oriented’ ในทางตรงข้าม สังคมที่ไม่ให้ความส าคัญกับระยะเวลาของความสัมพันธ์ที่ยาวนาน การท างานด้วยกันจะ
จบเป็นครั้งๆไป วัฒนธรรมในสังคมมีความเป็น Individualism สูงและไม่สนใจเรื่องของผู้อ่ืนหรือให้ความส าคัญผู้อ่ืนน้อย ลักษณะ
ของวัฒนธรรมในสังคมเช่นน้ีเรียกว่า ‘Short-term Oriented’      

   1.6 มิติวัฒนธรรมด้านการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล (Indulgence and Restraint) 9 หมายถึงค่านิยมของคน
ในกลุ่มสังคมที่แสดงออกหรือเก็บอารมณ์อย่างชัดเจนแตกต่างกัน ในสังคมที่มีความเป็นปัจเจกสูง ผู้คนมีอิสระ และ แสดงออก
ความรู้สึกอย่างอิสระ ลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมเช่นน้ีเรียกว่า เรียกว่า ‘High Indulgence’ ส่วนสังคมที่คนจะควบคุมอารมณ์ 
ค่อนข้างเคร่งครัดรวมทั้งไม่แสดงออกความต้องการอย่างชัดเจน ลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมเรียกว่า ‘Low Indulgence’ หรือ 
‘Restraint’ มิติวัฒนธรรมด้านการแสดงออกทางอารมณ์น้ี เป็นมิติใหม่ล่าสุดที่ได้ถูกเพิ่มเป็นล าดับที่ 6 (Hofstede, 2015) และยัง
ไม่ได้ถูกน าไปใช้อ้างอิงในงานศึกษาด้านมิติวัฒนธรรมมากนัก อาจเป็นเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และจากการศึกษาวิจัยของ 
Hofstede เองยังมีข้อมูลส่วนของมิติวัฒนธรรมน้ีไม่ชัดเจนมากนัก         

  อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีเดิมของ Hofstede’s  Cultural Dimensions ที่ได้ถูกใช้เป็นกรอบในการศึกษาเปรียบเทียบมิติ
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและใช้ในการประเมินค่านิยมในประเทศต่างๆ เป็นการศึกษาที่  Hofstede เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานของบริษัท IBM จ านวนกว่า 116,000 คนจาก 66 ประเทศทั่วโลก ผลของการศึกษาเปรียบเทียบได้
ชี้ให้เห็นถึงระดับของมิติวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ งานศึกษาของ Hofstede น้ีได้รับการยอมรับและอ้างอิงอย่าง
แพร่หลายของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับมิติวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน       

  ดังที่กล่าวข้างต้น  นอกจากแนวคิดของ Hofstede แล้ว ยังมีแนวคิดของนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันอีกท่านหน่ึงที่
ได้รับการยอมรับมาก และเป็นผู้บุกเบิกงานศึกษาด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม น่ันคือ Edward T. Hall ซ่ึงทฤษฎีที่รู้จักกันใน
ชื่อ Hall’s Cultural factors (Hall, 1990) จากแนวคิดของ Hall ได้แบ่งองค์ประกอบของความต่างทางวัฒนธรรมไว้เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ด้วยกัน คือ High-context culture และ Low-context culture วัฒนธรรมทั้งสองกลุ่มจะมีลักษณะที่แตกต่างกันน่ันคือ 

                                                             
9 จาก Values Survey Module 2013 (VSM 2013) ระบุว่างานพัฒนางานวิจัยของ Geert Hofstede  ได้เพิ่มมิติวัฒนธรรมใหม่เข้ามาอีก 1 มิติจากเดิม รวมเปน็ 6 มิติ ได้แก่  
Power Distance Index (PDI); Individualism versus Collectivism (IDV);  Masculinity versus Femininity (MAS); Uncertainty Avoidance Index (UAI); Long and 
Short Term Orientation (LTO) และ Indulgence versus และ Restraint (IND) 
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บริบทแบบ ‘High Context’ หมายถึง ลักษณะของสังคมที่สมาชิกในสังคมเน้นความสัมพันธ์ระยะยาว ยึดความสัมพันธ์ในกลุ่มที่
เหนียวแน่น และนิยมท าตามแบบแผนของผู้น าที่กลุ่มยอมรับ  พฤติกรรมของคนกลุ่มน้ีมักจะไม่นิยมไปไหนคนเดียว ไม่นิยมท างาน
ร่วมกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน รวมทั้งไม่ยึดถือกฎ กติกามากนัก ในด้านการสื่อสาร การเจรจาของคนกลุ่มน้ีจะค่อนข้างอ้อมค้อม มี
การเกริ่นน าพอสมควรก่อนที่จะเข้าประเด็นส าคัญ รวมทั้งไม่พูดตรงๆเพราะต้องการรักษาความสัมพันธ์ไว้ และจะให้ความส าคัญ
กับบริบทโดยรอบมากกว่าสาระส าคัญของสื่อสาร ส่วนบริบทแบบ Low Context เป็นลักษณะของสังคมที่สมาชิกในสังคมไม่เน้น
ความสัมพันธ์ระยะยาว ไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ในกลุ่ม มีความเป็นอิสระสูง และเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืน เม่ือมี
สมาชิกใหม่เข้ามาจะเปิดรับคนใหม่ได้ง่ายเพราะมุ่งเน้นตัวงานเป็นส าคัญและไม่ขยายความสัมพันธ์ไปถึงเรื่องส่วนตัว  ส่วนในด้าน
การสื่อสารจะพูดตรงประเด็น  เน้นเน้ือหาหลักของการเจรจา จากการศึกษาของ Hall ระบุว่า ประเทศที่มีบริบทวัฒนธรรมแบบ 
High Context ได้แก่ ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา เม็กซิโกและประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียอ่ืนๆ ส่วนประเทศที่มีบริบท
วัฒนธรรมแบบ Low Context ได้แก่ ออสเตรเลีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์และ ประเทศอ่ืนๆในแถบ
สแกนดิเนเวีย นอกจากน้ี Hall ได้ชี้ให้เห็นว่า บริบทวัฒนธรรมถือเป็นพื้นฐานของความเข้าใจกระบวนการสื่อสารในบริบทข้าม
วัฒนธรรม 

    แนวคิดของ Hofstede และ Hall มีทั้งความแตกต่างและความเหมือน น่ันคือในด้านความต่างน้ัน ทฤษฎี High- 
Low Context Culture ของ Hall จะให้ความส าคัญต่อบริบทของการสื่อสาร ส่วนทฤษฎี Hofstede’s Cultural Dimensions 
ของ Hofstede จะให้ความส าคัญกับมุมมองหรือค่านิยมของคนในกลุ่มสังคมที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดีทั้งสองทฤษฎีน้ันให้
ความส าคัญต่อความต่างของมิติทางวัฒนธรรม และจากการศึกษาวรรณกรรมพบว่าทั้งสองแนวคิด ต่างชี้ให้ เห็นว่ามิติทาง
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อทั้งการสื่อสาร และแบบแผนการด าเนินชีวิตของคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้คนที่อยู่ในบริบทข้ามวัฒนธรรม  ในประเด็นน้ี  Eilisha (2007)  ได้กล่าวว่าสถานการณ์ของผู้ที่มาจากต่างวัฒนธรรม เม่ือ
เข้ามาในบริบทวัฒนธรรมใหม่เขาเหล่าน้ันย่อมมาพร้อมกับแบบแผนของการด าเนินชีวิต วิธีคิดและพฤติกรรมที่เคยชินจากวัฒนธ
ธรมเดิม สอดคล้องกับค ากล่าวของ Phatak และคณะฯ (2005), และ Tubbs (2008) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า ในสถานการณ์ไร้พรมแดนที่
ห้อมล้อมไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ย่อมท าให้ผู้ที่เข้ามาสู่วัฒนธรรมใหม่มีโอกาสเรียนรู้และได้พัฒนา รวมถึงอาจมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพื่อลดปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นอันมาจากแบบแผนและวิถีการด า เนินชีวิตที่
แตกต่างซ่ึงติดตัวมาของตน  รวมทั้ง Taylor (1994) ที่กล่าวว่า ในบริบทของการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมซ่ึงมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ร่วมกันน้ี ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมักยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมของตนเป็นหลัก น่ันคือ นักศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมทั้งนักศึกษาจากกรณีศึกษาที่ยกเป็นตัวอย่างในบทความน้ี จึงต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว
ข้างต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 
กรณีศึกษา (A  case study of learning styles) 
   ความหมายของแบบการเรียน (Learning styles) ซ่ึงมีอยู่หลากหลายได้ถูกตีความโดยนักวิชาการด้วยแนวคิดที่
แตกต่างกัน (Wen, 2011; Hawk & Shah, 2007; Ellis, 2005; Yeap & Low, 2002; Bennett 1990; Felder & 
Silverman,1988; Kolb, 1984) ดังเช่น Bennett (1990) ได้อธิบายว่า แบบการเรียนหมายถึงแบบแผนของพฤติกรรม (pattern 
of behavior) และสมรรถนะ (performance) ของบุคคลที่ใช้ในการตอบสนองและประมวลประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ขณะที่ Hawk and Shah (2007) ชี้ให้เห็นว่าแบบการเรียนที่อ้างถึงกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ แบบการเรียนเชิงประสบการณ์ของ 
Kolb และ Gregorc เป็นแบบการเรียนที่เน้นทั้งประสบการณ์แบบนามธรรมและแบบรูปธรรม และแบบการเรียนของ Felder and 
Silverman ซ่ึงเน้นการศึกษาเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนที่มีช่ือว่า Felder and Silverman Learning Style Model เป็นต้น ส่วน แบบ
การเรียนตามทัศนะของนักการศึกษาหมายถึงวิธีการที่ผู้เรียนสั่งสมจากประสบการณ์จนเกิดความถนัดและส่งผลท าให้เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างดี ซ่ึงหากผู้สอนได้รู้จักแบบการเรียนตามความถนัดของผู้เรียนแล้วย่อมช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น (McLoughlin, 1999)  จึงพอสรุปได้ว่าแบบการเรียนคือวิธีการไขว่คว้าหาความรู้และการสั่งสมประสบการณ์ของ
ผู้เรียนแต่ละคน ดังที่ Wintergersta และคณะ (2001) อธิบายไว้ได้ตรงตามเป้าหมายของกรณีศึกษาน้ีมากที่สุดคือ แบบการเรียน
เป็นวิธีการส่วนตัวของผู้เรียนแต่ละคนในการแสวงหาความรู้และสั่งสมมาจากประสบการณ์ หรือเป็นวิธีการที่เกิดมาจากความพึง
พอใจภายในตัวผู้เรียนเอง 

  จะเห็นได้ว่าทุกความหมายของแบบการเรียนดังกล่าวข้างต้น ล้วนมีผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ของบุคคล จน
กลายเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ จึงนับว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเรียนที่ผู้เรียนสั่งสมมาทั้งสิ้น ซ่ึงสอดคล้องกับทั้งแนวคิดของ Ward 
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(2006) ที่กล่าวว่าปัจจัยทางวัฒนธรรม อาทิ ภูมิหลังทางการเรียน ค่านิยม เจตคติ ล้วนมีอิทธิพลต่อแบบการเรียนของบุคคล และ
ดังที่ Kim and Bonk (2002) และ Teng (2007) ได้กล่าวว่าการท าความเข้าใจเรื่องมิติวัฒนธรรมที่อาจส่งผลต่อแบบการเรียนของ
ผู้เรียนมีความส าคัญ การน าเสนอวรรณกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นของบทความน้ีต้องการชี้ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
อิทธิพลและมีความเก่ียวข้องต่อการศึกษาในบริบทข้ามวัฒนธรรม นักศึกษาไทยจากกรณีศึกษาที่ยกมาได้น าภูมิหลังและวัฒนธรรม
เดิมจากแผ่นดินแม่ติดตัวไปอยู่ในประเทศจีน ซ่ึงถือเป็นบริบทวัฒนธรรมใหม่จึงอาจต้องมีการปรับตัวในด้านแบบการเรียนรู้ รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนการด าเนินวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไประหว่างคนจีนและคนไทย กรณีศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาว่ามิติ
วัฒนธรรมส่งผลต่อแบบการเรียนของนักศึกษาไทยในระหว่างศึกษาในประเทศจีนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯหรือไม่ 
อย่างไร      
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

   นักศึกษากลุ่มเป้าหมายของกรณีศึกษาน้ีคือนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
จ านวน 15 คน เป็นชาย 3 และ หญิง 12 ซ่ึงได้เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในเมืองยู่ว์ซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ไปศึกษาหลักสูตรแบบระยะสั้นเป็นเวลา 4 เดือน ตลอดเวลาที่ศึกษาในประเทศจีน นักศึกษาไทยทั้งหมดจะใช้ชีวิตทั้งในและนอก
เวลาเรียนอยู่ภายในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ เช่นเดียวกับนักศึกษาจีนส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาหญิงจะได้พัก
รวมกันเฉพาะนักศึกษาหญิงชาวไทย ขณะที่นักศึกษาชายแต่ละคนจะถูกแยกไปพักร่วมกับนักศึกษาชายชาวจีน ในการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพได้อิงทฤษฎีฐานราก (Strauss, A., & Corbin, J.,1990) โดยก าหนดเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ บันทึกของนักศึกษา 
(Student’s diary) และการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-structured interview) ซ่ึงบันทึกของนักศึกษาน้ีเป็นการบันทึก
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการเรียน แบบการเรียน และประสบการณ์ที่ตนเองได้รับจากการศึกษาในช่วงเวลาที่ศึกษาใน
ประเทศจีน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็นส่วนตัวอย่างอิสระ ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนฯรวมทั้งข้อเสนอแนะใดๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยก่อนการเดินทาง นักศึกษาได้รับการชี้แจงให้เริ่มเขียนบันทึกตั้งแต่วันแรกจน
วันสิ้นสุดของโครงการฯ ให้มีการบันทึกสรุปประสบการณ์ทุกสัปดาห์ ส่วนการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างเป็นการรวบรวมความ
คิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา (ชาวจีน) รวม 7 รายที่ได้สอนและดูแลนักศึกษาไทยในช่วงเวลาที่ศึกษาในประเทศ
จีน เป็นการรวบรวมความเห็นเก่ียวกับการเรียนและการท ากิจกรรมอ่ืนๆทั้งในและนอกห้องเรียน ขั้นตอนการสัมภาษณ์น้ีได้
ด าเนินการหลังจากที่โครงการฯสิ้นสุดซ่ึงเป็นช่วงของการติดตามประเมินผลโครงการฯ  ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจาก
บันทึกของนักศึกษาไทยและการสัมภาษณ์อาจารย์ชาวจีน แบบก่ึงมีโครงสร้าง ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา ( 
Content Analysis) โดยได้เริ่มจากการน าข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากบันทึกของนักศึกษามาจัดหมวดหมู่ แปลความ และวิเคราะห์
หาข้อสรุปในแต่ละประเด็น  ได้แก่ วิธีการเรียน ประสบการณ์การเรียนที่ได้รับในช่วงการเรียนในประเทศจีน และความคิดเห็น
อิสระของนักศึกษา ส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์เน้นที่ประเด็นความคิดเห็นต่อพฤติกรรมด้านการเรียน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้าน
การเรียนในช่วงเวลาที่นักศึกษาศึกษาในประเทศจีน จากน้ันจึงแปลความหมาย และหาข้อสรุปในประเด็นที่ก าหนด 
 
ผลและอภิปราย    
   ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบต่อแบบการเรียนในบริบทวัฒนธรรมจีนของนักศึกษาไทยที่เข้ากรอบมิติวัฒนธรรมตาม
แนวคิดของ Hofstede  น้ัน สามารถน ามาเรียงล าดับจากที่เห็นได้ชัดมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน  ด้าน
ความเป็นปัจเจกและด้านระยะแห่งอ านาจ  และผลที่ได้ตามกรอบแนวคิดของ Hall ที่เห็นได้ชัดเจนคือมิติด้านบริบทสูง-ต่ า  ส่วน
ผลกระทบที่เกิดจากมิติวัฒนธรรมอ่ืนๆ อาทิ ด้านความเป็นชาย-หญิง หรือด้านระยะเวลาในการรู้จักกันน้ัน พบว่าไม่มีข้อมูลที่
เก่ียวข้องมากนัก ดังน้ี   
 

1. มิติวัฒนธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) 
  จากบันทึกด้านการเรียนของนักศึกษาไทย พบว่ามีการบันทึกที่ตรงกันในเรื่องของการรักษาเวลา  และการมีวินัยด้าน
การเรียน น่ันคือ ทุกคนมีความเห็นไม่ต่างกันว่าการรักษาเวลามีความส าคัญมากต่อการเป็นนักศึกษาในประเทศจีนเพราะต้องตรง
ต่อเวลาในทุกเรื่อง ตั้งแต่เช้าจรดค่ า เริ่มจากการเตรียมตัวไปเรียน รวมทั้งเดินไปรับประทานอาหารม้ือเช้าที่โรงครัวซ่ึงตั้งอยู่บน
ดอยสูง ตามก าหนดเวลาเปิด-ปิดของโรงครัว  นักศึกษาจึงต้องเร่งรีบในช่วงเช้าและเพื่อให้ทันเข้าเรียน  ที่เริ่มตั้งแต่  8.00 น. ซ่ึงถือ
ว่าเช้ามากเม่ือเปรียบเทียบกับเวลาเข้าเรียนในประเทศไทย ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา พบว่านักศึกษาในประเทศจีน
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จะต้องไปก่อนเวลาเข้าเรียน ประมาณ 10-15 นาที บางคนก็ไปเช้ากว่าน้ันเพื่อไปรออาจารย์ โดยระหว่างรอเวลามักจะอ่านหนังสือ 
หรือน่ังทบทวนวิชาก่อนถึงเวลาเรียนและจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนต่อประเด็นน้ี พบว่าส่วนใหญ่กล่าวถึงการรักษาเวลาของ
นักศึกษาไทยอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ แม้ผู้สอนบางคนแสดงออกว่าเข้าใจในภูมิหลังของนักศึกษาไทยและพูดแบบให้อภัย แต่บาง
รายระบุว่าเป็นเรื่องน่าต าหนิมากและแสดงออกอย่างชัดเจนว่า นักศึกษาไทยขาดความรับผิดชอบ  ข้อน่าสังเกตอีกประการคือผู้ที่
ไม่รักษาเวลาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิงซ่ึงอาจอธิบายได้จากสภาพการจัดที่พักให้กับนักศึกษาไทยน้ัน พบว่านักศึกษาชายแต่ละ
คนจากจ านวน 3 คนน้ันได้ถูกจัดแยกไปพักร่วมห้องกับนักศึกษาชายชาวจีนและเน่ืองจากการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษาและใน
หอพักในประเทศจีนน้ันถือเป็นเรื่องปกติ จึงเป็นเหตุให้นักศึกษาชายจะออกจากหอพักเร็วทุกวัน ตรงกันข้ามกับนักศึกษาหญิง
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้พักรวมกันเฉพาะนักศึกษาหญิงชาวไทย และเน่ืองจากมีความสนิทสนมกันมาก่อนจึงเป็นความเคยชิน ในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันร่วมกัน น่ีจึงเป็นส่วนหน่ึงของการไม่ตรงเวลาของนักศึกษาชาวไทย นอกจากพฤติกรรมการเข้าเรียนสายแล้ว 
การไม่ตรงเวลายังเห็นได้จากการมาล่าช้ากว่าเวลานัดหมายของนักศึกษาชาวไทยเม่ือท ากิจกรรมนอกเวลากับเพื่อนนักศึกษาชาว
จีน สิ่งเหล่าน้ี ท าให้ภาพลักษณ์การตรงต่อเวลาของนักศึกษาไทยไม่ดีเท่าที่ควร  อย่างไรก็ดี จากบันทึกของนักศึกษาพบว่านักศึกษา
ได้พยายามพัฒนาตนเองในเรื่องการรักษาเวลาให้มากขึ้น  แต่ยอมรับว่า แม้จะพยายามเต็มที่เรื่องการรักษาเวลา แต่พวกเขาก็ยังคง
ไปเรียนสายในบางครั้ง และเม่ือไปเรียนสายจนท าให้ผู้สอนต้องรอด้วยแล้ว นักศึกษาไทยรู้สึกละอายใจมาก หากพิจารณาจาก
ตารางประเมินค่านิยมของ Hofstede (2005) ซ่ึงได้ชี้ให้เห็นว่าการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในวัฒนธรรมจีนและไทยจะอยู่ใน
ระดับต่ าไม่ต่างกัน เรียกว่า Low Uncertainty Avoidance  ดังน้ัน ผลจากกรณีศึกษาน้ี จึงเป็นเสมือนการยืนยันค่านิยมด้านการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในสังคมไทยว่าเป็นสังคมที่ไม่เคร่งครัด และพร้อมรับความเสี่ยง ผู้คนจึงมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่น 
ไม่เคร่งครัดมาก 

  2. มิติวัฒนธรรมด้านความเป็นปัจเจกและการรวมกลุ่ม (Individualism and Collectivism)   
  จากผลการวิเคราะห์จากข้อมูลที่นักศึกษาไทยบันทึกไว้ระบุว่าความมีวินัยในการเรียนของนักศึกษาจีนที่มีสูงมากอาจ

เกิดจากบรรยากาศการเรียนที่เป็นวิชาการได้ช่วยกระตุ้นความเคร่งครัดในการเรียนของนักศึกษาจีนให้มีมากขึ้น พฤติกรรมของ
นักศึกษาจีนที่ได้พบเห็นโดยทั่วไปคือการปลีกตัวน่ังอ่านหนังสือตามใต้ต้นไม้หรือในห้องสมุด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้สอบ 
จะพบว่าพื้นที่ในห้องสมุดได้ถูกจองเต็มทุกที่น่ังเพื่อการเตรียมตัวสอบซ่ึงเป็นเพราะการอ่านหนังสือถือเป็นกิจวัตรที่ถูกปลูกฝังมา
ตั้งแต่เด็กของนักศึกษาชาวจีน ข้อสังเกตุอีกประการคือนักศึกษาจีนไม่นิยมอ่านหนังสือหรือทบทวนต าราแบบรวมกลุ่ม หรือท างาน
มอบหมายร่วมกับเพื่อน ซ่ึงตรงกันข้ามกับนักศึกษาไทยที่มีพฤติกรรมรวมกลุ่มและพอใจที่จะได้ท างานมอบหมายหรือกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อนมากกว่าที่จะท ากิจกรรมตามล าพัง การยึดกลุ่มของนักศึกษาไทย และพอใจที่จะเรียนในแบบที่ไม่แตกต่างจากการ
เรียนที่พวกเขาเคยชินในบริบทวัฒนธรรมเดิมจึงแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลจากบริบทวัฒนธรรมใหม่ ไม่ส่งผล หรือไม่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแบบการเรียนของนักศึกษาไทย นอกจากน้ี หากพิจารณาจากตารางประเมินค่านิยมของ Hofstede (2005) ซ่ึง
ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยมีลักษณะแบบ collectivism คือให้ความส าคัญต่อการยึดติดต่อความสัมพันธ์ในกลุ่ม และมีความเป็นปัจเจก
ต่ ากว่าสังคมจีน  ดังน้ัน ผลการวิจัยน้ีจึงช่วยยืนยันผลการวิเคราะห์ของ Hofstede ได้อย่างดีในเรื่องการยึดติดกับกลุ่มและแบบ
การเรียนที่อิงกลุ่มเพื่อนของนักศึกษาไทย เรียกว่ายังคงมีลักษณะเป็น Collectivism ไม่เปลี่ยนแปลง   

   3. มิติวัฒนธรรมด้านระยะแห่งอ านาจ (High-Low Power Distance)  
   จากบันทึกของนักศึกษาได้ระบุว่าการที่ได้เรียนทุกรายวิชากับผู้สอนชาวจีน ท าให้เห็นว่าผู้สอนชาวจีนมีทักษะทาง

ภาษาอังกฤษที่ดี มีวิธีการสอนที่ดี ใจดี มีความเป็นกันเองและเปิดโอกาสให้ซักถาม แต่อย่างไรก็ดี นักศึกษาไทยส่วนมากบันทึก
ตรงกันว่าไม่กล้าถามในห้องเรียน  เพราะไม่แน่ใจในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจในห้องเรียนน้ันอาจเกิดมาจากทักษะการฟังที่ต้องปรับปรุง
ของตนเอง  นอกจากน้ี นักศึกษายังระบุว่า ความไม่กล้าซักถามน้ันมาจากความเคยชินของนักศึกษาในสังคมไทย คือไม่กล้าซักถาม
ครูในห้องเรียน รวมทั้งยังมีความเกรงผู้อาวุโสกว่า ซ่ึงหากพิจารณาจากตารางประเมินค่านิยมของ Hofstede (2005) ได้ชี้ให้เห็น
ว่า มิติวัฒนธรรมด้านระยะแห่งอ านาจของประเทศไทยจัดอยู่ในระดับสูง เรียกว่า High Power Distance ส่วนมิติวัฒนธรรมด้านน้ี
ของประเทศจีนจะอยู่ที่ระดับสูงมาก การศึกษาของ Hofstede ช่วยท าให้เห็นว่าวัฒนธรรมของทั้งจีนและไทยมาจากวัฒนธรรม
เอเชียเหมือนกัน จึงมีลักษณะคล้ายกันในหลายประการ แต่องค์ประกอบทางวัฒนธรรมในแต่ละบริบททั้งไทยและจีนมีความ
หลากหลายและมีความซับซ้อนในตัวเอง  จึงไม่อาจเหมือนกันในทุกประการ  

  4. มิติวัฒนธรรมด้านบริบทสูง-ต่ า (High – Low Context Culture) 
  นอกจากมิติวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามแนวคิดของ Hofstede ดังผลการศึกษาข้างต้นแล้ว จากบันทึกของนักศึกษา

ไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สอดคล้องและสามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของ Hall ด้วยเช่นกัน กล่าวคือนอกจากได้เห็นการไม่ยึด
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ติดกับกลุ่มของนักศึกษาจีนแล้ว นักศึกษาไทยได้กล่าวถึงแบบการเรียนการสอนที่แสดงถึงความมีวินัย และความชัดเจนในเน้ือหา
ของอาจารย์ผู้สอนชาวจีน ผู้สอนแต่คนน าเสนอเน้ือหาการสอนได้ดี  ไม่มีการพูดนอกประเด็น ในการสอนจะเข้าประเด็นที่ต้องการ
สอนทันที และมีการสื่อสารด้วยค าอธิบายที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา ท าให้ไม่สับสน ไม่น่าเบื่อ ลักษณะการสอนเช่นน้ีตรงกันข้าม
กับการสอนที่ประเทศไทยซ่ึงอาจารย์มักจะพูดเรื่องอ่ืนก่อน แล้วจึงเข้าประเด็นเป็นสาเหตุที่ท าให้บทเรียนน่าเบื่อและสับสน ผล
การศึกษายังพบอีก 2 ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ นักศึกษาชาวจีนมีวิธีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา เสียงดัง โผงผาง จนบางครั้ง
นักศึกษาไทยอดคิดไม่ได้ว่านักศึกษาจีนไม่รักษาน้ าใจผู้ฟัง  และอีกประเด็นได้แก่ การเคร่งครัดต่อวินัยและเคารพในกติกาของ
นักศึกษาจีน โดยเห็นได้จากการต้องไปที่โรงครัวซ่ึงเปิด-ปิดเป็นเวลาทุกวันๆ  3 เวลา การได้เห็นนักศึกษาจ านวนมากต่อแถวยาว
เป็นเวลานานด้วยความอดทนเพื่อรอซ้ืออาหาร เหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมที่นักศึกษาจีนท าเป็นประจ าด้วยความเคยชิน ซ่ึงแสดงถึงการ
มีวินัยและเคารพกติกา และนักศึกษาไทยต่างยอมรับในความมีวินัยในข้อน้ีของนักศึกษาจีนมาก   

  พฤติกรรมของนักศึกษาจีนดังที่ปรากฏในบันทึกดังที่กล่าวมา สามารถน าแนวคิดของ Hall (1990) มาอธิบายได้อย่างดี 
น่ันคือ มิติวัฒนธรรมของ 2 กลุ่มน่ัน คือ High-context culture และ Low-context culture ซ่ึง Hall ได้ระบุว่า สังคมใน
ประเทศตะวันออก ซ่ึงหมายถึงทั้งประเทศจีน และประเทศไทยจัดเป็นสังคมแบบ High-context culture  จะเห็นว่าจาก
กรณีศึกษาน้ี แม้ว่านักศึกษาไทยจะอยู่ในบริบทวัฒนธรรมจีนที่เป็น High-context culture ซ่ึงไม่แตกต่างกันกับไทยตามทฤษฎี
ของ Hall แต่ในขณะเดียวกันยังได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมแบบ Low-context culture อาทิ การไม่ยึดติดกับกลุ่มในการท างาน
ของนักศึกษาชาวจีนและการได้เรียนรู้แบบการสื่อสารใน  Low-context culture จากทั้งผู้สอน รวมทั้งเรียนรู้การเคารพกติกา
ของนักศึกษาชาวจีน แต่ส าหรับแบบการเรียนของนักศึกษาไทยเองน้ันยังคงยึดแบบการเรียนจากวัฒนธรรมเดิม (Home culture) 
มากกว่าจากแบบบริบทวัฒนธรรมใหม่ (Host culture) ในประเทศจีน   

จะเห็นว่ามิติวัฒนธรรมใหม่ในบริบทวัฒนธรรมจีนไม่ส่งผลมากนักต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตและแบบการเรียนของ
นักศึกษาไทย   ในประเด็นน้ีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทยและจีนแม้ว่าทั้ งสองประเทศจะเป็นส่วนหน่ึง
ของบริบทของวัฒนธรรมเอเซียเหมือนกัน ผลจากกรณีศึกษาน้ีได้ช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมิติวัฒนธรรม และท าให้เห็นความต่าง
ทางวัฒนธรรมในมิติที่หลากหลายระหว่างสองวัฒนธรรมมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังสนับสนุนค ากล่าวของ Taylor (1994)  ที่กล่าว
ว่า ในบริบทการเรียนที่มีผู้เรียนต่างวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกัน มีวิธีการเรียนและการรับรู้ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะแปรเปลี่ยนไปตาม
แบบแผนของวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมของตน น่ันคือ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน มักจะยึดแบบแผนของวัฒนธรรมเดิมของตนเองเป็น
ส าคัญ  การที่นักศึกษายังคงยึดแบบการเรียนจากวัฒนธรรมเดิม (Home culture) แม้จะอยู่ในบริบทวัฒนธรรมใหม่ (Host 
culture) หรือมิติวัฒนธรรมใหม่ไม่ส่งผลมากนักต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตและแบบการเรียนของนักศึกษาไทยก็ตาม  แต่ใน
สถานการณ์ของบริบทข้ามวัฒนธรรมในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 บนโลกที่ไร้พรมแดนซ่ึงเต็มไปด้วยผู้คนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันต้อง
พบปะและมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันเช่นน้ี ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
(http://www.p21.org/) ซ่ึงทักษะส าคัญดังที่น าเสนอในบทความน้ีหมายถึงทักษะความรู้ความเข้าใจและความตระหนักทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นความรับผิดชอบของครู อาจารย์ หรือผู้สอนทุกระดับที่ต้องช่วยพัฒนาคุณลักษณะเหล่าน้ีให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ให้ได้รับการฝึกฝนทักษะด้านวัฒนธรรม (Cultural Skills) อาทิ การสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรม (Raising 
Cultural Awareness) และการสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Cultural difference Understanding) เป็นต้น 

 
สรุปผล   

  มิติวัฒนธรรมนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญบนโลกที่ไร้พรมแดนและส่งผลต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ จึงท า
ให้การศึกษาวิจัยในประเด็นน้ีจึงได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผลต่อแบบการเรียนหรือแบบ
แผนการด าเนินชีวิตของนักศึกษาในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ในส่วนแรกของบทความน้ีได้น าเสนอ  2 แนวคิดส าคัญ ได้แก่ 
Hofstede’s Cultural Dimensions (Hofstede, 2005) และ High-Low Context Culture (Hall,1990)  เพื่อชี้ ให้เห็นถึ ง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องของมิติวัฒนธรรมด้านต่างๆ  และส่วนที่สองเป็นการน าเสนอตัวอย่างจากกรณีศึกษาที่มี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาว่ามิติวัฒนธรรมจากทั้งสอง 2 แนวคิดส่งผลอย่างไรต่อแบบการเรียนของนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยฯจ านวน 15 คน ภายในช่วงเวลาของการร่วมโครงการเป็นเวลา 4 เดือน ณ มหาวิทยาลัย
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการศึกษาพบว่ามิติวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Hofstede ที่ปรากฎชัด ได้แก่ ด้านการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน  ด้านความเป็นปัจเจก และด้านระยะแห่งอ านาจ  ส่วนตามแนวคิดของ Hall ที่ปรากฎคือมิติด้านบริบท
สูง-ต่ า ส าหรับมิติวัฒนธรรมอ่ืนๆ อาทิ ด้านความเป็นชาย-หญิง หรือ ด้านระยะเวลาในการรู้จักกันน้ัน ไม่พบข้อมูลปรากฏใน

http://www.p21.org/
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ช่วงเวลาดังกล่าว และเม่ือพิจารณาในแต่ละมิติจึงพบว่ายังไม่ปรากฎว่ามิติวัฒนธรรมใดที่ส่งผลท าให้แบบการเรียนของนักศึกษา
ไทยมีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าในระหว่างศึกษาในบริบทวัฒนธรรมจีนซ่ึงเป็นวัฒนธรรมใหม่  นักศึกษาไทยได้เห็นแบบอย่างที่ดี
ทางการเรียนของนักศึกษาจีนในหลายๆ ด้าน จนสามารถเรียนรู้หรือใช้เป็นแรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแบบการเรียน
ของตนเองได้ ดังน้ัน ค ากล่าวของ Eilisha (2007), Ward (2006), Phatak, Bhagat, และ Kashlak (2005) จึงสอดคล้องและใช้
อธิบายเหตุที่เกิดกับนักศึกษาไทยได้ น่ันคือ การได้พยายามเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว แต่นักศึกษาไทยยังคงยึดติดกับแบบการเรียน
จากบริบทวัฒนธรรมเดิมที่ติดตัวมาซ่ึงหมายถึงการคงลักษณะของความเป็น Collectivism อันได้แก่ความพอใจที่จะรวมกลุ่มกับ
เพื่อนที่เป็นนักศึกษาไทย การไม่เคร่งครัดต่อวินัยในการเรียน  พร้อมที่จะรับความเสี่ยงและพอใจที่จะเรียนในแบบที่ไม่แตกต่างจาก
การเรียนที่พวกเขาเคยชินในบริบทวัฒนธรรมเดิม  การที่นักศึกษาไทยยังมีความเกรงต่อสถานะของผู้สอนเฉกเช่นคนในสังคม High 
Power Distance เช่นประเทศไทยและประเทศจีน จึงหมายถึงมิติด้านระยะแห่งอ านาจน้ัน ไม่ส่งผลใดๆต่อแบบการเรียนของ
นักศึกษาไทยในบริบทวัฒนธรรมจีนเช่นกัน ซ่ึงอาจเป็นเพราะระยะเวลาของโครงการแลกเปลี่ยนฯ มีเวลาจ ากัดเพียง 4 เดือน การ
แปรเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงไม่อาจเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผลจากกรณีศึกษาน้ีจึงชี้ให้เห็นว่าในบริบทการเรียนที่ประกอบไปด้วย
ผู้เรียนต่างวัฒนธรรมที่ได้มาเรียนร่วมกัน สมาชิกไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือผู้สอน มักจะยึดแบบแผนตามวัฒนธรรมเดิมของกลุ่มของ
ตนเป็นส าคัญ  
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อค้นพบจากกรณีศึกษาน้ี สามารถน าไปเป็นข้อพิจารณาในการพัฒนาองค์ความรู้ เก่ียวกับอิทธิพลหรือ 
ผลกระทบต่อแบบการเรียนในบริบทวัฒนธรรมใหม่ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาไทยที่จะต้องเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ 
หรือแม้แต่นักศึกษาต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศไทย  

2. สถาบันการศึกษาที่จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
ทักษะความตระหนักและความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นพลเมือง
ศตวรรรษที่ 21 ที่มีความเข้าใจผู้อ่ืนจากต่างวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพ  

3. ควรให้มีการศึกษาวิจัยความสอดคล้อง ระหว่างแบบการเรียน (Learning Styles) ของนักศึกษาและแบบการสอน 
(Teaching Styles) ของครูผู้สอนในบริบทข้ามวัฒนธรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการสอนของครูผู้สอนในชั้นเรียนที่มีความ
หลากหลายและผู้เก่ียวข้อง  

4. ควรให้มีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อแบบการเรียนของนักศึกษา ระหว่างสองกลุ่มคือ กลุ่ม
นักศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นและกลุ่มนักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของหลักสูตรระยะยาว เช่น 
1 ปีหรือ 2 ปี  

5. ควรมีการศึกษาวิจัยด้านอิทธิพลหรือผลกระทบต่อแบบการเรียนรู้ในบริบทข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ทฤษฎีของนักวิจัย
ด้านมิติวัฒนธรรมคนอ่ืนๆ เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยบ้าง  
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บทคัดย่อ 
 ลิลิตตะเลงพ่าย  เป็นวรรณคดีส าคัญที่ก าหนดให้เรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย อีกทั้งยังเป็นวรรณคดีเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้มักพบปัญหาครูมักจะมุ่งเน้นที่การสอนเน้ือหาและ
ความหมายศัพท์ และมักชี้น าความคิด ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดด้วยตนเอง  งานวิจัยครั้งน้ีมีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายในช่วงหลังเรียน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักเรียน
แผนการเรียนเดียวกันจ าแนกเป็นกลุ่มทดลองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จ านวน 43 คน และกลุ่มควบคุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
จ านวน 43 คน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 จ านวน 5 แผน 2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดี 
เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จ านวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณคะแนนเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย (X̅)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าที (t-test)   ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่เรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 มีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้วรรณคดี ลิลิตตะเลงพ่าย เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
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Abstract 
Thai Folk Story “Lilit taleng Phai is compulsory and important for high school students and also 

a story to glorify the Great King Naresuan of Thailand. However, learning management of the story has been 
often found problematic that teachers often focus on teaching content and memorizing vocabulary, and 
do not allow students to think by themselves. This research aimed 1) to compare the post learning 
achievement on Lilit taleng  Phai between 11th grade students in experiment group using Six Hats techniques 
and control group using normal method. The samples used in the study were 11th grade students in the 
same learning plan that consisted of  43 11th grade students of 5/7, experimental group, and  43 11th grade 
students of 5/9, control group, at Uttaradit Darunee School in 2nd semester of the academic year 2017 that 
were randomly assigned by cluster random sampling. The instruments used in this research were 1) the five 
normal learning management plans, 2) the eight learning management plans based on Six hats techniques, 
3) the five essay achievement test, 4) the Student Satisfaction Questionnaire of learning management on 
Lilit taleng Phai Using six hats technique, consisting of 15 items.  The data was analyzed by percentage, 
Mean (X ), standard deviation (S.D.) and t-test. The results of this research were as follows. 1) The learning 
achievement of students in the experiment group was higher than that of students in the controlled group, 
at .05 of significance level. 2) Satisfaction of the students after learning about Lilit taleng  Phai by using Six 
Hats techniques in overall was at a high level with the mean 4.31 and the standard deviation 0.11. 

 
Keywords: Literature Learning, Thai Folk Story “Lilit taleng Phai”, Six Hats techniques 
 
บทน า  

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน  เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  และเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไป  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 34)   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ก าหนดสาระ
การเรียนรู้ไว้ 5 สาระ คือ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดู และการพูด  สาระหลักการใช้ภาษาไทยและ
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม  โดยมีการระบุคุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้อย่าง
ชัดเจน  กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างดี อ่าน เขียน ฟัง ดูและพูดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล และคิดเป็นระบบ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้ 
และการใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์งานอาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรม  สามารถน าทักษ ะทางภาษามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกาลเทศะบุคคล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความสามัคคีใน
ความเป็นไทย  มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซ้ึง (ส านักงานวิชาการและมาตรฐาน , 2551, 
หน้า 1) 

วรรณคดีไทยที่ถือเป็นเร่ืองส าคัญอีกเร่ืองหน่ึงที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนคือ  วรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพ่าย 
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้วรรณคดีเร่ือง 
ลิลิตตะเลงพ่าย  เป็นวรรณคดีส าคัญที่ก าหนดให้นักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) วรรณคดีเร่ืองน้ีเป็นวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงท าสงครามยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชแห่งพม่า วรรณคดีเร่ือง 
“ลิลิตตะเลงพ่าย” น้ีให้คุณค่ามากมายหลากหลายด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี ต าราพิชัยสงคราม ธรรมะ และ
โหราศาสตร์  นอกจากน้ียังมีเน้ือหาที่ปลูกฝังความภูมิใจในความเป็นไทยและความรักชาติบ้านเมืองอีกด้วย ถึงแม้วรรณคดี
จะถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรภาษาไทยในทุก ๆ ระดับชั้น  แต่ก็ยังพบปัญหาหลักที่เกิดขึ้นจากการที่ครูผู้สอนมักจะเป็นผู้
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ชี้น าความคิดของนักเรียน  ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดด้วยตนเอง  อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ยังคงมุ่งเน้นไปที่ประวัติผู้
แต่ง ปี พ.ศ. ที่แต่ง  ล าดับความเป็นมาของเน้ือเร่ือง ปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุการณ์ในเน้ือเร่ืองและความหมายของค าศัพท์   
รวมถึงถ้อยค าส านวนโดยไม่เน้นการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการประเมินคุณค่ า  นอกจากน้ียังไม่เชื่อมโยงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับชีวิตจริง  ส่วนปัญหาที่เกิดจากนักเรียนน้ัน ได้แก่ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาใน
วรรณคดีไม่ดีพอ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกรอบที่ปิดกั้นความสนใจในการเรียนรู้วรรณคดี 

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (อ้างใน ศิรพร ศรีสุวรรณ์, 2558) ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  เน่ืองจากเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบน้ี  เป็นเทคนิค
การคิดที่ไม่ให้ผู้คิดยึดติดอยู่กับความคิดใดความคิดหน่ึงอย่างถาวร  เพื่อให้สามารถพิจารณาเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่าง ๆ 
ได้อย่างรอบด้าน  โดยใช้สีของหมวกทั้งหกใบเป็นสัญลักษณ์แทนการคิดแบบต่าง ๆ  การฝกคิดแบบหมวกหกใบจึงเปนกา
รฝึกทักษะการคิดที่เน้นให้คิดอย่างเป็นระบบ  และไม่ยึดติดอยู่กับความคิดด้านเดียว  ดังน้ันเทคนิคการคิดแบบหมวกหก
ใบจึงเป็นอีกหน่ึงเทคนิคที่น่าสนใจส าหรับการน าเข้ามาจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนและเหมาะสมแก่การน ามา
ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าของวรรณคดีได้เป็นอย่างดี 

จากความส าคัญดังกล่าว  คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเร่ือง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนวรรณคดีในด้านต่าง ๆ ได้  โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนน้ันมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์  

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายในช่วงหลังเรียน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 กับการใช้วิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/9 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลง
พ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย    

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 14 ห้อง รวมนักเรียนทั้งหมด 520 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560 ห้องละ 43 คนเท่ากัน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน จ าแนกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามล าดับ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่การจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 

ตัวแปรตาม ได้แก่ 
 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก

หกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/9 
 - ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  
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           2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ  
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จ านวน 8 แผน โดยเน้ือหาและกรอบเวลาเท่ากัน 

2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
จ านวน 5 แผน ซ่ึงมีขอบเขตเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับแผนการจัดการโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหก
ใบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  โดยเน้ือหาและกรอบเวลาเท่ากัน 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดย
ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 ข้อ 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ท าการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยจัดให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จ านวน 8 แผน โดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนใช้เวลา 1 ชั่วโมง ดังน้ี 1)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การปฐมนิเทศ 2)  แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี 3)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  การศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครส าคัญใน
วรรณคดี 4)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การศึกษาฉากในวรรณคดี 5)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การศึกษาแนวคิดใน
วรรณคดี 6)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การศึกษารูปแบบการแต่งในวรรณคดี 7)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การศึกษา
วรรณศิลป์ในวรรณคดี 8)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การพรรณนาเน้ือหาที่กระทบอารมณความรูสึกผูอาน ต่อจากน้ัน น า
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านเน้ือหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านภาษา โดยใช้แบบ
ประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ก็
ด าเนินการเหมือนข้อ 1 จ านวน 5 แผน ทั้งน้ี จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มควบคุมต่างจากจ านวนแผนการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มทดลองที่มี จ านวน 8 แผน เน่ืองจากรูปแบบขั้นตอนของเทคนิควิธีการที่ใช้ แต่จ านวนของเน้ือหาและกรอบเวลา
ที่ใช้เท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
ท าการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์เน้ือหาวรรณคดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อใช้
เขียนแบบทดสอบวันสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ ต้องการจริง 5 ข้อ โดยครอบคลุมทุกตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้และ
สาระการเรียนรู้ โดยจัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ซ่ึงเป็นตารางที่เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท าการประเมินค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับตัวชี้วัด ต่อจากน้ัน จึงน าแบบทดสอบที่ผ่านการหาค่า IOC แล้ว พิมพ์เป็นฉบับร่างเพื่อน าไปทดลองสอบ
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีที่ผ่านการ เรียนเรื่อง ลิลิตตะเลง
พ่าย มาแล้ว จ านวน 44 คน และน าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้จ านวน 5 ข้อ ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่ผ่านการเรียนเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย มาแล้ว จ านวน 44 คน เพื่อน าผล
การทดลองสอบครั้งน้ีมาหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) แล้วจึงจัดพิมพ์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มตัวอย่างต่อไป 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

283 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เริ่มจากศึกษาเอกสารและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจที่เก่ียวข้องชนิดมาตราส่วนประมาณค่า น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้น เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อค าถาม และประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับเน้ือหาของแบบสอบถาม 
โดยหาค่าความสอดคล้อง IOC และจัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    .  ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.  ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
ส าหรับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
 2.  ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
วรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/9 จ านวน 5 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามชนิดปลายเปิด ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น และน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/9 โดยใช้
สถิติการทดสอบค่าที (t-test) แบบการเปรียบเทียบคู่ที่ไม่อิสระจากกัน (t-test dependent) ซ่ึงพบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงก าหนดให้นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/7 และ 5/9 เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ 
 3.  ด าเนินการจัดการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ ตามล าดับขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง และใช้วิธีการสอนแบบปกติ 
ตามล าดับขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน รวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง 
 4.  เม่ือการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  โดยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง ลิลิต
ตะเลงพ่าย ส าหรับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 2 กลุ่ม จ านวน 5 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามชนิดปลายเปิด 
 5.  ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ าง โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
(X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 
และ 5/9 โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) แบบการเปรียบเทียบคู่ที่ไม่อิสระจากกัน (t-test dependent) 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/9 โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-
test) แบบการเปรียบเทียบคู่ที่อิสระจากกัน (t-test Independent) 
 2.  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิต
ตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X̅) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายระดับความพึงพอใจกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
ผลการวิจัย    
 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบในช่วงก่อนเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และ 5/9  
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบในช่วงก่อนเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7และ5/9 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่ม n �̅� S.D. t Sig 
กลุ่มทดลอง (ม.5/7) 43 39.04 1.51 1.93 .06 
กลุ่มควบคุม (ม.5/9) 43 38.53 1.30 

* มีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบในช่วงก่อนเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และกลุ่มควบคุม                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 เท่ากับ 39.04 และ 38.53 คะแนน ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/7และ 5/9 ในช่วงก่อนเรียน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับวิธีการสอนแบบปกติ  
 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหก
ใบกับการใช้วิธีการสอนปกติ ตามล าดับ  

กลุ่ม วิธีการสอน n X̅ ร้อยละ S.D. t Sig 
กลุ่มทดลอง (ม.5/7) เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 43 55.16 91.93 2.18 8.96* .000 

กลุ่มควบคุม (ม.5/9) วิธีการสอนปกติ 43 50.58 84.30 2.41 

* มีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 หลังเรียนเท่ากับ 55.16 คะแนน และค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/9 หลังเรียนเท่ากับ  50.58 คะแนน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่เรียนวรรณคดี
เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  
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ตาราง 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.26 0.44 พึงพอใจมาก 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 4.51 0.51 พึงพอใจมากที่สุด 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.47 0.50 พึงพอใจมาก 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 3.93 0.67 พึงพอใจมาก 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 5.00 0.00 พึงพอใจมากที่สุด 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น 4.23 0.61 พึงพอใจมาก 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.19 0.63 พึงพอใจมาก 
8. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.65 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 
9. บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 3.60 0.49 พึงพอใจมาก 
10. บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 3.72 0.45 พึงพอใจมาก 
11. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ 4.42 0.50 พึงพอใจมาก 
12. บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 4.67 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 
13. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 3.86 0.71 พึงพอใจมาก 
14. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 4.79 0.41 พึงพอใจมากที่สุด 
15. กิจกรรมการเรียนการรู้น้ีท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.33 0.64 พึงพอใจมาก 

ผลรวมของระดับความพึงพอใจ 4.31 0.11 พึงพอใจมาก 
 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิต
ตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 โดยค่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น (X ̅= 5.00 และ S.D. = 0.00) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม (X ̅= 3.60 และ S.D. = 0.49) โดยนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่เรียนวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 55.16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
91.93 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.11  
 จากผลการวิจัย เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก
หกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผูวิ้จัยได้น ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่เรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิต
ตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 
ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 55.16 คะแนน  ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่เรียนวรรณคดี
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เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่านักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ แสดงว่า การจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งน้ีเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 น้ี ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างนอกกรอบ  และฝึกแสดงทรรศนะในเน้ือหา
วรรณคดีด้วยตนเองอย่างหลากหลาย โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมที่เคยมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ไว้แล้ว   ดังที่ เอ็ดเวิร์ด เดอ 
โบ โน (De Bono, 1992 หน้า 68-69) และทิศนา  แขมมณีและคณะ (2544, หน้า 69) ได้กล่าวถึง เทคนิคการคิดแบบ หมวก
หกใบว่าเป็นการใช้สีหมวกแต่ละใบ ที่ต่างกันมาเป็นกรอบก าหนดรูปแบบการคิดแต่ละด้าน ให้ผู้สวมหมวก คิดไปในทิศทาง
เดียวครั้งละหน่ึงใบเท่าน้ัน ซ่ึงสีของหมวกก็จะสอดคล้องกับความคิดในแต่ละด้าน เป็นการสอน โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ช่วยให้
เข้าใจและจดจ าง่ายไม่สับสน การคิดแบบหมวกสีขาว เป็นการคิดถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นการคิดที่มีระเบียบวินัย การคิด
แบบหมวกสีแดง ผู้คิดสามารถใช้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองในการแสดงความคิดเห็นได้ การคิดแบบหมวกสีด า เป็นการแสดง
ความคิดในทางลบว่ามีจุดใดที่ผิดพลาดต้องแก้ไขปรับปรุง การคิดแบบหมวกสีเหลือง เป็นการคิดในทางบวก โดยแสดงทัศนะ
ในแง่ดีที่น่าเชื่อถือ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ หรือยังสามารถเป็นการคาดคะเน การมองหาโอกาส หรือการมีความใฝ่ฝันอีก
ด้วย การคิดแบบหมวกสีเขียว เป็นการคิดริเริ่ม ซ่ึงสีเขียวน้ันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ การเจริญเติบโต และการคิด
แบบหมวกสีฟ้า จะจัดระบบความคิดด้วยตนเอง เปรียบได้กับวาทยกรในวงออเครสต้าซ่ึงเป็นตัวก าหนดทิศทางการคิดหรือ
ล าดับขั้นตอนการคิดอีกด้วย จึงเป็นการฝึกทักษะการคิดของนักเรียน ให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ  และไม่ยึดติด
อยู่กับความคิดด้านเดียว ซ่ึงเหมาะสมแก่การน ามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินคุณค่าของวรรณคดี เรื่อง 
ลิลิตตะเลงพ่าย ได้เป็นอย่างดี  
 ดังน้ัน นักเรียนจึงสามารถคิดได้แตกต่างจากที่ผู้แต่งหรือครูผู้สอนได้ป้อนข้อมูลให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือไม่ยึดติด
กับความคิดแบบเดิม ๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่เรียนวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลง
พ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ที่
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พระมหาอ านาจ แสงศรี 
(2548)  วิริยา วิริยารัมภะ (2549) และศิรพร ศรีสุวรรณ์. (2558) ที่น าเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมาใช้สอนอ่านวรรณคดี
ไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปรียบเทียบวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนปกติ ซ่ึงพบผลการวิจัยที่สอดคล้อง
กันว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยวิธีวิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ ล้วนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีที่สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีสอนปกติ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของประยุทธ  ไทยธานี (2541, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาผลของการฝึกการคิด
แบบหมวกหกใบที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า นักวิชาการศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น หลังจากได้รับการฝึก
การคิดแบบหมวกหกใบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.   ผ ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  5/ 7 ที่ มี ต่ อ ก า ร จั ด 
การเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ว่า ความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบน้ี ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในเน้ือหาวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ นักเรียนได้ฝึกคิดด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องมีครูเป็นผู้ตีกรอบความคิดน้ัน ๆ นอกจากน้ีนักเรียนสามารถคิดนอกกรอบได้อย่างอิสระ โดยไม่ยึดติดอยู่กับ
ความคิดเดิม ๆ ในหนังสือเรียน  
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนยังพบอีกว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนตั้งแต่เริ่ม
เรียนจนหมดชั่วโมง เพราะนักเรียนต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเป็นกลุ่มอย่างอิสระ โดยนักเรียนจะคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดีตามสีของหมวกทั้งหกใบ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนการคิดแบบต่าง ๆ ฉะน้ันนอกจากที่นักเรียน
ทุกคนจะสามารถคิดได้อย่างนอกกรอบแล้ว นักเรียนยังได้ท างานร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่มและปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 
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โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันเองภายในกลุ่ม ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อสมาชิกกลุ่มและเกิดความภูมิใจในผลงาน
กลุ่มของตนเอง สอดคล้องกับค ากล่าวของ ดันน์ ริต้า(Dunn, Rita 1972, หน้า 154)  ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนที่ดีควร
ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเป็นคู่หรือเป็นคณะ การสร้างกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนจะป้องกัน
ไม่ให้นักเรียนมีความรู้สึกอยู่คนเดียว จากการที่นักเรียนได้ท างาน เรียนแบบเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึ ง
กันและกัน ท าให้เกิดความสนุกสนาน นักเรียนจึงสนใจเรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยะนุช  ยุตยาจาร (2544, 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกคิดแบบหมวกหกใบกับกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์กลุ่ม
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับการฝึกคิดแบบหมวกหกใบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาอ านาจ แสงศรี. (2548). ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง 
ลิลิตตะเลงพ่ายที่ใช้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับกระบวนการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  วิริยา วิริยารัมภะ.(2549). ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติ และ ศิรพร ศรีสุวรรณ์. (2558). ศึกษา
ความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหก   ซ่ึงพบว่า 
นักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดเม่ือน าเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 
ข้อเสนอแนะ   

ผลจากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังน้ี 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 

1.1 ก่อนการจัดการเรียนการสอนครูควรชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงการคิดแบบหมวกหกใบและเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักเรียนด้วยการฝึกให้นักเรียนคิดและใช้สื่อคือหมวกทั้ง 6 สี 6 ใบ จนเกิดความช านาญเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้
นักเรียนเกิดความสับสน เม่ือนักเรียนเข้าใจถึงการคิดแบบหมวกหกใบได้อย่างถ่องแท้แล้ว จะส่งผลให้นักเรียนเข้าใจการเรียน
ได้ดีมากขึ้น 

1.2 ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความเห็นอย่างอิสระมากขึ้นกว่าเดิม โดยกระตุ้นให้นักเรียนกล้าที่จะคิด 
กล้าที่จะแสดงออก โดยไม่ปิดก้ันด้วยกรอบความคิดของนักเรียน นอกจากน้ีครูควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างทั่วถึงด้วยเช่นกัน 
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

2.1 ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วรรณคดี โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบอ่ืน ๆ เช่น ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

2.2 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบในช่วงชั้นอ่ืน ๆ 
. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้เครื่องมือทดสอบความรู้ออนไลน์ Plickers ต่อผลการเรียนรู้ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ประโยชน์ที่ได้รับและความพึงพอใจของการเรียนโดยใช้โปรแกรมน้ี ของนักศึกษาในชั้นเรียนรายวิชา 
718-212 เมแทบอลิซึมของสารอาหาร (Nutrients Metabolism) ภาคการศึกษา 2/2560 โดยกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซ่ึงลงทะเบียนในรายวิชาน้ีจ านวน จ านวนทั้งหมด 
34 คน โดยการแนะน ารายวิชาและอธิบายการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกด้วยโปรแกรม Plickers ก่อนเรียน จากน้ันให้
ท าแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning อ่ืนๆ ได้แก่ การตั้งค าถามก่อนการบรรยาย การ
ดูวิดีโอออนไลน์ การอภิปรายร่วมกันเป็นรายกลุ่มเพื่อตอบค าถาม เป็นต้น ด้วยแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ Plickers ท าการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิในระยะสั้นโดยการวิเคราะห์ผลการทดสอบจากโปรแกรม และประเมินผลสัมฤทธ์ิระยะยาวจากระดับ
คะแนนที่ได้เม่ือสิ้นภาคการศึกษา นอกจากน้ันยังส ารวจประโยชน์และความพึงพอใจของการเรียนโดยใช้โปรแกรม Plickers 
โดยใช้แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า มีนักศึกษา 20 คนร่วมท าแบบทดสอบครบ โดยนักศึกษามากกว่า 55% ท าคะแนน
ทดสอบความรู้ได้ดีกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน โดยมีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก (3.81±0.56) และได้รับความรู้
จากเน้ือหาในรายวิชาค่อนข้างมาก (3.85±0.53) เช่นกัน อย่างไรก็ตามโปรแกรม Plickers อาจไม่สามารถใช้สะท้อนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระยะยาว โปรแกรมน้ีมีประโยชน์คะแนนอยู่ในระดับมาก (มากกว่าระดับ 4) ทั้งในแง่ของการสร้างปฏิสัมพันธ์
ในชั้นเรียน การมีส่วนรวมในชั้นเรียน การท าให้เกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ท าให้นักศึกษากระตือรืนร้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น และ
เรียนอย่างมีความสุข โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมน้ีในรายวิชา 718-212 เมแทบอลิซึมของ
สารอาหารและให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้โปรแกรมน้ีในการเรียนการสอนต่อไป   
 
ค าส าคัญ: ผลการเรียนรู้ ความพึงพอใจ เครื่องมือประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบดิจิทอล โปรแกรม Plickers การ
สอนแบบเชิงรุก  
 

Abstract 
The aim of this research was to study the effect of applying the digital formative assessment tool, 

plickers, on the learning outcome, the benefit and the satisfaction of students in 718-212 Nutrients 
Metabolism subject, semester 2/2560. Thirty-four register students, the second year of Nutrition and 
Dietetics Program, Department of Food Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Prince 
of Songkla University, Pattani campus, were subjects of this study. The study was performed by explaining 
the course outline, the teaching strategy by Plickers. The pre and post-test after teaching was done.  In 
addition, the short and long term evaluation; formative evaluation by Plickers and summative evaluation 
by the score at the end of semester, were analysed.  Furthermore, a survey of the benefit and the 
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satisfaction of using Plickers in the class were conducted by questionnaire. The study result reveal that only 
20 students were completed study and more than 55% of students were received higher than the pre-test. 
The level of knowledge of students was increasing very high (3.81 ± 0.56) and the knowledge of the content 
was quite high (3.85 ± 0.53). However, Plickers may not be able to reflect on long-term academic 
achievement. Additionally, the survey result showed that Plickers was a useful program (score over level 4) 
in terms of classroom interaction, participation, proactive learning, motivation, attention and happy learning.  
Overall, students were satisfied with Flickers and recommended to further using in this class. 
 
Keywords: Learning outcome, Satisfication, Digital formative assessment tools, Plickers, Active learning 
 
บทน า  

จากหลักปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน น าไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมีนโยบาย การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวคิด
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Outcomes-based Education) เป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลายเป็นอีกวิธีการหน่ึงในหลายๆวิธีการ ที่ท าให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) ทั้งของหลักสูตรหรือของรายวิชาที่ก าหนดได้ นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกดังกล่าวยังเป็น
ส่วนหน่ึงในการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Teaching Professional Standards Framework, PSU – TPSF) อีกด้วย  

Active learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการของการเรียนการสอน จาก
การศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก จะท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและจดจ าผลการเรียนรู้ได้คงทนและนาน
กว่าแบบ Passive learning การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning มีด้วยกันหลายวิธีตั้งแต่ระดับง่าย เช่น Writing 
(minute paper) ไปจนถึงระดับยาก เช่น Experiential learning นอกจากน้ียังรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรม Plickers, Kahoot, Quizizz, Piazza, Edpuzzle และอ่ืนๆ เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมและได้รับความรู้ ในชั้นเรียน ขณะเดียวกันโปรแกรมเหล่าน้ียังจัดเป็น Digital formative 
assessment tools ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถใช้วัดและประเมินผลนักศึกษาระหว่างการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ทันที   

การศึกษาครั้งน้ีได้เลือกใช้โปรแกรมออนไลน์ Plickers มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา 718-212 
เมแทบอลิซึมของสารอาหาร (Nutrients Metabolism) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมและได้รับ
ความรู้ในชั้นเรียน ใช้วัดความรู้ของก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อ เพื่อใช้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
เรียนในเน้ือหาน้ันๆ ในระยะสั้น (Formative assessment) และประเมินผลสัมฤทธ์ิในระยะยาวโดยประเมินจากจากระดับ
คะแนนที่ได้เม่ือสิ้นภาคการศึกษา (Summative assessment) หลังจากเรียนจบรายวิชา อีกทั้งยังทดสอบความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้โปรแกรม Plickers ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นในปี
การศึกษาถัดไปอีกด้วย  

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาผลการใช้เครื่องมือทดสอบความรู้ออนไลน์ Plickers ในรายวิชา 718-212 เมแทบอลิซืมของสารอาหาร 
(Nutrients Metabolism) ที่มีต่อผลการเรียนรู้ระยะสั้นและระยะยาวของนักศึกษา  

2. เพื่อศึกษาผลการใช้เครื่องมือทดสอบความรู้ออนไลน์ Plickers ในรายวิชา 718-212 เมแทบอลิซืมของสารอาหาร 
(Nutrients Metabolism) ที่มีต่อความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับของนักศึกษา  
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ระเบียบวิธีการวิจัย   
 การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) โดยการใช้แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Plickers 
ถูกบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา 718-212 เมแทบอลิซึมของสารอาหาร (Nutrients Metabolism) ภาค
การศึกษา 2/2560 เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเรียนในหัวข้อต่างๆ ที่อาจารย์รับผิดชอบได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเน้ือหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพรวมของวิธีการวิจัยทั้งหมดได้แสดงดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของวิธีการวิจัยทั้งหมด 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงลงทะเบียนในรายวิชา 718-212 เมแทบอลิซึม
ของสารอาหาร (Nutrients Metabolism) ภาคการศึกษา 2/2560 จ านวนทั้งหมด 34 คน   

 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 การสร้างแบบทดสอบความรู้ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Plickers 
- อาจารย์ผู้สอนลงทะเบียนและเข้าสู่โปรแกรม Plickers ตามลิงค์น้ี https://www.plickers.com/ 

และดาวน์โหลด application plickers ลงในโทรศัพท์มือถือ 
- ก าหนด Class และตั้งค่านักศึกษาโดยระบุชื่อนักศึกษาแต่ละคนให้ตรงกับ card แต่ละใบ ใน

การศึกษาน้ีใช้ Standard Plickers Set จ านวน 40 ใบ และใบละ 2 แผ่น 

แนะน ารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน

ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ Plickers

จัดการเรียนการสอนแบบ active learning อ่ืนๆ ได้แก่ การตั้งค าถามก่อน
การบรรยาย การดูวิดีโอออนไลน์ การอภิปรายร่วมกันเป็นรายกลุ่มเพื่อ

ตอบค าถาม ร่วมกับการสอนแบบบรรยาย

ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ Plickers

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระยะสั้น                                                                        
จากคะแนน Pre-test และ Post-test

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากเสร็จส้ินการเรียนการสอน                                    
โดยใช้แบบประเมิน

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระยะยาว                                                                       
จากระดับคะแนนที่ได้เม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
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- เพิ่มค าถามใน Library เน้ือหาในรายวิชาจ านวน 3 หัวข้อละ 10 ข้อ โดยก าหนดค าตอบแบบถูกผิด 
หรือเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และเพิ่มค าถามลงใน Question queue เม่ือต้องการท าแบบทดสอบ 

2.2 การสร้างแบบประเมินประโยชน์ที่ได้รับและความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อการประยุกต์ใช้
เครื่องมือทดสอบความรู้ออนไลน์ Plickers ในชั้นเรียน แบบประเมินถูกสร้างโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมิน ระดับความรู้ของผู้ประเมินทั้งก่อนและหลังการสอนเรียนการ
สอนโดยใช้โปรแกรม Plickers และประโยชน์ที่ได้รับและความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมน้ี  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับประโยชน์ที่ได้รับและความพึง
พอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อการประยุกต์ใช้เครื่องมือทดสอบความรู้ออนไลน์ Plickers ในชั้นเรียน 
 

3. วิธีการใช้โปรแกรมในชั้นเรียน 
 อุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อการประยุกต์ใช้โปรแกรม Plickers ในชั้นเรียนประกอบไปด้วย 1)เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อ
โปรเจคเตอร์ 2) สมาร์ทโฟนที่ download แอปพลิเคชั่น Plickers ไว้แล้ว และ 3) กระดาษรหัส Plickers ที่พิมพ์ออกมามอบ
ให้แก่นักศึกษาแต่ละคน ขั้นตอนการใช้งานเข้าไปที่ www.plickers.com และเปิดค าถามที่เตรียมไว้ผ่านแอป plickers บน
สมาร์ทโฟน จากน้ันให้นักศึกษาเลือกตอบจากตัวเลือก A B C หรือ D ด้วยการชูกระดาษ Plickers ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ซ่ึงเป็น
รหัสเฉพาะของกระดาษแต่ละใบ การตอบให้ชูในด้านที่ต้องการตอบให้ด้านน้ันอยู่ด้านบน (มีระบุไว้ตัวเล็กๆ) ระหว่างที่
นักศึกษาชูกระดาษ น าสมาร์ทโฟน scan ไปรอบๆ เพื่อบันทึกค าตอบของนักศึกษาแต่ละคนไว้ ท าเช่นน้ีจนท าแบบทดสอบครบ
ทุกข้อ และเข้าสู่ขั้นตอนของการการเฉลยค าตอบ ประเมินผล ให้ผลสะท้อนกลับและขั้นสรุปต่อไป 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลคะแนน (คิดเป็นเปอร์เซ้นต์) ก่อนและหลังการท าแบบทดสอบในแต่ละหัวข้อของนักศึกษาแต่ละคน และเปอร์

การท าข้อสอบแต่ละข้อได้ทั้งก่อนและหลังการ าแบบทดสอบ รวมทั้งคะแนนสอบกลางภาค/ปลายภาคของหัวข้อน้ันๆ และ
ระดับเกรดที่ได้รับหลังเสร็จสิ้นการเรียนในรายวิชาน้ีถูกน ามารวบรวมและวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อย
ละ และค่าเฉลี่ย 
 
ผลและอภิปราย    
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระยะสั้นจากคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน 

จากการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Plickers ในการทดสอบก่อนและหลังเรียนเน้ือหาในรายวิชา718-212 เมแทบอลิซึม
ขอสารอาหาร (Nutrients Metabolism) จ านวน 3 หัวข้อกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ีทั้งหมด 34 คน พบว่า มีเน้ือหา
เพียง 2 หัวข้อที่นักศึกษาสามารถท าแบบทดสอบได้ครบทั้งก่อนและหลังเรียน อย่างก็ตามในหัวข้อที่ 2 เกิดการผิดพลาดใน
ขั้นตอนของการบันทึกคะแนนก่อนเรียนไว้ในระบบออนไลน์ ท าให้ไม่มีข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบ ส าหรับ
หัวข้อสุดท้ายนักศึกษาไม่ได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจึงท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบผลได้เช่นกัน 
เน่ืองจากมีเวลาเรียนในหัวข้อน้ันไม่เพียงพอ ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงน าเสนอข้อมูลประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระยะสั้น 
จากคะแนนก่อนและหลังเรียนจากการใช้โปรแกรม Plickers จากเน้ือหาในหัวข้อแรกเท่าน้ัน  
 จากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 34 คน ในหัวข้อแรกมีนักศึกษาเพียง 20 คนที่เข้าเรียนและท า
แบบทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียนครบทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็น 58.82% ของผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด เปอร์เซ็นต์คะแนนรวมที่
นักศึกษาแต่ละคนท าได้ทั้งก่อนและหลังการท าแบบทดสอบออนไลน์แสดงดังภาพที่ 2 จากการศึกษาพบว่า มีนักศึกษา 6 คนที่
ท าคะแนนหลังท าแบบทดสอบได้น้อยกว่าคะแนนก่อนท าแบบทดสอบ และมี 3 คน (นักศึกษาคนที่ 1 21 และ 26) ที่ท า
คะแนนสอบได้ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ (จ านวน 11 คน คิดเป็น 55% ของผู้ที่ท าแบบทดสอบครบ
ทั้งหมด) ที่สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนดีกว่าก่อนเรียน นอกจากน้ีความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลัง
การทดสอบของนักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันโดยสามารถแบ่งเป็น คะแนนความแตกต่างที่ติดลบ เท่ากับศูนย์ และ
บวกแสดงให้เห็นว่า Plickers สามารถใช้ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระยะสั้นของนักศึกษาได้ ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 2 คะแนนรวมทั้งหมด (%) ก่อนและหลังการท าแบบทดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Plickers ของนักศึกษาแต่ละ
คน (20 คน) 

 

 
ภาพที่ 3 ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการทดสอบของนักศึกษาแต่ละคน 

 
 
นอกจากโปรแกรม Plickers จะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาแต่ละคนได้แล้วยังสามารถใช้

ประเมินข้อสอบแต่ละข้อที่อาจารย์ใช้ส าหรับประเมินนักศึกษาในหัวข้อน้ันๆได้เช่นกัน (ตารางที่ 1) จากการศึกษาพบว่า 
ข้อสอบข้อที่ 1 นักศึกษาทุกคนสามารถท าข้อสอบได้ 100% ทั้งก่อนและหลังเรียนดังน้ันข้อสอบข้อน้ีอาจจะง่ายเกินไป หรือ
นักศึกษามีความรู้ในเรื่องน้ีเป็นอย่างดีแล้วจึงไม่ควรน ามาใช้เป็นข้อสอบวัดความรู้อีกในครั้งต่อไป ส าหรับข้อสอบข้อที่ 3 เป็นที่
น่าสนใจว่าก่อนสอบนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ท าคะแนนได้น้อย และหลังสอบนักศึกษายังคงท าได้น้อยกว่า ดังน้ันข้อมูลน้ีจึง
สามารถใช้ในการประเมินความเข้าใจของนักศึกษาในหัวข้อน้ีว่าท าไมถึงท าข้อสอบไม่ได้ ไม่เข้าใจตรงไหน อย่างไร และ
บรรยายในส่วนน้ีให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

7 22 18 32 34 20 1 21 26 5 33 3 12 19 25 28 30 27 15 17

คะ
แน

นร
วม

ทั้ง
หม

ด 
(%

)

ล าดับที่ของนักศึกษา

ก่อนทดสอบ

หลังทดสอบ

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

7 22 18 32 34 20 1 21 26 5 33 3 12 19 25 28 30 27 15 17

คว
าม

แต
กต

่าง
ระ

หว่
าง

คะ
แน

น 
(%

)
ก่อ

น-
หล

ังท
ดส

อบ

ล าดับที่ของนักศึกษา



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

294 

ตารางที่ 1 % ที่นักศึกษาท าข้อสอบแต่ละข้อได้ทั้งก่อนและหลังเรียนจากข้อสอบทั้งหมด 10 ข้อ 
การทดสอบ % ที่นักศึกษาท าข้อสอบแต่ละข้อได้ (ข้อ 1-10)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ก่อนเรียน 100% 88% 25% 42% 92% 79% 88% 83% 71% 83% 
หลังเรียน 100% 80% 16% 48% 100% 84% 96% 96% 100% 88% 
ความแตกต่าง 0% -8% -9% 6% 8% 5% 8% 13% 29% 5% 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระยะยาวจากคะแนนสอบกลางภาค (เฉพาะหัวข้อที่ท าการสอนและท าแบบทดสอบ

ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Plickers) และระดับคะแนนที่ได้เม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
เน่ืองจากหัวข้อที่อาจารย์ใช้สอนอยู่ในแผนการสอนช่วงก่อนกลางภาค ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระยะยาวจาก

คะแนนสอบกลางภาค (เฉพาะหัวข้อที่ท าการสอนและท าแบบทดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Plickers) จึงถูกน ามาวิเคราะห์
และพบว่า นักศึกษาท าคะแนนได้น้อยกว่า 30% มีจ านวน 3 คน มากกว่า 30% มีจ านาวน 5 คน มากกว่า 40% มีจ านวน 7 
คน และมากกว่า 50% มีจ านวน 5 คน (ดังภาพที่ 4) 

และเม่ือสิ้นภาคการศึกษา ระดับคะแนนที่นักศึกษาทั้ง 20 คนได้รับเป็นดังน้ี ระดับคะแนน A จ านวน 3 คน ระดับ
คะแนน B จ านวน 7 คน ระดับคะแนน C+ จ านวน 8 คน ระดับคะแนน C จ านวน 1 คน และ ระดับคะแนน D+ จ านวน 1 คน 
และไม่มีผู้ที่ได้ระดับคะแนน B+ และ D (ภาพที่ 5) จะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาที่ท าคะแนนได้มากกว่าระดับปานกลาง 18 คนคิด
เป็น 90% ของนักศึกษาทั้งหมด  อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระยะยาวที่ได้อาจไม่ได้สะท้อนการน าแบบทดสอบ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Plickers มาใช้ในการเรียนการสอน เน่ืองจากมีปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ระดับคะแนนที่ได้เป็นการประเมินจาก
ความรู้ทั้งหมดมาจากข้อสอบกลางภาคและปลายภาค และจากคณาจารย์ผู้ร่วมสอนท่านอ่ืนๆในหัวข้ออ่ืนๆด้วย  

 

 
ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์คะแนนสอบกลางภาคนักศกึษาแต่ละคน  

 
(หมายเหตุ จากจ านวนนักศึกษา 20 คน โดยเลือกจากรายชื่อผู้ท าแบบทดสอบออนไลน์ Plickers ครบจากการศึกษาข้อที่ 1) 
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ภาพที่ 5 ระดับคะแนนของนักศึกษาที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  

 
3. ผลการประเมินประโยชน์ที่ได้รับและความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อการประยุกต์ใช้โปรแกรม 

Plickers ในการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินน้ีจะด าเนินการเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในเน้ือหาที่อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบ โดยแจกแบบประเมิน

แบบกระดาษให้แก่นักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนในชั่วโมงน้ัน โดยมีการอธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถามให้นักศึกษา
รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน มีนักศึกษาจ านวน 27 คนที่กรอกรายละเอียดและท าแบบประเมินครบทุกข้อ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า นักศึกษามีระดับความรู้ก่อนเรียนค่อยข้างน้อย (2.63±0.56) และหลังจากเรียนจบเน้ือหานักศึกษามีระดับความรู้
ที่เพิ่มขึ้นค่อยข้างมาก (3.81±0.56) และได้รับความรู้จากเน้ือหาในรายวิชาค่อนข้างมาก (3.85±0.53) เช่นกัน ส าหรับ
ประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม นักศึกษาเห็นว่าโปรแกรม Plickers มีประโยชน์มากทั้งในแง่ของการสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
ชั้นเรียน การมีส่วนรวมในชั้นเรียน การท าให้เกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ท าให้นักศึกษากระตือรืนร้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น และ
เรียนอย่างมีความสุข ควรใช้ในการเรียนการสอนต่อไป อยู่ในระดับมาก (คะแนนมากกว่าระดับ 4) อย่างไรก็ตามเรื่องการบรรลุ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของเน้ือหา รวมทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับนักศึกษามีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ ค่อนไปทางมาก 
(3.89±0.64 และ 3.78±0.70) โดยสรุปนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมน้ีในภาพรวม (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาจากแบบสอบถามจ านวน 27 คน 
หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับความรู้   
1. มีระดับความรู้ก่อนเรียน 2.63 0.56 
2. มีระดับความรู้หลังเรียน 3.81 0.56 
3. ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนเนื้อหาในรายวิชานี้  3.85 0.53 
ประโยชน์ที่ได้รับและความพึงพอใจโดยรวม   
1. Plickers ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วย
กันเองเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

4.00 0.48 

2. Plickers ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4.37 0.49 
3. Plickers ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) โดยเน้นนักศึกษาเป็นส าคญั  4.04 0.52 
4. Plickers ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเนื้อหานั้นๆได้  3.89 0.64 
5. Plickers ช่วยประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ/อธิบายเนื้อหาในส่วนทีน่ักศกึษาไม่เข้าใจ
ได้ทนัท ี 

3.78 0.70 

6. Plickers มีประโยชน์และเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนต่อไป   4.33 0.55 
7. Plickers สามารถใช้ทดสอบได้ง่าย 4.04 0.65 
8. Plickers ช่วยให้กระตือรือร้น และตั้งใจเรียนมากขึ้น 4.19 0.74 
9. Plickers ช่วยเพิ่มความสนุกสนานและท าให้เรียนอย่างมีความสุข 4.63 0.49 
10. โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ Plickers  4.44 0.51 
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สรุปผลการวิจัย     
ผลของการใช้เทคโนโลยีอย่างโปรแกรม Plickers มากระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมและได้รับความรู้ในชั้น

เรียนในรายวิชา 718-212 เมแทบอลิซึมของสารอาหาร (Nutrients Metabolism) น้ัน ช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น โดยวัดได้จากผลการประเมินการเรียนรู้ระยะสั้น (Formative assessment) พบว่านักศึกษามากกว่า 55% ท าคะแนน
ทดสอบความรู้ได้ดีกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน โดยมีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นค่อยข้างมาก (3.81±0.56) และได้รับความรู้
จากเน้ือหาในรายวิชาค่อนข้างมาก (3.85±0.53) เช่นกัน ผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Plickers ในแต่
ละข้อ ยังสามารถให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก้นักศึกษาได้ทันทีว่าข้อใดผิดข้อใดถูกอย่างไร ในขณะเดียวกันผู้สอนสามารถน าข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงแบบทดสอบ เพื่อพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามโปรแกรม Plickers อาจไม่
สามารถใช้สะท้อนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระยะยาว (Summative assessment) ที่ได้ อันเน่ืองจากอาจมีปัจจัยอ่ืนๆ 
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  

ผลของการใช้โปรแกรม Plickers ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่า โปรแกรมน้ีมีประโยชน์คะแนนอยู่ในระดับ
มาก (มากกว่าระดับ 4) ทั้งในแง่ของการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การมีส่วนรวมในชั้นเรียน การท าให้เกิดการเรียนรู้แบบเชิง
รุก ท าให้นักศึกษากระตือรืนร้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น และเรียนอย่างมีความสุข และเสนอแนะว่าควรใช้โปรแกรมน้ีในการเรียน
การสอนต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ     

1. โปรแกรม Plickers มีข้อดี คือเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับกระตุ้นให้เกิดการเรียนการสอนในกรณีที่นักศึกษาไม่มี 
Smartphone และไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ สามารถให้ผลสะท้อนกลับ (Reflection) และ ขั้นสรุป (Wrap 
up) แก่นักศึกษาในชั้นเรียนได้ทันที ผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบออนไลน์สามารถน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อสอบใน
แบบทดสอบเพื่อใช้ในครั้งต่อไป โปรแกรมใช้ง่ายเป็นอีกหน่ึงโปรแกรมที่น่าแนะน าส าหรับผู้ที่ต้องการจะน าเทคโนโลยีมาบูรณา
การกับการเรียนการสอน 

2. เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ ในการท าแบบสอบถามความพึงพอใจในครั้งต่อไป หรือแบบสอบถามในรายวิชา
อ่ืนๆ ควรจะเปลี่ยนการท าแบบสอบจากกระดาษเป็นแบบสอบถามระบบออนไลน์ เช่น การใช้ Google form 

3. หากในหน่ึงรายวิชา มีหลายหัวข้อและหลายคาบเรียนที่สอน ควรจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ด้วยวิธีอ่ืนๆที่หลายหลาก ไม่ควรให้เหมือนกันในทุกๆคาบเรียน 

4. แม้ว่าการท าแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียนในแต่ละคาบเรียนจะกระตุ้นให้นักศึกษา
กระตือรืนร้นและสนุกสนาน อย่างไรก็ตามท าให้นักศึกษาตระหนักถึงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
รวมทั้งเข้าใจทฤษฏีและเน้ือหาอย่างลึกซ้ึงการน าไปประยุกต์ใช้ก็ยังคงจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน  

   
รายการอ้างอิง     
ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สืบค้นเม่ือ 15 สิงหาคม 2561, จาก  

http://www.eduservice.psu.ac.th/images/content/curriculum/pattana/2560/philosophy_PSU.pdf.  
จุฑามาส ศตสุข. กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Teaching Professional Standards  

Framework (PSU – TPSF). สืบค้นเม่ือ 15 สิงหาคม 2561, จาก
http://www.mua.go.th/users/bhes/pdf/2.%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0
%B8%AD%E0%B8%87%20PSU%20TPSF%20%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%88%E0%B8%B8
%E0%B8%91%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pptx 

กฤษณะ สุวรรณภูมิ. Active Learning. สืบค้นเม่ือ 15 สิงหาคม 2561, จาก 
http://teachingresources.psu.ac.th/files/meded_focus/2557/06june_2014.pdf 

วิชัย เสวกงาม. เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning. สืบค้นเม่ือ 15 สิงหาคม 
2561, 

จาก http://fs.libarts.psu.ac.th/webcontent/KM/01%20KM-Active%20Learning.pdf 
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ความรู้พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร (Fundamental Knowledge of Curriculum Design). สืบค้นเม่ือ 21 สิงหาคม 2561,  
จาก http://curriculum-by-keerati.blogspot.com/2013/03/blog-post_734.html 
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การเรียนรู้แบบเชิงรุกในหัวข้อการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบเชิงวัตถุ 
Active Learning for Object Oriented Analysis and Design System Topic 

 
สกาวรัตน์ จงพัฒนากร1*  

1รองศาสตราจารย์, โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Sakauwrat Jongpattanakorn1*  

1Asscoiated Professor, Department of Computer, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ จ าเป็นต้องมีความเข้าใจ การออกแบบระบบและการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเน้ือหา มีทักษะเพิ่มขึ้นและประยุกต์ใช้ได้ การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลัง
ทดลองเรียนหัวข้อการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศแบบเชิงวัตถุในลักษณะการเรียนรู้แบบเชิงรุก กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ จ านวน 56  คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
การสัมภาษณ์ การท าแบบสอบถาม และการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ คือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบทดสอบการเรียน แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียน ท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลองเรียนสูงกว่าก่อนทดลองเรียน และ 2) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเก่ียวกับลักษณะการเรียนรู้แบบเชิงรุก ได้ค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73   
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
 

Abstract 
 Developing information system requires a lot of understanding, designing and computer 
programming so that students can understand the content, have more skills and apply it to use. This 
research aimed to study academic achievement of students and evaluate students’ satisfaction about active 
learning method. Pre-test and Post-test were integrated in this research to measure the achievement of 
participants on active learning for object oriented analysis and design system topic. The sample groups 
were 56 students who studied information system analysis and design course. The method of data 
collection were interview, questionnaire and collaborative learning group activity. The instruments used in 
this study were electronic document, academic test and students’ satisfaction questionnaire. The data 
obtained by a questionnaire was analyzed by statistics method with mean and standard deviation. The 
result of this research show that 1) post-test achievement scores were higher than the pre-test scores and 
2) the sample groups were satisfied with active learning method at the high level and the mean score was 
4.41 and the standard deviation was 0.73.   
 
Keywords: object oriented analysis and design, collaborative learning group, OOAD 
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บทน า  
จากการเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ซ่ึงลักษณะรายวิชาดังกล่าวจะมีการน าความรู้

ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้นิสิตได้
เรียนรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซ่ึงหัวข้อเก่ียวกับการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ใช้ได้จริงน้ัน จะต้องใช้ความรู้และทักษะของผู้เรียนหลายอย่าง เพื่อที่สามารถน าความรู้ น้ันมา
ประยุกต์ใช้ได้จริง  โดยปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะเชิงโครงสร้างหรือการออกแบบ
เชิงวัตถุ  แต่แนวทางการพัฒนาระบบดังกล่าว บางครั้งผู้เรียนยังมีความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการสร้างงานไม่ดีพอ ผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญในสิ่งน้ี จึงมีความต้องการที่จะศึกษาการเรียนการสอนในลักษณะเรียนรู้แบบเชิงรุกในหัวข้อการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบแบบเชิงวัตถุ เพื่อหาแนวทางส าหรับการน าสารสนเทศที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยในงานวิจัย 
ได้มีการน ากระบวนการควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ (PDCA) หรือเรียกว่า วงจรเดมิง (Deming Cycle) มาใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอน ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้น   

1. วางแผน (P : Plan) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

2. ปฏิบัติ (D : Do) หมายถึง การด าเนินการตามแผน ซ่ึงจะมีวิธีการด าเนินการ รวมทั้งผลของการด าเนินการ 
3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) หมายถึง การประเมินแผนงาน โครงสร้างหรือประเมินการด าเนินการตาม

แผนที่ได้ตั้งไว้  
4.ปรับปรุงแก้ไข (Act) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน ซ่ึงอาจจะพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

ควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้น หรือท าการด าเนินการใหม่ในครั้งต่อไป 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ได้ทราบถึงพฤติกรรมทางเรียนในลักษณะการเรียนแบบเชิงรุกและทราบถึงผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเก่ียวกับลักษณะการเรียนรู้แบบเชิงรุก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมทางเรียนในลักษณะการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเก่ียวกับลักษณะการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 
กรอบแนวคดิ   
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย ได้ก าหนดแนวทางของกรอบความคิดของการเรียนรู้แบบเชิงรุกในหัวข้อการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบแบบเชิงวัตถุ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รวบรวมข้อมูลและ
ก าหนดกิจกรรม 

ปฏิบัติและประเมินผลการเรียน 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

แนวทางการเรียน 
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 จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยได้จากการรวบรวมข้อมูลและก าหนดกิจกรรม โดยทั้งน้ีได้ท าการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดแนวทางการเรียน มีการปฏิบัติจริงและประเมินผลการเรียน เพื่อให้ได้วิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดย
ทั้งน้ีได้มีการก าหนดขอบเขตของเน้ือหาในการเรียนให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต เพื่อจะได้ทราบถึงขอบเขตของการเรียนรู้
แบบเชิงรุกและลงมือปฏิบัติจริงได้ 
  
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยน้ี ประกอบด้วย นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตัวอย่าง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ จ านวน 56 คน โดยสุ่ม

ตัวอย่างเลือกหัวข้อการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบเชิงวัตถุ  
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน กิจกรรม แบบฝึกหัดที่ใช้ในระหว่าง

เรียนและ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียน 
2.1 บทเรียน โดยเน้ือหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการออกแบบเชิงวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ

กับคลาส การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML โดยผู้วิจัยเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้เรียนในลักษณะเอกสาร และให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ได้จากเอกสารห้องสมุดและบนระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเน้ือหาของบทเรียนมี 7 หัวข้อ 

2.2 แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าหน้าที่สอนจะท าการน าเสนอการเรียนในแต่ละ
หัวข้อ และอาจารย์ จะเป็นคนออกข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนท าก่อนการเรียนและหลังการเรียน เพื่อวัดผลความรู้ที่ได้  

2.3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้แบบเชิงรุกน้ี ประกอบด้วย 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นทั้ งหมด 7 กลุ่มย่อยตามเน้ือหาโดยแต่ละ

กลุ่มจะมีนิสิตจ านวน 8 คนจะท าหน้าที่เป็นผู้สอนแทนผู้วิจัย หลังจากน้ันผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้จากหัวข้อการเรียนตาม
โจทย์ที่ได้รับและการน าเสนอความรู้หน้าห้องเรียน ในระหว่างการน าเสนอจะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนในห้องที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ได้มีส่วนร่วมในการท าในลักษณะถาม-ตอบ พร้อมทั้งมีการเฉลยค าตอบ รวมทั้งก่อนการเรียนและหลังการเรียนจะให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบ ซ่ึงแบบทดสอบน้ี ผู้วิจัยเป็นคนออกข้อสอบและประเมินผล จะท าการตรวจและให้คะแนนหลักเกณฑ์เดียวกันทั้ง
ก่อนสอบและหลังสอบ 

2.4 แบบฝึกหัดเก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบเชิงวัตถุ ใช้ในระหว่างการเรียนของแต่ละหัวข้อ
ย่อย 

2.5 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียน ได้ออกแบบตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ใช้เกณฑ์ 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีค าถามในลักษณะปลายปิดจ านวน 5 ค าถาม และค าถาม
ปลายเปิดจ านวน 2 ข้อเก่ียวกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ  

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการเรียนการสอน โดยการท าแบบสอบถาม และการท ากิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในการเรียน โดยตัวแปรที่ท าการศึกษา คือ  
 ตัวแปรต้น คือ  กิจกรรมของการเรียนรู้แบบเชิงรุกในหัวข้อการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบเชิงวัตถุ 
 ตัวแปรตาม คือ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเก่ียวกับลักษณะการเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นที่ยอมรับ

ของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของเน้ือหาในแต่ละหัวข้อย่อยของการเรียนรู้แบบเชิงรุก คะแนนสอบ

ก่อนและหลังเรียน และการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเก่ียวกับลักษณะการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจหรือประเมินการยอมรับดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ   
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 

 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
4.51-5.00 มากที่สุด ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 มาก ความพึงพอใจระดับมาก 
2.51-3.50 ปานกลาง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.51-2.50 น้อย ความพึงพอใจระดับน้อย 
1.00-1.50 น้อยที่สุด ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 
ผลและอภิปราย  
 งานวิจัยน้ี ได้มีการน ากระบวนการควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ (PDCA) หรือเรียกว่า วงจรเดมิง (Deming Cycle) มา
ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลขึ้น  สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การประยุกต์ใช้กระบวนการคุณภาพเดมิงกับกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นในการเรียนรู้แบบเชิงรุกและผลทีไ่ด ้

กระบวนการคุณภาพพีดีซีเอ ผลที่ได ้
วางแผน ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ความต้องการ และกิจกรรม  
ปฏิบัติ ด าเนินการกิจกรรมในชั้นเรียนในลักษณะการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
ปรับปรุงแก้ไข น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อใช้ใน

การเรียนการสอนครั้งต่อไป 

 จากตาราง 2 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
 ขั้นตอนวางแผน (Plan phase) ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ความต้องการ และกิจกรรม โดยทั้งน้ี 
  ขั้นตอนปฏิบัติ (Do phase)  ด าเนินการกิจกรรมในชั้นเรียนในลักษณะการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยผู้เรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างท าหน้าที่ในการสอนได้ 8 กลุ่มย่อยตามเน้ือหา โดยมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน ซ่ึงผลที่ได้ตามตารางที่ 3  
  ขั้นตอนตรวจสอบ (Check phase) ประเมินการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงระหว่างเรียนถ้ามีบางหัวข้อที่น าเสนอไม่
ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ผู้วิจัยจะท าการแนะน าหรือชี้แจงให้เพิ่มเติมหลังการเรียนในแต่ละหัวข้อ ซ่ึงผลที่ได้ผู้เรียนที่ท าหน้าที่
สอนของแต่ละกลุ่ม  มีพฤติกรรมที่ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือและด าเนินการสอนเพื่อนๆ แบบไม่เคร่งเครียด ในห้องเรียนมี
ความสนุกเกิดขึ้น เช่น การน าเสนอแบบฝึกหัดหรือตัวอย่างในการสอนแบบเล่นเกม 
   ขั้นตอนปรับปรุงแก้ไข (Act phase) น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนครั้งต่อไป  
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ภาพที่ 2 การใช้กระบวนการคุณภาพเดมิงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ในหัวข้อการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้แบบเชิงรุกในหัวข้อการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ ได้ดังตารางที่ 3 จากผล

พบว่า ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.14 ซ่ึงได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่ากลาง (5 คะแนน) ส่วนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ยของคะแนน 8.12 ซ่ึงได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าค่ากลาง (5 คะแนน) คะแนนเต็มของการสอบในแต่ละหัวข้อ คือ 10 
คะแนน จากคะแนนที่ได้สามารถสรุปได้ ว่า ผู้เรียนที่ได้ศึกษาจากการเรียนรู้แบบเชิงรุก ได้รับความรู้และสามารถท า
แบบทดสอบการเรียนผ่านได้ทุกคน 
 
ตาราง 3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบเชิงรุกก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
           หัวข้อ ก่อนเรียน หลังเรียน 
   SD  SD 
1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเชิงวัตถุ 4.68 0.87 8.21 0.62 
2 หลักการออกแบบและแผนภาพ UML 4.46 0.77 7.82 0.81 
3 Use case Diagrams 4.07 0.80 8.07 0.69 
4 Static Structure Diagrams 4.43 0.55 7.93 0.87 
5 Interaction Diagrams 4.00 0.87 8.39 0.38 
6 State Diagrams 3.68 0.70 8.25 0.94 
7 Implementation Diagrams 3.96 0.59 8.18 0.69 
 ค่าเฉลี่ย 4.14 0.74 8.12 0.71 

 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเก่ียวกับลักษณะการเรียนรู้แบบเชิงรุก ได้ค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.73 ส าหรับประเด็นการสอบถามมี 5 ข้อ แต่ละข้อมีระดับการยอมรับมากเป็นส่วนใหญ่ (คะแนนมากกว่า 3.51) 
โดยประเด็นที่สอบถาม คือ วิธีการเรียนการสอน ความเข้าในเน้ือหาของการเรียน ความถูกต้องตามหลักวิชาการของเน้ือหา
ของผู้น าเสนอ การตอบค าถามระหว่างการท าแบบฝึกหัดในตอนท้ายของการน าเสนอของผู้สอน และเอกสารประกอบการเรียน
มีความชัดเจนเพียงใด 
 
อภิปรายผล 
 จากการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก สามารถก าหนดวิธีการเรียนในลักษณะใหม่ที่แตกต่างจาก
วิธีการเดิมที่อาจารย์ท าหน้าที่สอนเป็นหลัก โดยลักษณะน้ีให้ผู้เรียนเข้ามามีบทบาทในลักษณะเป็นผู้สอนแทน สามารถท าให้
ผู้เรียนในห้องเรียนมีความกระตือรือร้น เข้าใจในเน้ือหาการเรียนมากขึ้น เน่ืองจากต้องท าการศึกษา ค้นคว้า และเตรียมตัวมา
ก่อนที่จะมีการสอน และท าให้ผู้วิจัยได้ทราบว่า การเรียนในลักษณะแบบอ่ืนเช่น การเล่นเกม การมีส่วนร่วม จะท าให้ผู้เรียน
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เกิดความสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นกว่าการบรรยายอย่างเดียว แต่ทั้งน้ีจากการรวมรวมผลการประเมินและ
สัมภาษณ์ ยังมีผู้เรียนบางคนได้เสนอข้อมูลในลักษณะว่า ถ้าไม่มีผู้สอนที่เป็นอาจารย์คอยให้ค าแนะน า บางครั้งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่
เพื่อนสอนจะถูกต้องหรือไม่ ซ่ึงยังเห็นว่า อาจารย์ควรมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพื่อให้ค าแนะน าเพิ่มเติมขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาและได้ก าหนดรูปแบบการเรียนแบบเชิงรุกในหัวข้อการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ โดย
เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากแบบเดิมที่ผู้สอนเป็นหลัก มาเป็นในลักษณะให้ผู้เรียนมีบทบาทมากขึ้นในลักษณะการศึกษา
ค้นคว้า การเตรียมพร้อมส าหรับการน าเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นผู้สอนให้กับความรู้กับบุคคลอ่ืนแทนการรับฟังอย่างเดียว 
ซ่ึงในการท ากิจกรรมเก่ียวกับการเรียนในครั้งน้ี ได้มีการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีความคิดริเริ่มในการก าหนดวิธีการน าเสนอข้อมูลในแบบต่าง ๆ ซ่ึงแต่
ละกลุ่มย่อยจะมีลักษณะการน าเสนอที่แตกต่างกันไป บางกลุ่มใช้วิธีการเล่นเกมเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบค าถาม และใน
ระหว่างการเรียนการสอน ผู้เรียนทุกคนได้มีการวัดความรู้เก่ียวกับการเรียนก่อนและหลังการเรียน ซ่ึงคะแนนของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังทดลองเรียนสูงกว่าก่อนทดลองเรียน โดยจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนแล้ว พบว่า 
ผู้เรียนได้มีความสนใจ ให้ความร่วมมือศึกษาเอกสารการเรียน รวมทั้งการสนใจฟังเพื่อนๆ ที่ได้น าเสนอความรู้มากกว่าการ
เรียนแบบเดิมด้วย นอกจากน้ัน ผู้วิจัยได้มีการให้ข้อเสนอแนะและความรู้ทางด้านวิชาการแก่กลุ่มตัวอย่างที่ท าหน้าที่เป็นผู้สอน
หลังเสร็จสิ้นการท ากิจกรรมในแต่ละครั้งเพิ่มขึ้น คือ ถ้าหากพบการน าเสนอเน้ือหาหรือวิธีการที่มีข้อผิดพลาด จะท าการแก้ไข
ให้ผู้เรียนในห้องได้ทราบ รวมทั้งตอบค าถามเพิ่มขึ้นให้กับผู้เรียนในกรณีที่บางข้อความผู้เรียนไม่เข้าใจหรืออธิบายเพิ่มขึ้น 
พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อย 1 ข้อทุกเน้ือหา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สามารถน ากระบวนการคุณภาพพีดีซีเอ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยในการท าวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย ได้
ก าหนดขั้นตอนการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้
สอดคล้องการท ากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนมาท าหน้าที่ในการเป็นผู้สอนเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่ืน ผลสรุปที่ได้พบว่า 
ในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยควรให้ผู้เรียนมีเวลาให้การท าแบบทดสอบมากขึ้น และในระหว่างเรียนแต่ละเน้ือหา ผู้ที่ท า
หน้าที่สอน มีการยกตัวอย่างไม่ครอบคลุมเน้ือหาหรือแบบฝึกหัดที่ท ามีน้อยเกินไป และควรมีกรณีศึกษาเข้ามาประกอบการ
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น ดังน้ันในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรจะมีตัวแบบสารสนเทศทางเรียนให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้นใน
ลักษณะต่างๆ เช่น การเรียนรู้บนเว็บ หรือบนอุปกรณ์พกพา เพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงแหล่ง ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ศึกษาก่อนเรียนได้มากขึ้น เน่ืองจากในการเรียนครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ให้เอกสารการเรียนแบบหนังสือแก่ผู้เรียนได้ท าการศึกษาก่อน
เรียนเพียงอย่างเดียว และควรมีการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิในภาพรวม นอกเหนือจากทดสอบก่อนและหลังเรียน จะช่วยให้สะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพและการปรับปรุงการเรียนการสอนเรื่องไมโอซิสจากอับเรณูของต้นว่านกาบหอย 
(Tradescantia spathacea Sw.) 

Optimization and Improvement in Meiosis Teaching and Learning Through Anthers of 
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บทคัดย่อ 

ไมโอซิสเป็นกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุที่ส าคัญ และเป็นส่วนหน่ึงของวงจรชีวิตในสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธ์ุทางเพศ ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของบทเรียนชีววิทยาในระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาด้านการสอนในมหาวิทยาลัยบางแห่งของ
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ตัวอย่างเซลล์ไม่เพียงพอ การเก็บตัวอย่างและระบุขั้นของไมโอซิสน้ันยุ่งยาก ถึงแม้ว่าเซลล์สืบพันธ์ุของ
สัตว์น้ันศึกษาได้ง่ายกว่าแต่การเตรียมตัวอย่างน้ันท าได้ยาก งานวิจัยน้ีจึงได้น าต้นว่านกาบหอย (Tradescantia spathacea 
Sw.) มาเป็นต้นแบบเพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมกับการเกิดไมโอซิส ได้แก่ ขนาดดอกย่อย ต าแหน่งดอกย่อย ช่วงเวลาในการ
เก็บตัวอย่าง และต าแหน่งอับเรณู ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อจ านวนของเซลล์ในระยะต่างๆ ของไมโอซิสอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง (p < 0.05) โดยดอกย่อยขนาด 0.00 – 0.50 cm ที่เก็บในเวลา 8.00 น. มีจ านวนเซลล์ที่อยู่ในไมโอซิสครบทุกขั้น
มากที่สุด งานวิจัยน้ีเป็นรายงานแรกที่ได้แสดงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปรากฏของเซลล์ในระยะไมโอซิส  ซ่ึงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเตรียมและการเก็บตัวอย่างเซลล์เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน อีกทั้งภาพถ่ายและข้อมูลทั้งหมดที่ได้
จากงานวิจัยน้ี ยังสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการเรียนการสอนได้ 
 
ค าส าคัญ: ไมโอซิส, ว่านกาบหอย, ชีววิทยา, อับเรณู 
 

Abstract 
 Meiosis is an important process in gamete production, a part of the life cycle in sexually reproducing 
organisms. Understanding of meiosis is a fundamental in Biology lesson for higher education but there were 
troublesome either in teaching or learning in few universities in Chiang Mai province, Thailand. Sources of 
meiotic cells were inadequate, hard to collect and identify the appearance stage. Even though animal 
model was considered as a good resource for meiotic studying but there were laborious in sampling and 
preparation. Tradescantia spathacea Sw. was introduced to use as a plant model in this research to 
optimize some meiotic appearance relating factors. Those factors included a floret size, floret position and 
an appropriate time to collect the inflorescences for studying meiosis. The results revealed that the size of 
floret, the sampling time and the position of anther significantly influenced a number of meiotic cells in T. 
spathacea. The highest number of meiotic cells was found in 0.00 - 0.50 cm floret size within a collecting 
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time at 8.00 am. Each anther also contained different number of meiotic cells appearing in different stage 
of the process (p < 0.05). This research reported for the first time about the factors relating to meiotic cells 
appearance in T. spathacea. The research data could increase efficiency in sampling and preparing the 
meiotic cells, also provided some meiotic figures in all stages of the process which can be used as a 
reference for teaching and learning.  
 
Keywords: meiosis, Tradescantia spathacea, biology, anther 
 
บทน า 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาทั่วไป ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสที่เน้นการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของ
โครโมโซม ในบทปฏิบัติการนักศึกษาต้องทดลองเพื่อศึกษาขั้นการแบ่งตัวของเซลล์แบบไมโอซิส ซ่ึงเกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธ์ุของ
ทั้งสัตว์และพืช (Javaux et al, 2001; Misik, 2008) ตัวอย่างสัตว์ทดลองที่นิยมใช้ในการศึกษา เช่น ตั๊กแตน ซ่ึงมีข้อจ ากัดใน
การเตรียมตัวอย่างหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นชนิดและสายพันธ์ุที่ต้องการ รวมไปถึงเพศและอายุที่เหมาะสม (Hewitt et al, 
1987; Valdeolmillos et al, 2007) นอกจากน้ี การเก็บตัวอย่างตั๊กแตนจากธรรมชาติอาจกระทบถึงสมดุลทางนิเวศวิทยา
ของตั๊กแตนชนิดน้ัน ๆ ได้ ดังน้ันการเลือกใช้พืชเพื่อน ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส จึงนับได้ว่าเป็น
อีกทางเลือกหน่ึงที่น่าสนใจ ตัวอย่างพืชที่ได้มีการน ามาใช้เตรียมตัวอย่าง ได้แก่ ดอกกุยช่าย (Allium tuberosum Rottl. Ex 
Spreng) (Gohli  et al., 1981; Maneewatchararangsri et al., 2018) และว่านกาบหอย (Tradescantia spathacea 
Sw.) อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจ ากัดในการน าพืชบางชนิดมาใช้ เช่น กุยช่ายซ่ึงเป็นพืชที่ต้องใช้เวลาเพาะปลูกประมาณ 8 เดือน
จึงจะให้ดอกได้จึงท าให้หาได้ยากในบางฤดูกาล (นิพนธ์, 2548) หรือปริมาณของตัวอย่างมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการทดลอง
หลายซ้ า อีกทั้งนักเรียนมักจะพบปัญหาในการตรวจสอบขั้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสซ่ึงอาจปรากฏเพียงบางขั้น ท าให้
ประสบความส าเร็จได้ยากในปฏิบัติการที่มีเวลาจ ากัดของนักเรียน (Wynne, 2001) ดังน้ันการมีชนิดของตัวอย่างที่เป็น
ทางเลือกเพิ่มขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาในเรื่องดังกล่าวน้ีจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
 ว่านกาบหอย (Tradescantia spathaceae) เป็นพืชที่มีศักยภาพ สามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาการ
แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของ Pollen mother cell (PMC) ได้ (Belling, 1927; Bhaduri, 1942) มีความทนต่อมลภาวะต่างๆ 
ได้ดี ลักษณะของโครโมโซมในระยะเมตาเฟส จึงไม่ค่อยพบความผิดปกติมากนัก (Golczyk and Joachimiak, 1999) ซ่ึงหาก
โครโมโซมที่น ามาเตรียมการสอนน้ัน มีความผิดปกติมากอย่างชัดเจน เช่น การเกิด ring chromosome รวมไปถึงลักษณะ 
aneuploidy ในแบบต่างๆ  อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ท าให้เกิดความเข้าใจในเรื่องไมโอซิส โครโมโซมและ
การแบ่งเซลล์ผิดพลาดไป นอกจากน้ี ต้นว่านกาบหอยยังเป็นพืชที่หาง่าย ได้รับความนิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ทนต่อ
สภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ดี และออกดอกตลอดทั้งปี (Bhaduri, 1942; Kuma et al, 2011; Golczyk, 2013) สามารถน ามา
ทดลองได้หลายซ้ าเพราะในหน่ึงช่อดอกมีดอกย่อยจ านวนมากที่มีระยะและขนาดแตกต่างกัน ดังน้ัน งานวิจัยน้ี จึงสนใจน าดอก
ว่านกาบหอยมาสร้างเป็นต้นแบบในจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี
พบว่ายังไม่มีงานวิจัยใดที่รายงานถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลต่อการปรากฏของไมโอซิสใน PMC ของ
ดอกว่านกาบหอยเลย งานวิจัยน้ีจึงเป็นครั้งแรกที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว อันได้แก่ ขนาดดอกย่อย ต าแหน่ง
ดอกย่อย ช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง และต าแหน่งอับเรณู ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วยให้การเตรียมตัวอย่างเซลล์ไมโอซิสเพื่อการ
เรียนการสอนประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีรูปภาพทั้งหมดที่ได้ จากการทดลอง ยังสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของเซลล์ที่อยู่ในระยะต่าง ๆ ของไมโอซิส รวมทั้งสามารถน าไปจัดท าคู่มือการเรียนการสอนได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดดอกย่อย ต าแหน่งดอกย่อย ต าแหน่งอับเรณู และช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง ต่อการ
ปรากฏของเซลล์ PMC ที่อยู่ในขั้นต่างๆของไมโอซิสจากดอกว่านกาบหอย  

2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปประกอบในคู่มือปฏิบัติการของการเรียนการสอนเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส วิชา
ชีววิทยาพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา  
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
1. การเก็บตัวอย่างดอกว่านกาบหอย 

 สุ่มเก็บตัวอย่างช่อดอก (inflorescence) จากต้นว่านกาบหอยที่เจริญเต็มที่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์จ านวน 3 ดอก
จากต้นว่านกาบหอยจ านวน 3 ต้น (โครงสร้างและส่วนต่าง ๆ ของดอกแสดงในภาพ 1a) แกะเอาส่วนของกลีบประดับ (bract) 
สีม่วงเข้มที่ห่อหุ้มช่อดอกออก แยกกลีบเลี้ยงสีม่วงอ่อนที่มีลักษณะบางใสบริเวณโคนดอกย่อย (floret) ออก (จะได้ช่อดอกดัง
ภาพ 1c) แล้วน าดอกย่อยน้ันมาแยกขนาด (ภาพ 1b) ก่อนน าไปแยกส่วนของอับเรณู (anther) เพื่อน าไปศึกษาไมโอซิสต่อไป   

2. ปัจจัยบางประการต่อการปรากฏเซลล์ในขั้นต่าง ๆ ของไมโอซิส 
 การทดลองในขั้นตอนน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการปรากฏของเซลล์ที่อยู่ในขั้นต่าง ๆ ของไมโอซิส โดย
ปัจจัยดังกล่าวที่สนใจศึกษา ได้แก่ ขนาดดอกย่อย ต าแหน่งดอกย่อย ต าแหน่งอับเรณู และช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

2.1 ขนาดของดอกย่อย ท าการแบ่งดอกย่อยตามขนาด (ภาพ 1b) น าดอกย่อยที่เลือกไว้ มาจัดกลุ่มตามความสูง
ของดอกย่อย โดยวัดความสูงจากก้านดอกไปถึงปลายดอก ท าให้แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ (1) 0.00 – 0.50, (2) 0.51 – 1.00,   
(3) 1.01 – 1.50 และ (4) >1.50 cm  

2.2 ต าแหน่งของดอกย่อย ท าการแบ่งดอกย่อยตามต าแหน่ง (ภาพ 1c) เน่ืองด้วยลักษณะของช่อดอกมีรูปร่าง
คล้ายหวีกล้วย ดอกมีการเจริญจากส่วนกลางออกไปยังรอบ ๆ ช่อ จึงแบ่งต าแหน่ง (position) ของดอกได้เป็น 3 ต าแหน่ง  

2.3 ต าแหน่งของอับเรณู เน่ืองจากอับเรณูถูกบรรจุอยู่ภายในดอกย่อย จึงมีการแบ่งต าแหน่งเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันกับต าแหน่งของดอกย่อย  

2.4 ช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง ช่อดอกที่น ามาท าการตรวจสอบ จะถูกเก็บใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 8.00, 16.00 
และ 24.00 น. ตามล าดับ 
  ตัวอย่างช่อดอกที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกท าไปตรึงสภาพ โดยน าไปแช่ในสารละลาย ethanol : glacial acetic acid 
(อัตราส่วน 3 : 1) เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วจึงย้ายไปเก็บรักษาไว้ใน 70% (v/v) ethanol ที่อุณหภูมิ 2 – 4 องศา
เซลเซียส ก่อนน าไปทดลองในขั้นตอนต่อไป (Coleman, 1941; Satterfield and Mertens, 1972; Kuma et al., 2011) 

3. ขั้นตอนการย้อมสีโครโมโซมและการตรวจสอบการแบ่งเซลล์ 
  เลือกอับเรณูจากตัวอย่างดอกย่อยที่แช่ไว้ใน 70% (v/v) ethanol มาล้างด้วยน้ ากลั่น 2 – 3 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที 
แล้วหยด 1 % (v/v) HCl solution ลงบนตัวอย่างเป็นเวลา 10 นาที ก่อนล้างด้วยน้ ากลั่น 2 – 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที จากน้ัน
ย้อมด้วยสี 2% aceto – orcein staining solution นาน 2 นาที ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ แล้วกดด้วยน้ิวมือเบา ๆ  (squash 
technique) (Kurnick and Ris, 1948; DePhillips, 2018; Debnate et al., 2018) แล้วน าไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
ที่ก าลังขยาย 400 เท่า สุ่มถ่ายภาพเซลล์จากสไลด์ที่เตรียมได้ จ านวนสไลด์ละ 6 ภาพ เพื่อน าภาพไปตรวจสอบขั้นต่างๆ ของ
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส จากน้ันจ าแนก นับจ านวนเซลล์ในแต่ละขั้นและค านวณเป็นร้อยละ (%) ของเซลล์ที่พบ 
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ภาพ 1 (a) ส่วนต่าง ๆ ของช่อดอกว่านกาบหอยที่น ามาใช้ในการทดลอง และล าดับการแยกดอกย่อยออกจากช่อดอก (b) 

กลุ่มของดอกย่อยที่แยกตามขนาด และ (c) การระบุต าแหน่งของดอกย่อยและอับเรณู 

 
4. การสร้างบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เร่ืองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส     
  สร้างบทปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสด้วยโปรแกรม Microsoft words และได้น าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ทดลองโดยนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

4.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เ ก่ียวข้อง รวบรวมภาพถ่ายและผลการทดลองที่ได้จากงานวิจัย ไปใช้  
ประกอบการสร้างบทเรียนปฏิบัติการชีววิทยา  

4.2 น าคู่มือที่ได้สร้างขึ้นแล้วไปทดลองใช้โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาชีววิทยา  จากน้ันจึงประเมินสื่อการสอน
และคู่มือปฏิบัติการด้วยการสังเกตด้วยตัวเองและข้อคิดเห็นจากนักศึกษา  

4.3 รวบรวมข้อสังเกตจากการใช้บทเรียนปฏิบัติการแล้วน ามาปรับปรุง โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการท าสื่อการ
สอนในสถานศึกษา และให้ผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่าน อาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา 2 ท่าน ร่วมประเมินสื่อที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว 
และให้ข้อเสนอแนะ 

4.4 น าบทปฏิบัติการไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมสังเกตการณ์ ก่อนท าการปรับปรุงบทเรียน
ปฏิบัติการตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านอีกครั้ง 

4.5 น าบทเรียนปฏิบัติการที่ปรับปรุงแล้วไปใช้งานอีกครั้ง  
4.6 ประเมินสื่อการจัดการเรียนรู้จากการใช้บทเรียนปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส โดยเปรียบเทียบ

ระยะเวลา และความส าเร็จในการท าบทเรียนปฏิบัติการ 
4.7  เผยแพร่สื่อการจัดการเรียนรู้ จากภายในสถานศึกษา ไปแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับคณาจารย์ต่างสถานศึกษา

ต่อไป 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการทดลองแต่ละขั้น ได้ท าการทดสอบจ านวน 3 ซ้ า แต่ละซ้ าใช้ดอกว่านกาบหอยอย่างน้อย 3 ดอก ข้อมูลร้อยละ

จ านวนเซลล์ไมโอซิสได้น าเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย (means) ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (standard error of 
means, SE) วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลทางสถิติของจ านวนเซลล์ไมโอซิสด้วย  Analysis of Variance ตามด้วย 
Duncan Multiple Rank Test ที่ค่าระดับนัยส าคัญยิ่ง (p < 0.05)  
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ผลและอภิปราย  
1. การจัดท าภาพอ้างอิงของเซลล์ในแต่ละขัน้ของไมโอซิส 
 ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าภาพถ่ายของเซลล์อยู่ในแต่ละระยะของการแบ่งตัวแบบไมโอซิส และเซลล์อ่ืน ๆ ที่พบได้ใน  
อับเรณูของต้นว่านกาบหอย เพื่อให้ง่ายต่อการจ าแนกเซลล์ว่าอยู่ในขั้นใดของไมโอซิส และยังช่วยให้การนับจ านวนเซลล์ที่พบ
ในแต่ละระยะเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ทั้งน้ีพบว่าสามารถจ าแนกเซลล์จากอับเรณูที่ก าลังมีการแบ่งตัวได้เป็น 12 แบบ 
(ภาพ 2) โดยแบบที่ (1) – (9) เป็นเซลล์ที่อยู่ในขั้นต่าง ๆ ของไมโอซิส แบบที่ (10) คือละอองเรณู (pollen grain) แบบที่ (11) 
เป็นเซลล์ทั่วไป (somatic cell) และแบบที่ (12) เป็นเซลล์อ่ืน ๆ อาจที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่พัฒนาเพื่อท าหน้าที่เฉพาะ 
(unknown) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 จ านวนเซลล์ 12 แบบที่พบในอับเรณูของดอกว่านกาบหอยโดย แบบที่ (1) – (9) เป็นเซลล์ที่อยู่ในขั้นต่าง ๆ             
ของไมโอซิส แบบที่ (10) คือละอองเรณู (pollen grain) แบบที่ (11) เป็นเซลล์ทั่วไป (somatic cell) และ แบบที่ (12) เป็น
เซลล์อ่ืน ๆ (unknown) 
 
2. ปัจจัยบางประการต่อการปรากฏเซลล์ในขั้นต่าง ๆ ของไมโอซิส   
 2.1  ขนาดของดอกย่อย ผลการศึกษาพบว่า ดอกย่อยที่มขีนาด 0.00 – 0.50 cm ตรวจพบเซลล์ที่อยู่ในไมโอซิสครบทุกขั้น 
ในขณะที่ดอกย่อยขนาดอ่ืน ๆ ตรวจพบเฉพาะ somatic cell และ pollen grain เท่าน้ัน (ไม่ได้แสดงภาพผลการทดลอง) เม่ือน า
เซลล์ที่อยู่ในขั้นไมโอซิสไปเปรียบเทียบกับภาพอ้างอิง (ภาพ 2) พบเซลล์ในขั้น prophase I และ metaphase มากที่สุด (p < 
0.05) (ภาพ 3a) 
 2.2  ต าแหน่งของดอกย่อยและอับเรณู ผลการศึกษาพบว่า ดอกย่อยต าแหน่งที่ 1 ตรวจพบไมโอซิสครบทุกขั้น ในขณะที่
ต าแหน่งที่ 2 และ 3 ไม่พบเซลล์ที่อยู่ในไมโอซิสเลย (ไม่ได้แสดงภาพผลการทดลอง) เม่ือน าเซลล์ที่อยู่ในขั้นไมโอซิสไปเปรียบเทียบ
กับภาพอ้างอิง (ภาพ 2) พบเซลล์ที่อยู่ในขั้น prophase I มากที่สุด ส่วนเซลล์ที่อยู่ในขั้นอ่ืน ๆ ได้ผลการทดลองตามภาพ 3b 
ส าหรับการตรวจสอบขั้นการแบ่งเซลล์ภายในดอกย่อยเดียวกัน ซ่ึงภายในมีอับเรณูจ านวน 6 อัน พบว่าขั้นการแบ่งเซลล์ที่พบมี
ความแตกต่างกัน (p < 0.05) 
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 2.3  ช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง เม่ือศึกษาการปรากฏของไมโอซิสเม่ือเก็บตัวอย่างในเวลา 3 ช่วงเวลาคือ 8.00 น. 16.00 
น. และ 24.00 น. พบว่าตัวอย่างที่เก็บในช่วงเวลา 8.00 น. ตรวจพบไมโอซิสครบทุกขั้น เม่ือน าเซลล์ที่อยู่ในขั้นไมโอซิสไป
เปรียบเทียบกับภาพอ้างอิง (ภาพ 2) ได้ผลการนับจ านวนเซลล์ไมโอซิสแต่ละขั้นตามภาพ 4 ซ่ึงพบว่า ช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง
ดอกทั้ง 3 ช่วงน้ัน พบเซลล์ที่อยู่ในขั้น Prophase I มากที่สุด  
 

 

           ภาพ 3 (a) ร้อยละของเซลล์ที่แบ่งแบบไมโอซิสของดอกย่อยขนาด 0.00 – 0.50 cm (b) ร้อยละของขั้นการแบ่งเซลล์ที่
พบเม่ือแบ่งตามต าแหน่งของดอกย่อยคือ ต าแหน่งที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ เม่ือ PI=Prophase I, MI=Metaphase I, 
Anaphase I, Telophase I, PII=Prophase II, MII=Metaphase II, Anaphase II, Telophase II, Tetrad (p < 0.05)  
 

  

 

ภาพ 4 ร้อยละของขั้นการแบ่งเซลล์ที่พบ เม่ือแบ่งเวลาเก็บตัวอย่างคือ (a) 08.00, (b) 16.00 และ (c) 24.00 น. ตามล าดับ 
เม่ือ PI=Prophase I, MI=Metaphase I, Anaphase I, Telophase I, PII=Prophase II, MII=Metaphase II, Anaphase II, 
Telophase II, Tetrad (p < 0.05) 
 
3. การสร้างบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เร่ืองการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส    

เม่ือได้ผลสรุปเก่ียวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เหมาะสมของดอกว่านกาบหอย รวมถึงขั้นตอนการย้อมสี โครโมโซม 
จึงน าไปสร้างบทเรียนปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส และทดลองใช้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาและลดระยะเวลาในการ
จ าแนกเซลล์ที่ก าลังแบ่งตัวแบบไมโอซิสในระยะต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังประสบความส าเร็จในการท าการทดลอง กล่าวคือสามารถ



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

310 

จ าแนก และระบุเซลล์ที่ก าลังตัวแบบไมโอซิสครบทุกขั้นในเวลาที่จ ากัด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการใช้บทเรียนปฏิบัติการดังกล่าวช่วยให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพิ่มมากขึ้น   
 
สรุปผลการวิจัย  
 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนับได้ว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ เป็นองค์ความรู้
พื้นฐานที่ส าคัญในการศึกษาทางด้านชีววิทยา เพื่อใช้ในการศึกษาเก่ียวกับเซลล์ที่สูงขึ้น ดังน้ันการวางแผนการสอน และการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพื่อให้ให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวในชั่วโมงเรียนที่มีอย่าง
จ ากัดได้ งานวิจัยน้ีจึงได้น าดอกของว่านกาบหอยมาใช้เป็นพืชตัวอย่างในการเตรียมเซลล์ไมโอซิสเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนใน
บทเรียนปฏิบัติการ ซ่ึงมีกระบวนการทดลองไม่ซับซ้อนมากนัก ใช้ อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปทางวิทยาศาสตร์และการเตรียม
สารเคมีไม่ยุ่งยาก จึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถประสบความส าเร็จในการท าปฏิบัติการ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของ
โครโมโซมที่เกิดขึ้นจริงในระยะต่าง ๆ  ของไมโอซิสภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และสามารถเชื่อมโยงถึงปัจจัยที่เก่ี ยวข้องกับการ
ปรากฏเซลล์ขั้นต่าง ๆ ในไมโอซิส อย่างไรก็ตาม พบว่าการเตรียมตัวอย่างเซลล์ไมโอซิสจากพืชน้ัน ยังประสบปัญหาในการเก็บ
ตัวอย่าง เช่น ตัวอย่างของพืชมีจ านวนไม่เพียงพอ หรือไม่พบเซลล์ที่อยู่ในระยะการแบ่งตัวแบบไมโอซิส ซ่ึงคาดว่าผลการ
ทดลองและภาพถ่ายของเซลล์ที่ได้จากงานวิจัยน้ี จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมเซลล์ไมโอซิสจากดอกของต้น
ว่านกาบหอย เพื่อช่วยให้การเตรียมสื่อการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในบทเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
 คุณสมบัติอีกประการหน่ึงของต้นว่านกาบหอยที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้ในการเรียนการสอน คือ เซลล์ มีจ านวน
โครโมโซมน้อย (2n = 12) อีกทั้งยังมีโครโมโซมขนาดใหญ่ ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมได้ชัดเจน (Satterfield 
and Mertens, 1972; Golczyk and Joachimiak, 1999) เห็นขอบของผนังเซลล์ชัดเจน ท าให้การง่ายศึกษาพฤติกรรมของ
โครโมโซมสามารถสังเกตได้ง่าย และอยู่ในขอบเขตที่จ ากัด และเม่ือการแบ่งเซลล์สิ้นสุดลงจะได้เซลล์ลูกจ านวน 4 เซลล์อยู่ชิด
ติดกัน เน่ืองจากมีการสร้าง cell plate ขึ้นมาก้ัน  เซลล์จึงถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยกันในผนังเซลล์โดยไม่แยกออกจากกันน้ี เรียกว่า 
เทแทรด (tetrad) (Starr and Taggart, 2001; Hardin et al., 2015; ลิลลี่, 2546; พวงผกา, 2548) ส่วนเซลล์สัตว์ เม่ือการ
แบ่งเซลล์สิ้นสุดลง เซลล์ลูกจะแยกตัวออกจากกันเป็นอิสระ (กิตติพัฒน์, 2557; ประดิษฐ์ และคณะ, 2552) ส่งผลให้ยากต่อ
การระบุขั้นของการแบ่งเซลล์  
 ผลที่ได้จากการเตรียมเซลล์ไมโอซิสในงานวิจัยน้ี สรุปได้ว่า ขนาดของดอกย่อย ต าแหน่งของดอก ต าแหน่งของอับ
เรณูและช่วงเวลาที่เก็บดอกน้ัน มีผลต่อการปรากฏเซลล์ไมโอซิสในขั้นต่าง ๆ ของดอกว่านกาบหอย โดยพบเซลล์ไมโอซิสมาก
ที่สุด และครบทุกขั้น ในดอกย่อยที่มีขนาด 0.00 – 0.50 cm ซ่ึงพบในต าแหน่งที่ 1 ของช่อดอก (ภาพ 1) และช่วงเวลาที่
เหมาะสมที่สุดในการเก็บตัวอย่างดอกคือ 8.00 น. และจากการค้นคว้ารายงานการวิจัยที่ผ่านมา ยังไม่พบงานวิจัยใดที่มีการ
รายงานถึงความสัมพันธ์ของช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างดอกว่านกาบหอยและการปรากฏของเซลล์ไมโอซิสมาก่อน 
งานวิจัยน้ีจึงเป็นครั้งแรกที่ได้รายงานผลการทดลองในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมี งานวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต ควร
ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยของเวลาที่มีผลต่อการปรากฏขั้นต่าง ๆ ของการเกิดไมโอซิสในดอกว่านกาบหอยเพื่อเป็นข้อมูล
ยืนยันผลการทดลองที่ได้จากงานวิจัยในครั้งน้ีด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนที่อาจมีผลต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในต้นว่านกาบหอย เช่น ฤดูกาล แหล่งพื้นที่
เพาะปลูก ปริมาณแร่ธาตุในดิน เป็นต้น และควรให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของช่วงเวลาต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสอีกใน
อนาคต เพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองที่ได้จากงานวิจัยน้ี 

2. ในการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของโครโมโซม อาจใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีก าลังขยายสูงขึ้น ควบคู่กับการย้อมสี
โครโมโซม และถ่ายวิดีโอเพื่อบันทึกภาพการเคลื่อนที่ของโครโมโซมตั้งแต่ระยะแรกของการแบ่งเซลล์จนสิ้นสุดกระบวนการ 
คาดว่าช่วยให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้นอีก  
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บทคัดย่อ 

การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้และความเข้าใจอย่างมาก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เน้ือหาและประยุกต์ใช้ได้ การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตัวแบบสารสนเทศของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง  กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ จ านวน 45 คน และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ และการท าแบบสอบถาม ส่วนเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม บทเรียน เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และแบบฝึกหัดเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม การพัฒนาตัวแบบสารสนเทศใช้กระบวนการคุณภาพดีมาอิก 
(DMAIC) 5 ขั้นตอน ได้แก่ นิยาม วัด วิเคราะห์ ปรับปรุง และควบคุม ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในตัว
แบบสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ส่วนแนะน า  2) ส่วนโครงสร้าง 3) ส่วนกิจกรรม และ 4) ส่วนประเมินผล และ 2) ผลการประเมิน
การยอมรับตัวแบบสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการยอมรับมากที่สุดเก่ียวกับความตรงตามเน้ือหาของตัวแบบ และมีความ
พึงพอใจต่อตัวแบบได้ค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  สรุปได้ว่า ตัวแบบสารสนเทศสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนและผู้เรียนมีทัศนคติในเชิงบวกส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 
ค าส าคัญ: การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง  ตัวแบบสารสนเทศ กระบวนการคุณภาพดีมาอิก 
 

Abstract 
Computer programming language requires a lot of learning and understanding so that students can 

understand the content and apply it to use. This research aimed to design information model for structured 
programming. The sample groups were 3  experts and 45 students who studied computer and information 
system course. The methods of data collection were interview and questionnaire. The instruments used in 
this study were questionnaire, lessons, electronic document and assignments. The model was designed by 
DMAIC quality method using 5 steps: Define, Measure, Analyze, Improve and Control. The data obtained by 
a questionnaire on model satisfaction was analyzed by statistics method with mean and standard deviation. 
The results of information model included 4 component: recommending module, structure module, activity 
module, and evaluating module. The result of the evaluation information model shows that the sample 
groups were satisfied with this content validity of model at the high level and the mean score was 4 . 3 3 
and the standard deviation was 0 . 5 6 .  It can be concluded that information model can be applied for 
learning and the students in this study expressed positive attitudes for the instruments of learning and 
teaching. 
 
Keywords: structured programming, information model, DMAIC quality method 
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บทน า  
    จากการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตร

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนิสิตจ านวนหน่ึงไม่สามารถเขียนโปรแกรม
โครงสร้างได้ ซ่ึงลักษณะงานจะเก่ียวข้องกับการค านวณทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน หรือทางธุรกิจ เช่น การแปลงค่าอุณหภูมิ หรือการคิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากปัญหาดังกล่าว เพื่อให้
นิสิตได้มีความเข้าใจมากขึ้นเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง สามารถที่จะน าความรู้ มีความเข้าใจและทักษะทางด้าน
การคิดและแก้ปัญหาได้  ผู้วิจัย ควรท าการสร้างตัวแบบสารสนเทศของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน และนิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยทั้งน้ีจะท าการแก้ปัญหา
ของผู้เรียนที่ไม่สามารถการเขียนโปรแกรมโครงสร้างได้ โดยการก าหนดวิธีและแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เรียนจากใช้ตัวแบบ
สารสนเทศที่ได้ก าหนดขึ้น 

วงจรมาตรฐานของซิกซ์ซิกม่า (Six Sigma)  (วชิรพงษ์, 2548) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการคุณภาพดีมาอิก (DMAIC)  
มาจากค าว่า คือ D: Define, M: Measure, A: Analyze, I: Improve และ C: Control ในแต่ละขั้นตอนมีแนวทางที่แตกต่าง
กันไป คือ 

นิยาม (Define) เป็นการระบุหัวข้อในการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสม  
วัด (Measure)  เป็นการวัดความสามารถกระบวนการที่เป็นจริง โดยวัดเทียบกับข้อก าหนดด้านคุณภาพจากลูกค้า

หรือวัดเทียบกับเป้าหมายของต้นทุนการผลิต  
วิเคราะห์ (Analyze) เป็นการวิเคราะห์ในเชิงสถิติเพื่อระบุหาสาเหตุหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อปัญหาน้ัน แ ล ะ ก า ร

ปรับปรุง (Improve) เป็นการปรับตั้งค่าของสาเหตุหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลลัพธ์ของกระบวนการเป็นไปตามที่
ต้องการ 

ควบคุม (Control)  การออกแบบควบคุมคุณภาพกระบวนการ เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการด าเนินงานทุกวัน
กระบวนการจะไม่ย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมอีก หรือเป็นการออกแบบระบบการเฝ้าติดตามและการตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการ  

โดยการวิจัยน้ี ได้น าแนวคิดกระบวนการคุณภาพดีมาอิกมาใช้เพื่อออกแบบและสร้างตัวแบบ ซ่ึงมีประเด็นในการ
ทดสอบการยอมรับ คือ ความถูกต้องของฟังก์ชันการท างาน ความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ความตรงตามความต้องการ
หรือข้อก าหนด และความสามารถน าไปใช้ได้   

ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ได้แบบจ าลองเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง เพื่อเป็ นต้นแบบในการ
น าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาและออกแบบตัวแบบสารสนเทศของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง 
2. เพื่อประเมินการยอมรับตัวแบบสารสนเทศ 

 

  



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

315 

กรอบแนวคิด   
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย ได้ก าหนดแนวทางของกรอบความคิดของตัวแบบสารสนเทศของการเขียนโปรแกรม
โครงสร้าง  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยได้จากการรวบรวมข้อมูลและก าหนดความต้องการ โดยทั้งน้ีได้ท าการศึกษาถึง
ระเบียบวิธีวิจัย และการประยุกต์ใช้กระบวนการคุณภาพดีมาอิก เพื่อสร้างตัวแบบสารสนเทศของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
ทางคอมพิวเตอร์ 
  ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ  
 ตัวแปรต้น คือ ตัวแบบสารสนเทศของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง 
 ตัวแปรตาม คือ ผลการยอมรับตัวแบบสารสนเทศของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยน้ี ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมโครงสร้างและนิสิตที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญที่ท าการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 3 คน เพื่อประเมินตัวแบบสารสนเทศ

ที่ได้ร่างไว้ก่อนให้นิสิตประเมินผล และ 2) สุ่มตัวอย่างนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในส่วน
ปฏิบัติการเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง จ านวน 45 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และแบบฝึกหัดเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม และ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.1 บทเรียนและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้ือหาประกอบด้วย หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การ

ออกแบบผังงานและรหัสเทียม การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
2.2 แบบฝึกหัดเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม โดยมีหัวข้อเก่ียวกับ การเขียนผังงาน การเขียนรหัสเทียม การ

เขียนโปรแกรมโครงสร้างที่มี 3 ลักษณะ คือ ตามล าดับ ทางเลือก และการท าซ้ า 
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับตัวแบบสารสนเทศ ออกแบบตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 9 ค าถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเน้ือหาและ
ด้านความถูกต้องตามหลักการท างาน  

รวบรวมข้อมูลและ
ก าหนดความต้องการ 

กระบวนการคุณภาพดีมาอิก 
(DMAIC) 

ตัวแบบสารสนเทศ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
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3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
   โดยท าการศึกษาถึงปัญหาและก าหนดความต้องการ ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาถึงปัญหาได้มาจากการเก็บข้อมูล

ที่เก่ียวข้องกับการเรียนในปีที่ผ่านมา ท าการวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการของตัวแบบสารสนเทศ และศึกษาระเบียบวิธี
วิจัยมาประกอบเพื่อร่างตัวแบบ โดยผู้วิจัยได้น ากระบวนคุณภาพดีมาอิก มาใช้ในการออกแบบและสร้างตัวแบบสารสนเทศ 
หลังจากสร้างตัวแบบสารสนเทศตามข้อก าหนดความต้องการได้แล้ว จึงน าตัวแบบสารสนเทศไปประเมินผลโดยกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มที่ 1 ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน หลังจากน้ันท าการปรับปรุงตัวแบบสารสนเทศตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน า
ตัวแบบสารสนเทศที่ได้ไปให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตท าการประเมินความพึงพอใจในตัวแบบ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการ 2 ครั้ง โดย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับการเรียนในปีที่ผ่านมา แล้วท าการ
ร่างตัวแบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินการยอมรับในตัวแบบที่ร่างไว้ หลังจากน้ันท าการปรับปรุงตัวแบบที่ได้ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และได้ตัวแบบสารสนเทศที่ผา่นการปรับปรุง 

2. หลังจากได้ตัวแบบสารสนเทศแล้ว จึงน าตัวแบบสารสนเทศไปประเมินผลโดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต 
รายงานผลการยอมรับและความพึงพอใจ โดยใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ผลการประเมิน คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยวิธีด าเนินการวิจัย สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. ท าการศึกษาถึงปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ก าหนดความต้องการของตัวแบบสารสนเทศจากปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยมี 2 ประเภท คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้พิจารณาในการร่างตัวแบบสารสนเทศ 

และ 2) ผู้เรียนที่เพื่อประเมินการยอมรับตัวแบบสารสนเทศ 
4. ออกแบบและสร้างตัวแบบสารสนเทศ 
5. น าตัวแบบสารสนเทศที่ร่างไว้ ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและปรับปรุงตัวแบบตามค าแนะน า 
6. น าตัวแบบสารสนเทศที่ได้ปรับปรุงแล้วให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนท าการประเมินการยอมรับ 
7. วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงาน 

 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจหรือประเมินการยอมรับดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ   

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4.51-5.00 มากที่สุด ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 มาก ความพึงพอใจระดับมาก 
2.51-3.50 ปานกลาง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.51-2.50 น้อย ความพึงพอใจระดับน้อย 
1.00-1.50 น้อยที่สุด ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 
ผลและอภิปราย  
 ผลการวิจัย มีดังน้ี 

1. ผลการออกแบบตัวแบบสารสนเทศของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง 
 ในงานวิจัยน้ี ได้น ากระบวนการคุณภาพดีมาอิกมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวแบบ สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 การประยุกต์ใช้กระบวนการคุณภาพดีมาอิกของซิกซ์ซิกม่ากับการสร้างตัวแบบสารสนเทศและผลที่ได้ 
กระบวนการคุณภาพดีมาอิก ผลที่ได ้

นิยาม รวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้เพื่อก าหนดความต้องการ 
วัด (ร่าง) ตัวแบบสารสนเทศ 
วิเคราะห์ ตัวแบบสารสนเทศก่อนการประเมินการยอมรับ 
ปรับปรุง ตัวแบบสารสนเทศที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
ควบคุม ตัวแบบที่เป็นต้นแบบเพื่อน าไปทดลองใช้โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต 

 
 จากตาราง 2 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
 ขั้นตอนนิยาม (Define phase) ได้รวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้เพื่อก าหนดความต้องการ 
  ขั้นตอนวัด (Measure phase)  จากข้อก าหนดความต้องการจะได้ตัวแบบสารสนเทศที่ร่างขึ้น 
  ขั้นตอนวิเคราะห์ (Analyze phase) ได้ตัวแบบสารสนเทศก่อนการประเมินการยอมรับโดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ที่มีความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง คือ อาจารย์ จ านวน 2 คน และนักเขียนโปรแกรม 
1 คน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อเป็นตัวแบบสารสนเทศอีกครั้ง 
   ขั้นตอนปรับปรุง (Improve phase) ได้ตัวแบบสารสนเทศที่ผ่านการประเมินผลและค าแนะน าจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 ขั้นตอนควบคุม (Control phase) ได้ตัวแบบสารสนเทศที่น าไปประเมินการยอมรับโดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต 
และตัวแบบสารสนเทศน้ีสามารถน าไปเป็นต้นแบบ (prototype) ในการน าไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
 โดยผลการออกแบบตัวแบบสารสนเทศประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ส่วนแนะน า  2) ส่วนโครงสร้าง 3) ส่วน
กิจกรรม และ 4) ส่วนประเมินผล ซ่ึงตัวแบบสารสนเทศที่ได้ ดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวแบบสารสนเทศของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง 

 
2.  ผลการประเมินการยอมรับตัวแบบสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตประเมินความพึงพอใจที่มีต่อตัวแบบ

สารสนเทศ มีระดับการยอมรับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อตัวแบบได้ค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ส าหรับ
ประเด็นการสอบถามมี 9 ข้อ แต่ละข้อมีระดับการยอมรับมากเป็นส่วนใหญ่ (คะแนนมากกว่า 3.51) โดยประเด็นในตัวแบบ
เก่ียวกับความตรงตามเน้ือหาในด้านความตรงตามข้อก าหนด กลุ่มตัวอย่างได้ประเมินมีความพึงพอใจต่อตัวแบบได้ระดับมาก
ที่สุด คือ 4.53  ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3   ผลการประเมินตัวแบบโดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต  
 ความตรงตามเน้ือหา (Content validity)  SD แปลผล 

  รายการประเมินความพึงพอใจ   
1 ความตรงตามข้อก าหนดหรือความต้องการ 4.53 0.59 มากที่สุด 
2 ความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน   4.27 0.65 มาก 
3 ความถูกต้องของฟังก์ชันการท างาน 4.24 0.65 มาก 
4 ความสามารถน าไปใช้ได้   4.36 0.53 มาก 
5 ความเข้าใจในองค์ประกอบของตัวแบบสารสนเทศ 4.44 0.55 มาก 
6 ช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงโครงสร้างการท างาน 4.42 0.58 มาก 
7 มีส่วนอธิบายและให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 4.36 0.57 มาก 
8 สามารถส่งงานได้สะดวก 4.38 0.58 มาก 
9 ช่วยให้สามารถติดตามผลการส่งงานได้ 4.00 0.37 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.33 0.56 มาก 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการส ารวจหาความต้องการเก่ียวกับตัวแบบสารสนเทศของการเขียนโปรแกรม
โครงสร้าง เพื่อแก้ปัญหาเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซ่ึงผู้เรียนบางคนเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างได้
ไม่ดี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์เน้ือหาและการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้น้ัน ท าให้ได้แนวทางในการ
พัฒนาตัวแบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) ส่วนแนะน า 2) ส่วนโครงสร้าง 3) ส่วนกิจกรรม และ 4) ส่วนประเมินผล  และผล
การประเมินตัวแบบสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต ได้แสดงความคิดเห็นในการยอมรับตัวแบบมากที่สุดในด้าน 1) 
ความตรงตามข้อก าหนดหรือความต้องการ 2) ความสามารถน าไปใช้ได้  และ 3) ช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงโครงสร้างการท างาน
ตามล าดับ และงานวิจัยในอนาคตต่อไปคือ การน าตัวแบบสารสนเทศไปสร้างเป็นต้นแบบเพื่อน าไปพัฒนาระบบที่ใช้ได้จริงโดย 
ส าหรับงานวิจัยน้ี ผลที่เกิดขึ้นท าให้นิสิตทราบแนวทางในการเรียนและการพัฒนางานเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมโครงสร้างใน
ลักษณะต่างๆ ส าหรับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในการวิจัยน้ี คือ การออกแบบตัวแบบสารสนเทศมีการน ากระบวนการคุณภาพดีมา
อิกมาใช้ในการออกแบบ ท าให้แต่ละขั้นตอนก่อนที่จะได้ตัวแบบ ได้ผ่านการทบทวน ตรวจสอบและมีการปรับปรุง และเม่ือได้
ตัวแบบแล้ว ได้มีการน าตัวแบบไปผ่านการประเมินการยอมรับจากผู้ใช้ ซ่ึงมีระดับการยอมมากจนถึงระดับการยอมรับมากที่สุด  
 
สรุปผลการวิจัย  

การออกแบบตัวแบบของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง สามารถได้ต้นแบบที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยผู้เรียน
สามารถศึกษาถึงตัวแบบสารสนเทศที่ประกอบด้วย 1) ส่วนแนะน า ที่มีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนและส่วนที่ให้
ความช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหา เช่น ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการเขียนโปรแกรมจะต้องท าอย่างไร 2) ส่วน
โครงสร้าง จะมีส่วนที่เป็นเน้ือหาบทเรียนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและแสดงตัวอย่างฟัง ก์ชันการท างาน 3) 
ส่วนกิจกรรม ประกอบด้วยส่วนสร้างกิจกรรมในแต่ละครั้งเรียนและการส่งแบบฝึกหัด และ 4) ส่วนประเมินผล  จะมีส่วนที่เป็น
ผลการประเมินจากงานที่ส่งไปและแสดงสถานะของงานน้ันว่า เรียบร้อย สมบูรณ์ หรือการแก้ไขงานเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น โดย
ผู้เรียนที่ได้ท าการศึกษาตัวแบบสารสนเทศและท าการประเมินการยอมรับในตัวแบบ พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการ
เขียนโปรแกรมได้ ซ่ึงแก้ปัญหาได้มากขึ้นกว่าการศึกษาจากการเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว และนอกจากน้ัน ผู้วิจัยท าการ
แก้ปัญหาโดยให้นิสิตท าการฝึกการท าแบบฝึกหัดในลักษณะท าซ้ าและประยุกต์การท ากิจกรรมให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาโดยมี
เปลี่ยนแปลงแบบฝึกหัดในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตมีทักษะความช านาญมากขึ้นผ่านการใช้ตัวแบบสารสนเทศดังกล่าว 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าตัวแบบสารสนเทศที่ได้ ไปพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องมีผู้ ให้
ค าแนะน า (ผู้สอน) ซ่ึงตัวแบบสารสนเทศที่ได้จากงานวิจัยน้ี สามารถน าไปสร้างเป็นระบบในลักษณะการท างานบนเว็บ (web- 
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based) เน่ืองจากสามารถสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลได้ง่าย เช่น การเข้าใช้ระบบในลักษณะการใช้
รหัสผ่าน การจัดการกิจกรรม รวมทั้งการติดตามดูผลการประเมินผลงานได้สะดวก ส่วนตัวอย่างที่อยู่ในบทเรียนควรเพิ่มให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท าเองหรือแก้ปัญหาเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมขั้นสูงได้ เน่ืองจากการเขียน
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการท าที่มากขึ้น จะได้เกิดทักษะในการเขียน
โปรแกรมหรือพัฒนางานได้  
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บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนรู้มีบทบาทที่ส าคัญในการศึกษาอย่างมาก วิธีการสอนหลายรูปแบบได้น ามาใช้ในชั้นเรียนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ จุดประสงค์ในการศึกษาน้ีเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในกระบวนการเรียนรู้ วิชา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ใช้วิธีการสอนโดยให้นักศึกษาก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม จากจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทปฏิบัติการ 
และก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561  จ านวน 24 คน หลังจาก 5 สัปดาห์ของการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนดังกล่าว  ประเมินความ
พึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาที่
ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับสูงมาก โดยรายการประเมินการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการท างานเป็นกลุ่ม ได้ระดับคะแนนสูงสุด  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้
พบว่าอยู่ในระดับมาก ส าหรับบทบาทของผู้สอนในการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการถามค าถามตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่ผู้เรียนก าหนดไว้ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้   

 
Abstract 

Learning management plays an important role in education. Several teaching methods have been 
applied in classes to enhance learning effectiveness.  The purpose of this study was to evaluate the 
satisfaction of students in learning process of microbiology laboratory course, Department of Science, 
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The learning objectives 
of each laboratory practice were described to the behavioral objectives and learning outcomes by the 
students, used as a teaching method.  A total of 24 students, who registered in the course in the first 
semester of academic year 2018, was included in this study. After 5 weeks of using this teaching method, a 
questionnaire of satisfaction with five-rating scale was used as an instrument for data collection. Data 
analysis was descriptive statistics including percentage, mean and standard deviation. The results indicated 
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that the satisfaction of students to all aspects related to 5 domains of learning outcomes of the subject 
according to Thai Qualifications Framework for Higher Education was at the highest level. The highest score 
was pointed out to the item of the promoting interpersonal skill and group working. The level of satisfaction 
of students toward the learning management was scored at high level. The learning outcomes of students 
were verified by the instructor by asking questions related to the behavioral objectives. Student satisfaction 
toward the role of instructors was evaluated and found at the highest level. 
 
Keywords: Satisfaction, learning management, learning objective, learning outcomes  
 
บทน า   

การจัดการศึกษาอุดมศึกษาของประเทศไทย สถาบันการศึกษาจะต้องจัดการศึกษาตามนโยบายการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ (2552) โดยมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ ในการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้กับบัณฑิตต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้านด้วยกัน คือด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ดังน้ันการ
จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ในแต่ละรายวิชาจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  รูปแบบการเรียนการสอนรวมทั้งวิธีการสอนหลากหลายได้น ามาใช้ในการสอน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน   โดยให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning  ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วนคือ การกระท า (doing)  เป็นส่วนที่
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และการสะท้อนประสบการณ์ ( reflection) เป็นส่วนที่ผู้เรียนสะท้อนได้ว่า
ผู้เรียนก าลังเรียนรู้อะไร (กฤษณะ สุวรรณภูมิ, 2557)   กลยุทธ์การเรียนแบบ active learning  มี  4  แบบด้วยกันได้แก่ 
กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมเป็นคู่   กิจกรรมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ และโครงการให้ผู้เรียนท าด้วยกัน  
 ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชาว์ปัญญาของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่าง ได้แก่ กลยุทธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน (ชัยวิชิต เชียรชนะ , 2552-2554)  ในส่วนของผู้สอนได้แก่ วิธีการสอน  
(Veselinovska et al., 2011) และทักษะในการสอน (Muntaner-Mas et al., 2017) เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การจัดการ
ศึกษาในปัจจุบันเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcomes based education)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการใช้งานบัณฑิตที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันในมุมมองเชิงธุรกิจของสถาบันการศึกษา ผูท้ี่เข้ามาเรียนซ่ึง
เปรียบเหมือนกับลูกค้าของสถาบัน   ความพอใจของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อสถาบันจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะ
ได้นักศึกษาเข้ามาเรียน ในสถาบันน้ัน ๆ (Thomas and Galambos, 2004)  

รายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา เป็นวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติการ โดยจัดให้มี
การบรรยายเน้ือหา การดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนเทคนิคหรือขั้นตอนในการปฏิบัติล่วงหน้า  ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าท าปฏิบัติการ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ในห้องปฏิบัติการน้ัน ๆ  ซ่ึงวิธีการสอนก็เป็นปัจจัยอย่างหน่ึงต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้
ของผู้เรียน  ดังน้ันการประเมินความพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จึงมีความส าคัญในการสะท้อนความรู้สึกของ
นักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนน้ัน ๆ   
 
วัตถุประสงค์      

เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่ใช้การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา (722-272) ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561  กลุ่ม 3 และ 
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6 ซ่ึงผู้วิจัยรับผิดชอบในการเป็นอาจารย์ประจ ากลุ่ม รวมจ านวนทั้งหมด  24  คน เพศหญิงจ านวน 19 คน และเพศชายจ านวน 
5 คน 

2. เครื่องมือการวิจัย 
   เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์ 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด  มีจ านวนทั้งหมด  10  ค าถาม  ซ่ึงแบ่งข้อค าถามเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  ทั้ง 5 
ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และด้านความพอใจต่อรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน และ 3 
ด้านบทบาทของผู้สอนในฐานะผู้ทวนสอบการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้  

3. ขั้นตอนในการกระบวนการเรียนการสอน 
   3.1 นักศึกษาเข้าฟังการบรรยายเน้ือหาบทปฏิบัติการ ในรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาล่วงหน้าตามตารางการ

บรรยายเน้ือหาบทปฏิบัติการ   ซ่ึงใช้วิธีการบรรยาย โดยใช้ powerpoint presentation   การดูวิดีโอสาธิตเทคนิคหรือ
ขั้นตอนในการปฏิบัติ   ในการศึกษาครั้งน้ีมีบทปฏิบัติการทั้งหมด 5 บทปฏิบัติการได้แก่  

     1. การใช้กล้องจุลทรรศน์ 
     2. การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ 
     3. การย้อมสีแบคทีเรีย 
     4. การย้อมสีแบบเนกาทีฟและการย้อมสีสปอร์ 
     5. อาหารเลี้ยงเชื้อและการก าจัดเชื้อ 
  3.2 นักศึกษาเข้าห้องปฏิบัติจุลชีววิทยาตามตารางเรียนที่ก าหนดของแต่ละกลุ่ม   โดยมีอาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่ม

เป็นอาจารย์ผู้สอนและดูแลการท าปฏิบัติการของนักศึกษา  
  3.3 ผู้สอนบอกจุดประสงค์ในการเรียนตามคู่มือที่ระบุไว้ในแต่ละบทปฏิบัติการ 

     3.4 นักศึกษาจับคู่ท าปฏิบัติการ ร่วมกันคิด ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนรู้ของตัวเองจาก
จุดประสงค์ของการเรียนที่ระบุไว้ในคู่มือบทปฏิบัติการ ภายใต้ค าแนะน าจากผู้สอน โดยการใช้ค ากิริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตและวัดได้ ได้แก่ อธิบาย ยกตัวอย่าง บอก หรือสาธิต และก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากความสามารถใน
การแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆได้ โดยก าหนดในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) ในระดับกลาง ๆคือ 50-60  
             3.5 หลังสิ้นสุดการท าปฏิบัติการ  แต่ละคู่ทบทวนจุดประสงค์การเรียนรู้ของตนเอง  ผู้สอนท าการทวนสอบเพื่อ
ประเมินผู้เรียนในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละคู่  โดยการตั้งค าถามเพื่อให้ตอบ อธิบาย หรือการพูดคุยซักถาม  
            3.6  ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวเองในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)  เปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น   

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 24 คน โดยให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  หลังจากที่ผู้วิจัยได้

ทดลองใช้วิธีการสอนในระยะเวลา 5 สัปดาห์ รวมบทปฏิบัติการจ านวน 5 บทปฏิบัติการ   วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามโดย
ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซ่ึงเกณฑ์การให้คะแนนของความพึงพอใจแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนประเมินความพึงพอใจ   

ระดับคะแนน ความหมาย 
4.51-5.00 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.51-3.50 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00-1.50 มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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ผลการทดลองและอภิปราย   
การใช้แบบสอบถามเพื่อคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  จ านวนทั้งหมด 24 คน  ในการเรียน

วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยการให้นักศึกษาก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนรู้จากจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่
ละบทปฏิบัติการ   และก าหนดผลลัพธ์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองในเชิงปริมาณในระดับปานกลาง  จากแบบสอบถามซ่ึงแบ่ง
การประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน 2.  ด้านความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้
แบบก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3. ด้านบทบาทของผู้สอนในฐานะผู้ทวนสอบการ
บรรลุผลตามจุดประสงค์และผลการเรียนรู้ที่วางไว้   ความพึงพอใจของนักศึกษาสรุปได้ดังตารางที่ 2     
 
ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบก าหนดจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  
รายการประเมินความพึงพอใจ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

(mean) 
S.D  ความหมาย 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน 
1 มีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.71 0.46 มากที่สุด 
2 ส่งเสริมผู้เรียนเข้าใจในเน้ือหาที่ปฏิบัติมากขึ้น  4.67 0.48 มากที่สุด 
3 ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าตอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ 4.71 0.46 มากที่สุด 
4 ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 4.54 0.59 มากที่สุด 
5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานเป็นกลุ่ม 4.75 0.44 มากที่สุด 
6 ส่งเสริมความสามารถในการใช้ค าพูดเพื่อสื่อสาร 4.54 0.51 มากที่สุด 
7 ส่งเสริมความมีวินัย ความซ่ือสัตย์ของผู้เรียน  4.63 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.65 0.49 มากที่สุด 
 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบก าหนดจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

   

8. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้/ผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง 

4.46 0.51 มาก 

9 ความพึงพอใจรูปแบบการจัดเรียนรู้แบบก าหนดจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

4.50 0.51 มาก 

เฉลี่ย 4.48 0.51 มาก 
ด้านบทบาทผู้สอน    
10 บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้ทวนสอบผลการเรียนรู้ ของ

นักศึกษาตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.88 0.34 มากที่สุด 

  
จากแบบประเมินความพอใจจ านวนทั้งหมด  24 ชุด จากนักศึกษาจ านวน  24 คน  ผลการประเมินพบว่าความพึง

พอใจในด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ   มีรายการประเมินจ านวน 7 รายการ  นักศึกษาให้ระดับความพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง              
7 รายการมีคะแนนเฉลี่ยรวม  4.65 ± 0.49  เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการประเมินพบว่า รายการประเมินที่ 5  ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานเป็นกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.75 ± 0.44  รองลงมาคือรายการประเมิน ที่ 1 มี
ความเหมาะสมกับเน้ือหา และรายการประเมินที่ 3 ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าตอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ  ได้ระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากันคือ 4.71± 0.46   

จากผลประเมินความพอใจที่ได้ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงว่านักศึกษามีความรู้สึกในเชิงบวกต่อด้านต่าง ๆ ที่ประเมิน   
สอดคล้องตามทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (constructivism)  และหลักการทางจิตวิทยาที่ส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ 
หลักการแรกๆคือผู้เรียนต้องเป็นผู้กระท า (active) และผู้เรียนต้องมีเป้าหมายในการเรียนรู้ (สุรางค์ โค้วตระกูล , 2556) 
นอกจากน้ีตามแนวคิดของกานเย่ (Gagnè, 1985 อ้างโดย ฆนัท ธาตุทอง, 2559) ที่ชี้ให้เห็นว่าการแจ้งจุดประสงค์ของการ
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เรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้การคาดหวัง  และการที่ผู้เรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของตัวเอง
ได้ (self-regulation) ท าให้การเรียนรู้น้ันเกิดขึ้นได้ด้วยดี และสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้แบบมนุษยนิยม ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของคาร์ล  โรเจอร์  (Carl Rogers)  ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า ถ้าผู้เรียนมีส่วนและมีความผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้จะช่วยใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น และการส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินผลสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง จะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นอิสระ 
มีความเชื่อม่ันในตัวเองและมีความคิดสร้างสรรค์ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556)  

ส าหรับการประเมินด้านความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนรู้แบบก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง พบว่า ได้คะแนนความพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ± 0.51   โดยในรายการประเมิน ความพึงพอใจใน
การพัฒนาการเรียนรู้/ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  4.46 ± 0.51  และรายการประเมินความ
พึงพอใจในรูปแบบการจัดเรียนรู้แบบให้ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู้ของตนเอง ได้คะแนนความพอใจ
เฉลี่ย 4.50 ± 0.51  ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลที่ว่าหลังจากผู้สอนได้ท าการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการ
ตั้งค าถาม พูดคุย แล้วให้นักศึกษาได้ประเมินผลการเรียนรู้ในเชิงปริมาณเป็นร้อยละ จากข้อสังเกตพบว่าโดยภาพรวมในการ
ทวนผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง รวม 5 ครั้ง จ านวนนักศึกษา 12 คู่ นักศึกษาส่วนใหญ่ให้การประเมินตัวเองในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในระดับมากกว่าร้อยละ 60  โดยให้การประเมินตัวเองในระดับร้อยละ 75-80 (นักศึกษาให้การประเมินตนเอง
จากความสามารถในอธิบายเน้ือหาและบอกขั้นตอนหรือสาธิตในการท าปฏิบัติการได้) และมีจ านวน 2 หรือ 3 คู่ ที่ให้คะแนน
การประเมินตัวเองในการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามเป้าหมายคือร้อยละ 60   

การที่ผู้สอนให้ผู้เรียนก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงปริมาณ ที่สามารถท าได้ ในระดับกลาง ๆ ไม่สูงหรือต่ าเกินไป 
คือร้อยละ 50-60   ท าให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายในการเรียนรู้ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซ่ึงการก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในระดับกลาง ท าให้เพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (achievement motivation) (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556)   

ส าหรับการประเมินในด้านบทบาทของผู้สอน ในฐานะผู้ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตั้งค าถามให้
ตอบ การพูดคุย การให้นักศึกษาสาธิต เพื่อที่สามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนตามที่ได้ระบุไว้  ผลการประเมินความพึง
พอใจในด้านบทบาทของผู้สอนพบว่า นักศึกษามีความพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.88 ± 0.34  
โดยนักศึกษาจ านวน 21 คนหรือร้อยละ 87.6  ให้ระดับคะแนนความพึงพอใจในบทบาทของผู้สอนในการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ไห้ระดับคะแนน 5 และจ านวน 3 คน (ร้อยละ 12.5) ให้คะแนนความพอใจในระดับ 
4   ร้อยละของนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายการ แสดงดังตารางที่ 3  

จากตารางที่ 3 จ านวนผู้ที่ประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายการ พบว่าส่วนใหญ่ให้ระดับคะแนนความพึงพอใจใน
ระดับ 4 และ 5 ยกเว้นรายการที่ 4 ในด้านการส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน  มีนักศึกษา 1 คนให้ระดับคะแนนความพึง
พอใจในคะแนนประเมิน 3 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากที่นักศึกษาหรือผู้เรียนมองว่าการเรียนรู้จ ากัดอยู่ในแต่ละคู่ของตน ไม่ได้มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือคนอ่ืน ๆในวงกว้าง  ส าหรับรายการประเมินที่ 8 และ 9 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้/
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง  และความพึงพอใจรูปแบบการจัดเรียนรู้แบบก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
และผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวนนักศึกษาให้ระดับคะแนนพอใจที่ระดับ 4 และ 5 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

ที่น่าสนใจคือนักศึกษาร้อยละ 87.6 ให้ระดับคะแนนความพึงพอใจในบทบาทของผู้สอนในการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ไห้ระดับคะแนน 5 ความพอใจของนักศึกษาต่อบทบาทของผู้สอนในระดับมากที่สุด
น้ี อาจเน่ืองมาจากว่า  การที่ผู้สอนตั้งค าถามให้ตอบ พูดคุย ซักถาม  หรือให้สาธิต ท าให้นักศึกษาสามารถทราบว่าวัตถุประสงค์
ที่วางไว้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสัมฤทธ์ิผลหรือไม่  ในส่วนของผู้สอนช่วยให้ผู้สอนทราบได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจใน
หัวข้อที่ท าและเชื่อมโยงกับเน้ือหาในการปฏิบัติการน้ันมากน้อยแค่ไหน ท าให้ผู้สอนสามารถเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้เรียนยังขาด
อยู่ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละบทปฏิบัติการ น้ัน ๆ  ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าการทวนสอบของ
ผู้สอนเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) ในทันทีทันใด  ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ในทันทีทันใดเช่นกัน 
และสามารถน าข้อมูลน้ัน ๆ มาปรับใช้ในการตั้งความส าเร็จให้สูงขึ้นตามความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง ในครั้งต่อ ๆไป  

 จากความพอใจในระดับมากที่สุดของนักศึกษาต่อบทบาทของผู้สอนดังกล่าว    ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในราย
ประเมินทั้งหมด 10 รายการในแบบประเมินในการส ารวจน้ี  ได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการทบทวนหรือสรุป
สาระส าคัญหลังการท าการปฏิบัติการ เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในเน้ือหาหรือทฤษฎีของปฏิบัติการน้ัน ๆ และท าให้นักศึกษาได้
ประเมินตนเองเพื่อที่จะได้ทราบว่าอะไรที่ท าได้และเข้าใจ   และอะไรที่ยังไม่ทราบและไม่เข้าใจ เพื่อที่จะไปค้นคว้าต่อไป 
สอดคล้องกับการสะท้อนความรู้สึกจากนักศึกษา จ านวน  6 คนคิดเป็นร้อยละ 25  ดังตารางที่ 4   ที่ได้สะท้อนให้ทราบว่า 
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การตั้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ทราบเป้าหมายในการเรียนและมีความมุ่งม่ันในการที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมายน้ันและท าให้สามารถประเมินตนเองได้   ซ่ึงการสะท้อนความรู้สึกจากนักศึกษาจัดเป็นกระบวนหน่ึงของวงจร
การสะท้อน (reflection)  ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อจะได้น าไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากต่อไป 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการประเมินความพอใจ  ซ่ึงเป็นระดับความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ผลที่ได้จากการ
ประเมินเป็นการสะท้อนความรู้สึกในทางบวกและคาดหวังว่าวิธีการแบบน้ีจะท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  ซ่ึง
ความส าเร็จของในการเรียนรู้ของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งกลยุทธ์ิการเรียนรู้  ซ่ึงหมายถึงวิธีการหรือเทคนิคที่ช่วย
ในการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2552-2554)  วิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
เน้ือหาในแต่ละรายวิชา  (Veselinovska et al., 2011, Arrue et al., 2017)  หรือในแต่ละด้านที่ต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนา
ผู้เรียนเช่นด้านปัญญา ด้านความรู้ หรือด้านจริยธรรม   รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับ คุณภาพของผู้สอน (teacher quality)    ซ่ึงมี
ปัจจัยด้านบวกหลายปัจจัยของผู้สอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพิ่มความพึงพอใจของผู้เรียนได้แก่  การได้รับการ
ฝึกอบรมในด้านวิชาชีพด้านการสอนระดับสูง  การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลอย่างเป็นธรรม 
ทัศนคติ ความเป็นมิตร และความอดทนในการอธิบายสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Romana, 2014) 
 
ตารางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายการของนักศึกษา 
รายการประเมิน* จ านวนผู้ประเมินในแต่ละระดับ (%) ค่าเฉลี่ย± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

5 4 3 2 1 
1 17 (70.9) 7 (29.2) - - - 4.71 ± 0.46 
2 16 (66.7) 8 (33.4) - - - 4.67 ± 0.48 
3 17 (70.9) 7 (29.2) - - - 4.71 ± 0.46 
4 14 (58.4) 9 (37.5) 1(4.2) - - 4.54 ± 0.50 
5 18 (75.1) 6 (25.0) - - - 4.75 ± 0.44 
6 13 (54.2) 11 (45.9) - - - 4.54 ± 0.51 
7 15 (62.5) 9 (37.5) - - - 4.63 ± 0.49 
8 11 (45.9) 13 (54.2) - - - 4.46 ± 0.51 
 9 12 (50.0) 12 (50.0) - - - 4.50 ± 0.51 
10 21 (87.6) 3 (12.5) - - - 4.88 ± 0.34 

 * รายการที่ 1: ความเหมาะสมกับเน้ือหา 2: ส่งเสริมผู้เรียนเข้าใจในเน้ือหาที่ปฏิบัติมากข้ึน 3:ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าตอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ 4:
ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 5:ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานเป็นกลุ่ม 6:ส่งเสริมความสามารถในการใช้ค าพูดเพื่อสื่อสาร 7:ส่งเสริมความมี
วินัย ความซื่อสัตย์ของผู้เรียน 8:ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้/ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง 9: ความพึงพอใจรูปแบบการจัดเรียนรู้แบบ
ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 10:บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
ตารางที่ 4   การสะท้อนความรู้สึกของนักศึกษาจ านวนหนึ่ง 

นักศึกษาคนที่ การสะท้อนความรู้สึก 
1 “ท าให้หนูรู้ว่าการเรียนในวันน้ี หนูต้องท าอะไรเป็นบ้าง ต้องอธิบายเรื่องอะไร” 
2 “ชอบที่อาจารย์ตั้งค าถามให้ตอบ ท าให้รู้ว่าอะไรที่ตอบได้และอะไรที่ไม่รู้ จะได้ไปค้นเพิ่มเติม” 
3 “อยากให้อาจารย์ท าแบบน้ีต่อไป” 
4  “สู้ๆ ค่ะอาจารย์” 
5  “เข้าใจมากขึ้นจากการพยายามที่จะอธิบาย รู้เป้าหมายและต้องท าให้ได้ตามที่วางไว้”  
6  “เหมือนทบทวนสรุปความรู้ ดีค่ะ” 

 
สรุปผลการวิจัย   
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จากผลการประเมินที่ได้ในการใช้วิธีการสอนแบบการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้จากพฤติกรรมดังกล่าว  โดยมีอาจารย์เป็นผู้ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
สรุปได้ว่านักศึกษามีความพึงใจในรายการประเมินต่าง ๆ ในด้าน การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศในระดับมากที่สุด  นักศึกษาให้การประเมินตัวเองในเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ตัวเอง และความพอใจในวิธีการสอนดังกล่าวในระดับมาก และมีความพึงพอใจในบทบาทของผู้สอนมากที่สุ ด โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการสรุปประเด็นหลักที่ส าคัญหลังการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ  

  
ข้อเสนอแนะ   

1.  ควรพิจารณาน าผลประเมินในด้านบทบาทของผู้สอนในการทบทวนและสรุปสาระส าคัญในการเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการหลังส้ินสุดการเรียนในแต่ละครั้ง ไปใช้ในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ 

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธ์ิในการเรียนในการใช้วิธีการสอนแบบใช้จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้
เป็นฐาน  และท าทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดต่าง ๆกัน รวมทั้งในรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาปฏิบัติการ  
. 
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บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2559 และ 
2560 มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะที่ส าคัญและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับ
สมบัติ ทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ 5 ประเภทคือ แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อีพอกไซด์ และ
แอโรแมติก  รวมถึงสมบัติทางสเตอริโอเคมี การสังเคราะห์และการท าปฏิกิริยาของสาร การสอนในอดีตไม่ประสบผลส าเร็จ
เน่ืองจากผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนและไม่สามารถเชื่อมโยงเน้ือหาแต่ละบท เม่ือเจอโจทย์ปัญหาไม่สามารถคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาน้ีต่ าและบางส่วนไม่สามารถสอบผ่านวิชาน้ี ผู้สอนจึงได้น าการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนทุกครั้ง มีการน ากิจกรรมหลากหลายประเภทมา
ประยุกต์ในการสอน ได้แก่ การใช้โมเดลต่อโครงสร้างของสาร การเช็คชื่อออนไลน์ เกมส์จับคู่ การตอบค าถามด้วยโปรแกรม 
Kahoot และ Plickers การท าใบงานและการวิเคราะห์โจทย์เป็นกลุ่มแบบ Jigsaw, gallery walk  และ brainstorm ผลจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในปีการศึกษา 2559-60 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557-58 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาในปี  2559-60 สูงขึ้น โดยสอบผ่านทั้งหมด (A-D) ร้อยละ 97.37-97.44 และได้เกรดปานกลางถึงดีเยี่ยม 
(A-C) ร้อยละ 74.36-78.95 ซ่ึงมากขึ้นกว่าในปี 2557-58 จากแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจ ความเหมาะสมของ
กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม พบว่าอยู่ในระดับสูงและผู้เรียนชอบกิจกรรมการตอบค าถามด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระดับสูงที่สุด นอกจากน้ีจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดและการแสดงความคิดเห็นบนเวทีในชั้น
เรียน พบว่าผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็นตรงกันคือ การท ากิจกรรมกลุ่มกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องเตรียมตนเองให้พร้อมเสมอ มี
ความกล้าแสดงออกมากขึ้นและช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม นอกจากน้ียังท าให้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เทคนิคต่างๆจาก
เพื่อนได้มาก 
 
ค าส าคัญ: เคมีอินทรีย์ 1 การเรียนการสอนแบบเชิงรุก การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

Abstract 
The proactive teaching management in organic chemistry 1 of the 1st semesters in 2559 and 2560 

is aim to enhance critical skills and lifelong learning for the 21st century. The contents are about physical 
and chemical properties of 5 types of organic compounds including alkyl halides, alcohols, ethers, epoxides 
and aromatics together with their stereochemistry, syntheses and reactions. In the past, teaching was 
unsuccessful due to learners are lack of enthusiasm and analysis thinking skill for problem solving. A number 
of students failed to pass the course. Therefore, a variety of group activities have been applied to this 
course including, structural modelling, matching game, online quizzes by Kahoot and Klickers, together with  
discussion, problem analysis and doing worksheets in groups using jigsaw, gallery walk and brainstorm. The 
outcomes of using active learning in the years of 2559-60 were compared to the former years of 2557 and 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

328 

2558. It was found that students in the years of 2559-60 could pass the course (A-D grades) in 97.37-97.44% 
and got moderate to good grade (A-C) in 74.36-78.95% which were higher than those of 2557-58. 
Furthermore, the student questionnaires of this course demonstrated the high level of satisfaction, 
suitability of activities and participation. Besides, the students adored the online questions at the highest 
level. Moreover, the open-ended questionnaires showed the same assessment that group activities 
prompted them to prepare themselves regularly, dare to express and to be helpful in the groups. They are 
also benefit by learning various techniques from group members. 
 
Keywords: organic chemistry, active learning, 21st century learning, life-long learning 
 
บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมาก ความรู้ต่างๆไม่ใช่มาจากครูเพียงอย่างเดียว การเรียนการสอนต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยต้องปรับวิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษา
มีการพัฒนาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งให้นักศึกษาได้พัฒนาแบบเต็ม
ศักยภาพตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม คือการพัฒนา
ผู้เรียนในทุกด้านเพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความ
ต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายใน
มหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต 

วิชาเคมีอินทรีย์1 เป็นการศึกษาเก่ียวกับสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ โดยแต่ละประเภทมีหมู่ฟังก์ชันแตกต่าง
กันเป็นลักษณะเฉพาะ มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างกัน รวมถึงการศึกษาการสังเคราะห์สารอินทรีย์น้ัน ๆด้วยวิธี
ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ สารตั้งต้น สารที่ใช้ท าปฏิกิริยาและสภาวะที่ต้องใช้ นอกจากน้ียังศึกษาเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาและ
การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ที่ท าให้เกิดสารอินทรีย์ชนิดใหม่ขึ้น เน้ือหาสาระของรายวิชาน้ีค่อนข้างมากและมีการ
เชื่อมโยงกันสูง นักศึกษาส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาที่ต้องเข้าใจในทฤษฎีต่างๆ และขาดทักษะในการเชื่อมโยงกระบวนการ
สังเคราะห์สารและปฏิกิริยาของสารเข้าด้วยกัน จากประสบการณ์การสอนในอดีตผู้สอนจะบรรยายทฤษฎีเป็นหลักและให้
โจทย์กลับไปท านอกเวลาเรียน ท าให้ผู้เรียนเบื่อต่อการเรียนที่ต้องน่ังฟังแบบจ าเจ ขาดความกระตือรือร้น ลืมง่าย และไม่
สามารถคิดวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เม่ือเจอโจทย์ปัญหา อีกทั้งไม่สามารถเชื่อมโยงเน้ือหาแต่ละบท ท าให้ไม่สามารถน าไปต่อ
ยอดและไม่เกิดการเรียนรู้แบบ lifelong learning   และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า จากการศึกษาแนวการสอนแบบเชิงรุก 
(Bonwell and Eison, 1991; นนทลี พรธาดาวิทย์, 2559)  และรายงานวิจัยเก่ียวกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า
ช่วยพัฒนานักศึกษาได้เป็นอย่างมากและท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เช่นรายวิชาเคมีทั่วไป 1 ที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญได้ประสบผลส าเร็จในการสอนแบบเชิงรุก (วนิดา และ เสาวภา, 2559)  นอกจากน้ียังมีรายงานวิจัยอีกเป็น
จ านวนมากที่บ่งบอกถึงการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (นนทลี พรธาดาวิทย์, 2560) โดยการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และเข้าใจว่าผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ผู้สอนต้องหารูปแบบวิธีการออกแบบการเรียนรู้
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับเน้ือหาและผู้เรียน ท าให้สมองมีการพัฒนาทุกด้านพร้อมกันแบบบูรณาการ (วิจารณ์ พานิช, 2455) 
และให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ไปใช้ คิดเป็นและมีความใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง (สนง. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) และผู้เรียนต้องรู้จักค้นคว้านอกห้องเรียนรวมถึงมีความสามารถ
ในการน าเสนอข้อมูลให้ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ันผู้สอนจึงได้น าเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 ซ่ึงเป็นรายวิชาพื้นฐานใน
หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหลักสูตรเคมีของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการออกแบบการเรียนรู้พร้อมกับน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เกมส์ การใช้
ปัญหาเป็นฐานการเรียน และรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่ม มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

329 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรายวิชา 721-231 เคมีอินทรีย์ 1 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจ ความเหมาะสมของกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์กิจกรรมของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. เพื่อประเมินสิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมแตกต่างกัน 
4. ประเมินสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกจะท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและความพึงพอใจ รวมถึงมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนสูง นอกจากน้ีเม่ือสิ้นสุดการเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นมากกว่าการจัดการเรียนการสอนในแบบเดิมของปี
การศึกษา 2557-58 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    นักศึกษาสาขาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์       

ที่ลงทะเบียนรายวิชา 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 1/2560   
2. เน้ือหาบทเรียนจ านวน 5 เรื่องคือ สเตอริโอเคมี แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์และอีพอกไซด์ และแอโร

แมติก 
3. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียน โดยเปรียบเทียบคะแนนรวมของผู้เรียนในปี 1/2559 -60 กับผู้เรียนในปี 

1/2557-58 
4. ประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามมีการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ มีข้อเสนอแนะปลายเปิด และมีเวที 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน 
 
การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

กระบวนการสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ ขั้นการเก็บ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ขั้นวางแผน มีล าดับดังน้ี 

- วิเคราะห์เน้ือหาแต่ละหัวข้อและ CLO (course learning outcomes) ของรายวิชา 
- ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบต่างๆในการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
- ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- จัดท าแผนการเรียนการสอน โดยเลือกและวิเคราะห์รูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสมกับเน้ือหาแต่ละหัวข้อ 
- จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมแต่ละประเภท 
- เตรียมเอกสารสื่อการสอนแต่ละบท 

 2. ขั้นด าเนินการ 
   น าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เตรียมไว้ไปใช้ในชั้นเรียน โดยในแต่ละคาบของการสอนมีการเช็คชื่อผู้เรียนทุก

ครั้งด้วยโปรแกรมออนไลน์ ผู้สอนมีการเกริ่นน าเข้าสู่เน้ือหา การตั้งค าถามชวนคิดให้มีการวิเคราะห์ การอภิปรายในประเด็นที่
ส าคัญ และมีการท ากิจกรรมกลุ่ม/คู่ หรือมีเกมส์ตอบค าถามพร้อมสังเกตพฤติกรรมการเรียน และให้คะแนนการเข้าร่วม
กิจกรรม ผู้สอนใช้กิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรมที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของเน้ือหา และในตอนท้ายของชั่วโมงจะมีการ
สรุปกิจกรรมและเน้ือหาสาระส าคัญอย่างสั้นๆ  
    รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีดังน้ี  

2.1 การใช้โมเดลเสมือนจริง  
       การน าโมเดลอะตอมมาใช้ในการศึกษาเรื่องสเตอริโอเคมี ให้ผู้เรียนฝึกประกอบโครงสร้างสารอินทรีย์ท าให้เห็น

ภาพ 3 มิติ และเกิดทักษะในการจินตนาการได้เม่ือปราศจากโมเดล 
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2.2 เกมส์จับคู่  
        ผู้สอนจัดท าการ์ดชุด “ช่ือ-โครงสร้าง” ของแอลคิลแฮไลด์และแอลกอฮอล์  โดยการ์ดคู่หน่ึงมี 1 ใบเป็นชื่อ

ของสารอินทรีย์ และอีก 1 ใบเป็นโครงสร้างของสารที่สอดคล้องกับชื่อ กิจกรรมน้ีท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียนมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการท างานเป็นทีม  

วิธีการท ากิจกรรมน้ี มี 2 รูปแบบ 
รูปแบบที่ 1 ในแต่ละชุดมีการ์ดทั้งหมด 15 คู่ ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม โดยนักศึกษาต้องจับคู่การ์ดระหว่าง

ชื่อกับโครงสร้างให้ถูกต้อง จากน้ันให้เขียนส่งในใบงาน 
รูปแบบที่ 2 ครูจะน าการ์ดติดบนบอร์ดครั้งละ 1 ใบ อาจเป็นชื่อหรือโครงสร้างก็ได้ จากน้ันให้แต่ละกลุ่มน า

การ์ดที่เป็นคู่กันมาติดบนบอร์ด  
2.3 การท า Concept map/ Mind map 

 ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาหัวข้อใดหัวข้อหน่ึง จากน้ันนักศึกษาประมวลเน้ือหาให้เห็นความเชื่อมโยงกัน 
เม่ือเสร็จแล้วน ามาติดบนบอร์ด เพื่อให้กลุ่มอ่ืนๆได้เดินดูพร้อมกับวิเคราะห์ว่า แบบใดให้ความเข้าใจมากที่สุด เพื่อจะได้น าไป
ปรับใช้ในกลุ่มของตนเอง เป็นการฝึกและพัฒนาทักษะการอ่านจับประเด็น มีการวางแผนและการสรุปสิ่งที่ส าคัญอย่างเป็น
ระบบ 

2.4 การค้นคว้าหัวข้อที่ก าหนดให้และน าเสนอ 
        ผู้สอนก าหนดหัวข้อให้ผู้เรียนไปค้นคว้าเป็นกลุ่ม พร้อมหาวิธีการน าเสนอในชั้นเรี ยน ให้เพื่อนได้ช่วยกัน

วิเคราะห์และซักถามสิ่งที่สงสัย โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และผู้น าเสนอจะมีการเตรียมกิจกรรมหรือค าถาม
มาเสริมตามความเหมาะสม เพื่อทดสอบว่าเพื่อนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด กิจกรรมน้ีเป็นการเสริมทักษะการค้นคว้า 
เทคนิคการน าเสนอด้วยวิธีการต่างๆ ความสามัคคี การนัดหมาย ความรับผิดชอบในการท างานเป็นกลุ่ม 

2.5 เกมส์ตอบค าถามด้วยโปรแกรม Plickers 
      ผู้สอนจะก าหนดหัวข้อให้ค้นคว้าและศึกษาเป็นคู่/กลุ่ม พร้อมก าหนดเวลาให้ เม่ือครบก าหนดเวลาจะมีการ

ทดสอบความรู้ที่ได้จากการศึกษา โดยมีค าถาม (10-15 ค าถาม) และก าหนดเวลาในการตอบ ผู้เรียนจะช่วยกันคิดและ
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  
 2.6 เกมส์ตอบค าถามด้วยโปรแกรม Kahoot 
  ผู้สอนจะตั้งค าถามไว้ (10-15 ค าถาม) เป็นค าถามแบบเลือกตอบและก าหนดเวลาในการตอบ ผู้เรียน
จ าเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการตอบค าถาม และอาศัยอินเตอร์เน็ต เกมส์น้ีจะควบคุมเวลา โดยคะแนนจะมากขึ้นตาม
ความไวในการตอบค าถาม เป็นการฝึกทักษะในการท างานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

2.7 การ Brain storm  
 ผู้สอนก าหนดสารอินทรีย์ให้ชนิดหน่ึงบนบอร์ด โดยสารดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้หลายวิธี ให้ผู้เรียนแต่ละ

กลุ่มคิดวิธีการสังเคราะห์โดยใช้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม และเม่ือได้ค าตอบครบผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะเดินศึกษางาน
ของกลุ่มอ่ืน พร้อมวิเคราะห์ว่าได้ค าตอบเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2.8 การใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐานและมีการท าโจทย์แบบ Jigsaw  
        ผู้สอนให้ค าถามแต่ละกลุ่มซ่ึงมีจ านวนข้อตามจ านวนสมาชิก  จากน้ันแต่ละคนในกลุ่มจะเลือก 1 
ค าถาม และคนที่ได้ค าถามเหมือนกันของแต่ละกลุ่มจะมาช่วยกันคิด เม่ือได้ค าตอบให้น ากลับไปสรุปและอธิบายให้เพื่อนใน
กลุ่มเข้าใจ 
 2.9 การทดสอบย่อยรายบุคคล 
        นักศึกษาทุกคนจะมีการท าข้อสอบท้ายบทด้วยตนเอง เพื่อเป็นการประเมินว่าตนเองมีความเข้าใจ ใน
เน้ือหามากน้อยเพียงใด 

3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวบข้อมูล  
3.1 การดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น าเกรดของผู้ เรียนในรายวิชาน้ีของปีการศึกษาที่  1/2559-60 

เปรียบเทียบกับเกรดของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ 1/2557-8 
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3.2 การใช้แบบสอบถาม รวมถึงการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อทราบระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม ความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละเน้ือหา และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการ
ท ากิจกรรมแต่ละประเภท 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ ความเหมาะสมและการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา ได้น ามาหาค่าเฉลี่ย (mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation, SD) ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมี
คะแนนแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังน้ี   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจ ความเหมาะสม และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจ ความเหมาะสม การมีส่วนร่วม 

Mean SD ระดับ Mean SD ระดับ Mean SD ระดับ 
1. การใช้ model  4.37 0.65 สูง 4.17 0.7 สูง 3.89 0.90 สูง 
2. การใช้บัตรเกมส์จับคู่  4.23 0.60 สูง 4.37 0.65 สูง 4.14 0.69 สูง 
3. Brain storm ท าใบงาน 3.83 0.86 สูง 3.97 0.89 สูง 3.89 0.76 สูง 
4. Gallery walk วิเคราะห์
โจทย์ (บนผนังห้อง)  

3.74 0.82 สูง 3.80 0.87 สูง 3.83 0.70 สูง 

5. การท า Concept map 
/Mind map เดี่ยว/คู่ 

3.71 0.75 สูง 3.97 0.71 สูง 3.77 0.77 สูง 

6. การท าโจทย์แบบ Jigsaw 3.63 0.68 สูง 3.91 0.61 สูง 3.94 0.73 สูง 
7. Kahoot 4.60 0.55 สูงที่สุด 4.66 0.48 สูงที่สุด 4.40 0.65 สูง 
8. Plickers 4.60 0.60 สูงที่สุด 4.54 0.61 สูงที่สุด 4.57 0.65 สูงที่สุด 
9. ศึกษา VDO หรือค้นคว้า  
(Flipped class room)  
กิจกรรม/ใบงาน/น าเสนอ 

3.74 0.81 สูง 3.88 0.87 สูง 3.8 0.63 สูง 

10. การทดสอบย่อยเดี่ยว 4.14 0.73 สูง 4.3 0.72 สูง 4.37 0.65 สูง 
 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตามตารางที่ 1 พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดให้อยู่ใน
ระดับสูงถึงสูงมาก และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ า (0.55-0.90) แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของนักศึกษามีความคล้ายคลึงกัน
มาก โดยกิจกรรมที่มีความพึงพอใจในระดับสูงที่สุด คือ Kahoot และ Plickers (ระดับความพึงพอใจ 4.54-4.60) ตามด้วย
กิจกรรมอ่ืนๆที่มีความพึงพอใจในระดับสูงรองลงมาคือ การใช้โมเดล การใช้บัตรเกมส์จับคู่ และการทดสอบย่อยรายบุคคล 
Brain storm, Gallery walk การน าเสนอ การท า concept/mind map และ Jigsaw  

ในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่
ท ามีความเหมาะสมในระดับสูงถึงสูงมาก นอกจากน้ีกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงจะเป็นกิจกรรมที่ตนเองมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมสูงเช่นกัน  

จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดและการเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคัญได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเด็น ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/การพัฒนาที่ได้รับ 

สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในชั้นเรียน - บรรยากาศในชั้นเรียนสนุก มีกิจกรรมที่หลากลายน่าสนใจ การน าเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์มาใช้ในชั้นเรียน เช่น การเช็คชื่อออนไลน์  ตอบค าถามและการท า
กิจกรรมเกมส์ออนไลน์ ท าให้มีการตอบสนองที่รวดเร็ว สนุก ไม่น่าเบื่อ ได้ฝึกสมอง
และความเร็ว มีการแข่งขันมากขึ้น เกิดความกระตือรือร้น การเรียนไม่น่าเบื่อแม้จะ
เป็นเรื่องที่ยาก 
- การท ากิจกรรมกลุ่มท าให้เรียนรู้แนวการคิดจากเพื่อน มีการแชร์ความรู้ซ่ึงกันและ
กัน ได้เพื่อนใหม่ต่างสาขา แลกเปลี่ยนความรู้ มีความสามัคคี ท างานเป็นทีม ไม่กิน
แรงเพื่อน เม่ือไม่เข้าใจสามารถถามเพื่อนได้  
- การที่อาจารย์ได้สรุปสาระส าคัญหลังกิจกรรม พร้อมสรุปเน้ือหาส าคัญแบบ
เชื่อมโยง ท าให้เข้าใจมากขึ้นและชอบเคมีอินทรีย์มากขึ้น  

การสอบย่อยรายบุคคล ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคัญเพราะเป็นการทดสอบตนเองว่า มีความเข้าใจเน้ือหา
มากน้อยเพียงใด และยังเป็นตัววัดได้ว่าการเรียนแบบกิจกรรมท าให้ตนเองมีความรู้
ได้เช่นกัน 

สิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุด การบ้านที่ต้องไปศึกษานอกเวลาเพราะมีเวลาว่างน้อยและว่างไม่ตรงกัน 
การท า  Concept map/ Mind 
map 
          

ท าให้เข้าใจเน้ือหา รู้จักการสรุปสาระส าคัญ ได้เห็นและเรียนรู้จากเพื่อนกลุ่มอ่ืนๆ 
และน ามาปรับใช้ในตัวเอง 

การใช้เกมส์จับคู่ - สนุกสนานตื่นเต้น แข่งกับเวลา เพิ่มความไวพร้อมได้ความรู้ ไม่เครียดกับเน้ือหา 
สร้างสามัคคี ต้องช่วยกันและแบ่งปันความรู้กัน 
- ฝึกการอ่านชื่อได้มาก ฝึกการสังเกต ความรอบคอบและความแม่นย าได้ดี  
- สามารถคิดค าถามได้ท าให้รู้ว่าที่เตรียมมาเพียงพอหรือไม่ 

สิ่งที่ผู้ เรียนเกิดการพัฒนามาก
ที่สุด 
 

- เกิดความตั้งใจ ความมุมานะและพยายามมากขึ้น มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา 
รู้จักการเตรียมความพร้อม การท าความเข้าใจมาล่วงหน้า ท าให้ง่ายต่อการเรียนและ
สามารถเรียนรู้ตามเพื่อนได้ทัน การเรียนไม่น่าเบื่อแม้จะเป็นเรื่องที่ยาก 
- เกิดทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้และหาเทคนิคท าความเข้าใจด้วยตนเอง และ
เกิดการเรียนรู้เทคนิคบางอย่างจากเพื่อนสมาชิก 
- รู้จักการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นพร้อมใช้ให้เกิดประโยชน์  

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  - การจัดกิจกรรมที่หลากหลายดี ท าให้ไม่เบื่อ  
- ไม่อยากได้งานไปท านอกเวลา 

 
ในปัจจุบันกระแสของเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมาก ผู้สอนได้น าวิธีการเช็คชื่อออนไลน์ด้วย QR 

code พบว่านักศึกษาให้ความสนใจมากและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ผู้เรียนชอบที่จะให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้มีการ
ตอบสนองรวดเร็วขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น การท ากิจกรรมควบคู่กับการเรียนการสอนท าให้เกิดความสนุกสนานและไม่
เครียด ดังจะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ 7 และ 8 การใช้โปรแกรม Kahoot และ Plickers เป็นกิจกรรมการตอบค าถามที่ได้รับความ
นิยมจากผู้เรียนมากที่สุดเพราะทราบผลคะแนนทันที และทุกคนยังมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์มากที่สุดเช่นกัน ผู้เรียนชอบ
การแข่งขันระหว่างกลุ่มเพราะเป็นการกระตุ้นสมาชิกภายในกลุ่มให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้น ไม่มีการเอาเปรียบซ่ึงกันและ
กันแต่ต้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ีการท างานเพื่อแข่งกับเวลาท าให้นักศึกษาท างานได้รวดเร็วขึ้น ซ่ึงจะประสบ
ผลส าเร็จได้ก็ต้องมีการท างานเป็นทีมด้วยเช่นกัน  

การท ากิจกรรมกลุ่มหรือจับคู่ในการตอบค าถามในรูปแบบที่ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ผู้สอนเตรียมไว้
คือ Brain storm เพื่อท าใบงาน Gallery walk วิเคราะห์โจทย์ (บนผนังห้อง) เกมส์จับคู่ และ Jigsaw ท าให้นักศึกษาได้ฝึกการ
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ท างานเป็นทีมและเป็นคู่เช่นกัน สมาชิกภายในกลุ่มมีเวลามากขึ้น สมาธิดีขึ้นในการท ากิจกรรม และกล้าแสดงออกพร้อมกับได้
แสดงศักยภาพในตัวเองออกมามากขึ้น มีการช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี และถ้าขาดการท างานเป็นทีมกิจกรรมก็จะไม่ประสบ
ผลส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

การท า Mind map / Concept map จะให้งานไปท าทั้งเป็นกลุ่ม เป็นคู่และเดี่ยว ซ่ึงมีการมอบหมายให้ไปท านอก
เวลาและบางเน้ือหาจะให้ท าภายในชั้นเรียน จะเห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ 3.71 ทั้งน้ีเน่ืองจากการมอบหมาย
งานให้ไปท านอกชั้นเรียนผู้เรียนจะมีปัญหาในเรื่องเวลาเพราะมีเรียนค่อนข้างมาก ท าให้มีเวลาว่างน้อยและไม่สามารถนัด
หมายให้ตรงกันได้ ซ่ึงผู้สอนได้แนะน าว่าการนัดหมายเพื่อเจอกันน้ัน สามารถท าได้โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อการคุยกัน ใน
เบื้องต้น จากน้ันการพบกันโดยตรงก็จะใช้เวลาน้อยลง  

นอกจากน้ีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลน้ัน ผู้สอนก็ยังให้ความส าคัญเพราะการสอบย่อยจะท าให้ผู้สอนทราบว่า
นักศึกษาคนใดมีพฤติกรรมการเรียนอย่างไร มีการเตรียมตัวก่อนการท ากิจกรรมมากน้อยเพียงใด และการใช้กิจกรรมเป็นฐาน
การเรียนรู้จะสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เน้ือหาวิชาได้ในระดับใดเพื่อผู้สอนจะได้น าไปพัฒนาและปรับปรุง ซ่ึงพบว่า
ผู้เรียนก็มีการตอบสนองเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่าผู้เรียนยังคงให้ความส าคัญของการสอบ
ย่อยและให้ข้อเสนอแนะคล้ายๆกันคือ การสอบเป็นการทบทวนด้วยตนเองและเป็นการทดสอบว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียน
ด้วยตนเองได้มากน้อยแค่ไหน  

การท ากิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งผู้สอนยังคงต้องมีบทบาทส าคัญคือ การสรุปเน้ือหาให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เชื่อมโยง สามารถบูรณาการความรู้เพื่อน าไปประยุกต์และต่อยอดเรื่องอ่ืนๆ ต่อไปได้ จากแบบสอบถามนักศึกษาส่วนใหญ่ยัง
ต้องการในส่วนน้ีมาก เป็นสิ่งส าคัญที่จะประมวลเน้ือหาต่างๆ และเพื่อให้นักศึกษามีความม่ันใจในเน้ือหาที่ตนเองได้ค้นคว้า
และท าความเข้าใจมาว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม สิ่งที่นักศึกษาได้พัฒนาจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมดังกล่าว (ตาราง 2) 
พบว่านักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังได้พัฒนาตนเองให้มีความขยันและอดทน  

สิ่งที่น่าสนใจจากแบบสอบถามครั้งน้ีก็คือ ประเด็นที่นักศึกษาไม่ชอบมากที่สุด พบว่าทุกคนให้ค าตอบที่ เหมือนกัน
คือไม่ชอบงานที่ให้ไปค้นคว้าหรือการท างานกลุ่มนอกชั้นเรียน ซ่ึงนักศึกษาให้เหตุผลเหมือนกันคือ ไม่มีเวลาว่างมากเพียงพอใน
การอ่านค้นคว้าและสมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในประเด็นน้ียังต้องมีการ บูรณาการใน
ด้านการค้นคว้า โดยค านึงสภาพความเป็นจริงที่ว่าในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาเรียนหลายวิชาเป็นจ านวนถึง 19-21 หน่วย
กิต ผู้สอนจะต้องออกแบบให้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมภายในห้องเรียนมากกว่าการที่จะให้นักศึกษาไปค้นคว้านอกชั่วโมงเรียน 
และควรท าความเข้าใจกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อมิให้นักศึกษาบางคนเกิดความรู้สึกว่าผู้สอนได้สอนน้อยลง ซ่ึงในความ
เป็นจริงแล้วผู้สอนต้องท างานหนักมากในการวิเคราะห์หากิจกรรมที่เหมาะสม อีกทั้งต้องเตรียมกิจกรรมและรูปแบบวิธีการ
ประเมิน รวมถึงให้การตอบสนองย้อนกลับต่อผู้เรียนให้ทันเวลา ผู้สอนควรต้องแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าการเรียนการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกตลอดเวลา ท าให้เกิดทักษะในการคิดเป็นท าเป็นและกล้าแสดงออก  

การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สิ่งที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะวิชาที่มีเน้ือหามาก ยาก และน่าเบื่อ ให้เปลี่ยนมาเป็นบทเรียนหรือห้องเรียนที่มีการเคลื่อนไหว นักศึกษามีความ
กระตือรือร้น มีความมานะพยายามมากขึ้น ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ไม่เบื่อ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อส่วนรวม ผู้สอน
ต้องค านึงถึงสภาพปัญหาและความแตกต่างของผู้เรียน ซ่ึงมีความแตกต่างของพื้นฐานความรู้ เวลา ความกล้าและศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล โดยต้องให้เวลาและโอกาสแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสมด้วย 

4.2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เม่ือน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา (เกรด) ในปีการศึกษา 1/2559-60 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 

1/2557-58 ได้ผลดังภาพที่ 1 
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การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในระยะเวลา 4 ปี พบว่าในปีการศึกษา 2557 และ 2558 

ซ่ึงผู้สอนมีบทบาทในการบรรยายเน้ือหาวิชา ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาฟัง มีปฏิสัมพันธ์และการโต้ตอบหรือซักถามจาก
นักศึกษาน้อยมาก ท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (เกรด E) ร้อยละ 10.97-27.7 และนักศึกษาส่วนใหญ่มี
ผลการเรียนอยู่ในระดับต่ าจนถึงปานกลาง (เกรด C-D) ร้อยละ 63.6    ส่วนในปีการศึกษา พ.ศ. 2559-60 ผู้สอนได้เริ่มปรับ
การเรียนการสอนให้เป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นท าให้มีนักศึกษาไม่ผ่าน
เกณฑ์ลดลงอย่างมากเหลือเพียงร้อยละ 2.6 เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นนักศึกษาตกค้างที่ไม่เข้าเรียน และจากการสังเกตของผู้สอนภายใน
ชั้นที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน ท าให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในห้องได้อย่างชัดเจน  ส่วนใหญ่
คล่องแคล่วว่องไว ไม่น่ิงเฉย มีความพยายามในการท ากิจกรรม โดยเฉพาะนักศึกษาตกค้างที่ลงทะเบียนเรียนใหม่ในปี 2559-
60 และเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่น
น้องภายในชั้น และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินไปได้ในระดับปานกลาง  นอกจากน้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมของ
นักศึกษาปีการศึกษา 2559-60 ดีขึ้น ซ่ึงพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่ได้เกรดระดับปานกลางจนถึงดีและดีเยี่ยม (เกรด A-C) 
มีจ านวนสูงขึ้นมากอย่างมีนัยส าคัญเป็นร้อยละ 74.35-78.94 เม่ือเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557-58 มีจ านวนร้อยละ 
43.07-54.84 ส่วนผลการเรียนในระดับต่ ามีน้อยลงอย่างชัดเจนเช่นกัน (เกรด D) เหลือร้อยละ 18.42-23.08 
 
สรุปผลการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษากล้าคิดกล้าท ามากขึ้น และที่ส าคัญคือกล้าแสดง
ศักยภาพของตนเองออกภายในชั้นเรียน กิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับเน้ือหามากและมีผลท าให้นักศึกษา
เกิดความพึงพอใจในระดับสูงถึงสูงมาก จึงมีส่วนร่วมในการเรียนและการท ากิจกรรมมากขึ้น นักศึกษารู้จักเตรียมความพร้อม
เพื่อการเผชิญกับปัญหาต่างๆภายในชั้นเรียน การสอนแบบเชิงรุกในรายวิชาน้ีท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะที่ส าคัญทั้งด้าน
การพูด การน าเสนอข้อมูล การท างานเป็นทีม การสื่อสาร การปรับตัว ความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ
ในที่สุดส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะและปรับปรุง 

1. การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ผู้สอนควรค านึงถึงศักยภาพของนักศึกษาที่มีความแตกต่างกัน ดังน้ันควรให้
โอกาสและเวลาแก่นักศึกษาแต่ละคนตามความเหมาะสม 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เพื่อลดความจ าเจของเน้ือหาและสร้างความสนใจให้นักศึกษา 
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3. จัดสื่อการเรียนการสอนหรือแนะน าแหล่งของสื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี ภายหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประชากร คือ 
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  532 คน ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน แบ่งเป็น 1) วางแผนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 2) ด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ และ3)ประเมินผลการด าเนินงาน เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ด้วยกำรหำดชันีควำมสอดคล้อง พบว่ำ มีดชันี
ควำมสอดคล้องรำยข้อมำกกว่ำ .60 ทุกข้อและมีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ .80  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  อยู่ในระดับสูง (= 4.10, =0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านทักษะชีวิตและการท างาน  (= 4.18, =0.48)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(= 4.04, =0.50)  ข้อเสนอแนะในการวิจัย เสนอให้งานกิจการนักศึกษาน าผลการศึกษาไปวางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 
ค าส าคัญ : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, นักศึกษาพยาบาล 
 

Abstract 
 This study aimed to study the 21st century skills of the nursing students of Boromarajonani College 
of Nursing, Ratchaburi after completing the training program developed by the researchers. The population 
consisted of 532 nursing students. The procedures of study were divided into three phrases ; 1) planning of 
the development project on the 21st century skills of the nursing students  2) the operation of the project 
plan, and 3) evaluation of the project plan. The instrument employed in the study was the questionnaire 
of the students’ opinions on the 21st century skills which was evaluated according to content validity and 
reliability which Cronbach, s alpha Coefficient was 0.80. Then the researchers analyzed the data by 
percentage, mean and standard deviation. The findings of this study indicated that the 21st century skills of 
the nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi were at the high level (=4.10, 
=0.46). Considering details on each skill domain, it was found that the highest mean was the skills of life 
and working (= 4.18, =0.48)  and the lowest mean was the skills of learning and innovation (=4.04, 
=0.50). For the recommendation, the researchers suggest that the Student Affair Division of the college 
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should apply these findings to plan some extra-curricular activities to promote the 21st century skills of the 
students so that the students can learn happily.  
 
Keywords: Twenty First Century Skills, Nursing Students 
 
บทน า 

การศึกษานับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรภายในประเทศ เม่ือประชากรมีคุณภาพย่อมจะ
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาตามล าดับ จากรายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2556 รายงานว่าการศึกษาของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไป พบว่า ประชากรวัยแรงงานของไทยมีการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่จบระดับประถมศึกษา เม่ือ
พิจารณาด้านคุณภาพชีวิตไทยมีอันดับการพัฒนามนุษย์ปี พ.ศ.2555 ที่จัดโดยเครือข่ายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programme-UNDP) อยู่ในระดับกลางที่อันดับ 103 จากทั้งหมด 187 ประเทศต่ ากว่าประเทศใน
กลุ่มอาเซียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2556) อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาจ าเป็นต้อง
อาศัยประสิทธิภาพจากการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากการ
จัดการเรียนรู้ในอดีตที่ผู้เรียนต้องอาศัยการศึกษาโดยการถ่ายทอดวิทยาการจากประสบการณ์ของผู้สอนหรือจากการอ่าน
หนังสือหรือต าราของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาแบบไร้ขีดจ ากัด ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายบทบาทความเป็นครูเปลี่ยนจากผู้สอนมาเป็นโค้ชที่จ าเป็นต้องมีวิธีการที่สามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้รอบด้าน สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยใช้
สติปัญญา สามารถด ารงอยู่ภายในโลกความเป็นจริงได้อย่างปกติสุข(วิจารณ์ พานิช, 2555) 

การจัดการการเรียนรู้ของทุกระดับในสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมี
ความหลากหลาย อย่างไรก็ตามเครือข่ายความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือเครือข่าย P21 ได้มีการ
พัฒนาวิสัยทัศน์เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนโดยจ าเป็นต้องสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่า งๆ(อ้างถึงใน วิจารณ์ 
พานิช, 2555) ได้แก่ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ เทคโนโลยี 
ทักษะสาระวิชาหลัก (การอ่าน การเขียน การคิด และทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21) โดยทักษะข้างต้นจ าเป็นต้องมี
ระบบการสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นปัจจัยเอ้ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองมากขึ้น 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เพื่อให้บรรลุผลในการผลิตบัณฑิตพยาบาลตามมาตรฐานการศึกษา งานกิจการ
นักศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  ที่มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับ
นักศึกษาควบคู่กับงานการสอนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557, หน้า 69) ซ่ึง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้ก าหนดการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ นวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ(แผนพัฒนา
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ประจ าปีการศึกษา 2560,2561)  ดังน้ันงานกิจการนักศึกษา จึงมีการก าหนด
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21(แผนพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปี
การศึกษา 2560, หน้า 17) ให้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
โครงการน้ีมีการด าเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่มีการศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการได้รับการ
เรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาจึงตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
และทักษะชีวิตและอาชีพ  เพื่อให้ทราบสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการก าหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ภายหลังเข้า

ร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
กรอบแนวคิด  

การวิจัยเพื่อศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ผู้วิจัยใช้
แนวคิดของ Trilling & Fadel(2009) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม(Learning and Innovation skills) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี(Information,Media, and Technology 
skills) และทักษะชีวิตและการท างาน(Life and Career skills)  เพื่อมาก าหนดเป็นกรอบและองค์ประกอบในการก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย โดยได้ก าหนดแนวทางการศึกษาด้านทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารญาณและการแก้ปัญหา ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ ความรู้ด้าน
สารสนเทศ ความรู้เก่ียวกับสื่อ และความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านทักษะชีวิตและการท างาน ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ และภาวะผู้น า 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จากการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษ
ที่21โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งเป็น 1) วางแผนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 2) 
ด าเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ และ3) ประเมินผลการด าเนินงาน 

4.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ถึงปีที่ 4 ที่ศึกษาในปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 532 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 91 คน ชั้นปีที่ 2 จ านวน 146 คน ชั้นปีที่ 3 จ านวน  
145 คน ชั้นปีที่ 4 จ านวน 150 คน  

4.2 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชั้นปี เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย 
ส่วนที่ 2 เป็นความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของตนเอง ที่ผู้วิจัยสร้างข้อ

รายการขึ้นตามแนวคิดของ Trilling & Fadel(2009)  ตามนิยามศัพท์ในแต่ละด้าน จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม จ านวน 10 ข้อ ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี จ านวน 10 ข้อ ด้านทักษะชีวิตและการ
ท างาน จ านวน 10 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ 1 เห็นด้วยน้อย
ที่สุด ถึง 5 เห็นด้วยมากที่สุด ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี  

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00–2.33 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ า 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.34–3.66 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง  
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึง ทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. หาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยน าแบบสอบถามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

ของนักศึกษาพยาบาล ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมด้านเน้ือหา ด้วยการพิจารณาดัชนีความ
สอดคล้อง พบว่า ดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่า .6 ทุกข้อ และมีบางข้อที่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ข้อน้ันมีความชัดเจน
มากขึ้น จากน้ันจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  

2. หาความเที่ยง (reliability)  ของแบบสอบถามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล โดยน า 
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน หลังจากน้ันน าแบบสอบถามมาปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องโดยการใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha coefficient) ของครอนบาร์ค(Cronbach) รายด้าน ได้แก่ .75, .85, .80 
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ตามล าดับ และทั้งฉบับเท่ากับ .80  แล้วจึงน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงกับนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี 

4.3 การเก็บและรวบรามข้อมูล  
4.3.1แนะน าตัวกับกลุ่มตัวอย่าง และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้กลุ่มตัวอย่างทราบ อธิบายให้กลุ่มตัวอย่าง

เข้าใจว่าการศึกษาครั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่างว่าจะยินยอมเข้าร่วมในการศึกษาหรือไม่ก็ได้  และข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาครั้งน้ีจะถูกเก็บเป็นความลับ และน าเสนอในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะบอกรับหรือปฏิเสธได้โดยไม่มีผล
ต่อผลการเรียนของนักศึกษา จากน้ันเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย และถามความสมัครใจเข้าร่วมวิจัย ถ้ากลุ่มตัวอย่างเต็มใจ
เข้าร่วมวิจัยจึงให้เซ็นใบยินยอม  

4.3.2 ด าเนินการให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21ตาม
แผนการด าเนินงานโครงการ 

4.3.3 ติดตามประเมินผลการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มตัวอย่าง 
4.3.4 แจกแบบสอบถามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลให้กับกลุ่มตัวอย่างภายหลังการเข้าร่วม

โครงการเสร็จสิ้น 
4.4 วิเคราะห์ข้อมูล  
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปได้แก่ อายุ เพศ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
2. วิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลและอภิปราย 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง(N=532) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

หญิง 
ชาย 

 
512 
20 

 
96.24 
3.76 

ชั้นป ี
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

 
91 
146 
145 
150 

 
17.10 
27.44 
27.26 
28.19 

เกรดเฉลี่ย (G.P.A) 
2.00 - 2.50 
2.51 – 3.00 
3.01 – 3.50 
มากกว่า 3.51 

 
120 
266 
102 
44 

 
22.56 

50 
19.17 
8.27 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 96.24)  ชั้นปีส่วนใหญ่เป็นชั้นปีที่ 4 รองลงมา

เป็นชั้นปี 2 (ร้อยละ 28.19 และ 27.44 ตามล าดับ)  เกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2.51 -  3.00  รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย  
3.01 – 3.50 (ร้อยละ 50 และ 22.56 ตามล าดับ)  
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการแปลผลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (N=532) 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน() 

แปลผล 

ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.04 0.50 สูง 
1.เปิดใจกว้างและยอมรับมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ๆที่มีความ
หลากหลาย 

4.19 0.59 สูง 

2.บอกค าตอบได้อย่างหลากหลายในเวลาที่จ ากัด 3.96 0.65 สูง 
3.อธิบายวิธีการคิดและประเมินแนวคิดของตนได้ 4.00 0.65 สูง 
4.มีความสามารถในการนิยามและท าความเข้าใจปัญหา 3.94 0.66 สูง 
5.มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน สรุปและเลือกใช้
ข้อมูลในการแก้ปัญหา 

3.99 0.67 สูง 

6.สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย 4.02 0.68 สูง 
7.ตัดสินใจลงข้อสรุปในการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงผลกระทบที่
จะตามมาจากทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย 

4.01 0.65 สูง 

8.ประเมินการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 4.10 0.62 สูง 
9.ประเมินความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 4.16 0.62 สูง 
10.สามารถน าผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นไปประยุกต์ใช้ต่อได้ 4.06 0.65 สูง 
ด้านทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.07 0.49 สูง 
11.ก าหนดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการได้ 4.02 0.64 สูง 
12.เลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.12 0.63 สูง 

13.ประเมินข้อมูลและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ 4.08 0.65 สูง 
14.สามารถจัดเก็บ จัดการ และเชื่อมโยงสารสนเทศจาก
หลากหลายแหล่งที่มา 

4.06 0.64 สูง 

15.สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และสภาพแวดล้อม 

4.12 0.66 สูง 

16.เลือกใช้วิธีการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม 

4.13 0.56 สูง 

17.มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน
สภาพแวดล้อมในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมทั้งใน
สภาพแวดล้อมที่สื่อสารกันด้วยหลายภาษา 

3.98 0.66 สูง 

18.สามารถผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นใน
กิจกรรมการเรียนของตนเองได้ 

4.02 0.66 สูง 

19.สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ 

4.09 0.66 สูง 

20.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 4.17 0.67 สูง 
ด้านทักษะชีวติและการท างาน  ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.18 0.48 สูง 
21.มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศคติ หรือ
พฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

4.16 0.61 สูง 
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ข้อความ ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน() 

แปลผล 

22.สามารถท างานได้อย่างหลากหลายตามโอกาสและ
สถานการณ์ 

4.10 0.65 สูง 

23.สามารถก าหนดเป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญ วางแผน 
และท างานให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.09 0.65 สูง 

24.ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 4.30 0.62 สูง 
25.สามารถจัดการกับค าชม ค าวิจารณ์ ความผิดพลาด และข้อ
ขัดแย้งอย่างเหมาะสม 

4.20 0.62 สูง 

26.เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.28 0.63 สูง 
27.สามารถท างานร่วมกับคนที่มีพื้นฐานทางสังคม และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ(สามารถปรับตัว
เข้ากับเพื่อน/ผู้ร่วมงานได้) 

4.23 0.60 สูง 

28.มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองและสังคม 4.28 0.62 สูง 
29.มีภาวะผู้น าและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อ่ืนได้ 4.09 0.66 สูง 
30.มีบุคลิกภาพที่ดี 4.15 0.63 สูง 

รวม 4.10 0.46 สูง 
 

จากตารางที่ 2  พบว่า  ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  อยู่
ในระดับสูง (= 4.10, =0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทักษะชีวิตและการท างาน  
(= 4.18, =0.48)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (= 4.04, =0.50)  และเม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  (= 4.30, =0.62)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ  มีความสามารถในการนิยามและท าความเข้าใจปัญหา  (= 3.94, =0.66)   

จากผลการศึกษา  พบว่า  ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
อยู่ในระดับสูง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน  ผู้วิจัยขออภิปรายในแต่ละด้าน  ดังน้ี 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning and Innovation skills)  อยู่ในระดับสูง  อธิบายได้ว่า ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม  เป็นทักษะที่อยู่บนพื้นฐานจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นการสร้างความคิดที่หลากหลาย  สร้างแนวคิด
ใหม่และมีคุณค่า  และสามารถอธิบาย  ขัดเกลา  วิเคราะห์และประเมินความคิดของตนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสร้างสรรค์
ให้มากขึ้น  ร่วมกับการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์โดยเน้นปฏิบัติ  และสื่อสารแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องเปิดใจกว้างและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อระบบการท างาน  ร่วมกับการเป็นผู้น าใน
การสร้างสรรค์งาน  โดยพร้อมที่จะยอมรับความคิดหรือสภาพการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นน้ันได้  จากน้ันต้องน านวัตกรรมมาสู่การ
ปฏิบัติ (Implement  Innovations)   โดยปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใช้และพัฒนาจากผลแห่ง
นวัตกรรมที่น ามาใช้  สอดคล้องกับการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จัดกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะด้านกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ 1.การ
ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดด้วยเทคนิคตะกร้า 3 ใบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการสโมสรนักศึกษาและโครงการที่เก่ียวข้อง
กับนักศึกษาทุกโครงการ 2.พัฒนาสติปัญญาของนักศึกษาด้วยแนวคิดจิตปัญญาผ่านกิจกรรม เช่น กิจกรรมน่ังสมาธิ ฟัง
บรรยายจากวิทยากรฯลฯ และ3.พัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในการจัดท านวัตกรรมทางการพยาบาล ซ่ึงเป็นการส่งเสริมทักษะในด้านน้ีของ
นักศึกษาที่เกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจนแก่นักศึกษาในการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ  ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกว่าทักษะด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ดี  มีคุณค่า  และสามารถน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.46, SD =0 .50)(รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 2ปีงบประมาณ 2561, หน้า 13) ซ่ึงนักศึกษาที่ได้รับจาก
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การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ในกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ในกิจกรรม
พัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์  ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองจากตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และในปี
การศึกษา 2560 ก็ยังคงด าเนินการพัฒนาในด้านน้ี   เน่ืองจากการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่จะท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ส่งผลให้นักศึกษาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงประสิทธิผลโครงการ   ท าให้นักศึกษาของวิทยาลัย
ได้รับรางวัล 1st Prize of Innovation Presentation “The massaging equipment for relieving labour pain  และ 1st 
Prize of Innovation Presentation “Easy Move : the patient transfer sheet”  และ  3rd Runner of Innovation 
Presentation “Call Bella: The wireless call bell for older adults living alone” จากเข้าร่วมการประกวด ในการ
ป ร ะ ชุ ม  The 3rd Health, Research, & Innovation Student Forum: “ Today,s Student, Tomorrow,s Health 
Professionals” วันที่  8 -10  กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชชนนี พะเยา และ รางวัลผลงาน
นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ ในระดับดี จากนวัตกรรมเรื่อง หุ่นจ าลองทวารเทียมส าหรับฝึกทักษะปฏิบัติการดูแลแผลทวารเทียม 
และนวัตกรรมเรื่อง โครงร่างแอพพลิเคชั่นบ าบัดความวิตกกังวลด้วยจินตนาการ ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “มุ่งสร้างสรรค์
นวัตกรรม การพยาบาลร่วมสมัย” วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  สอดคล้องกับการศึกษา
ของรุ่งนภา  จันทรา และอติญาณ์  ศรเกษตริน (2560)  ที่ได้ศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  ของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ที่พบว่า ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อยู่ในระดับสูง และสอดคล้อง
กับการศึกษาของของณัชชา  ตระการจันทร์ (2559)  ที่ท าการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

ทักษะด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  (Information,Media, and Technology skills)  อยู่ในระดับสูง  
อธิบายได้ว่า  นักศึกษาพยาบาลในปัจจุบัน  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อ เทคโนโลยีในการสื่อสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  ซ่ึง
นักศึกษามีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี  ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีการน าสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีได้จัดให้นักศึกษาผ่านโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสู่ไทยแลนด์ 4.0  ได้แก่ 1.กระตุ้นการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ตามนโยบาย Thailand 4.0 2. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ  และ3.นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ให้เพิ่มขึ้น  
เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความจ าเป็นที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
ด้านสื่อ เทคโนโลยี ต่างๆ ได้อย่างดี  โดยผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
(�̅�=4.59, SD = 0.40) )(รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 
2561, หน้า 13)  นอกจากน้ีจะพบว่าแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการการเรียนรู้  คือ  กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ระหว่าง 19 - 22 ปี  
เป็นช่วงของกลุ่มคนที่เกิดในยุค Generation Y  (เกิดระหว่าง ค.ศ. 1981 – 1997)  ที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
สารสนเทศ  และการรู้เท่าทันสื่อ  เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอย่างกว้างขวาง  และมี
การขยายไปอย่างรวดเร็ว  กลุ่มน้ีจะมีความคุ้นเคยและสามารถใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ
การศึกษาของรุ่งนภา  จันทรา และอติญาณ์  ศรเกษตริน (2560)  ที่ได้ศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับสูง และและการศึกษาของณัชชา  ตระการจันทร์ (2559)  ที่ท าการศึกษาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  พบว่า ทักษะด้านการสื่อสาร ของนักศึกษา
พยาบาล อยู่ในระดับมาก และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

ทักษะชีวิตและการท างาน(Life and Career skills) อยู่ในระดับสูง  อธิบายได้ว่า  นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถ
ในการปรับตัวด้านการปฏิบัติงาน มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 
ซ่ึงเป็นนักศึกษาที่ผ่านประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ที่ต้องฝึกในแหล่งฝึกทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ท า
ให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์และการเรียนรู้เก่ียวกับการปรับตัว และทักษะด้านวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งทักษะเก่ียวกับการ
ด าเนินชีวิตในการเป็นนักศึกษาพยาบาล อีกทั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้มีการก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษา
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พยาบาล ได้แก่ การมีจิตอาสาและการให้ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (คู่มือการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชชนนี, 2561)  เพื่อเอ้ือต่อการพัฒนานักศึกษาพยาบาลทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  สอดคล้องกับผลที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษาจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในส่วนของกิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านสังคม ได้แก่ 1. สนับสนุน/ส่งเสริม การปรับตัวในการเข้าสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน 2. สร้างความเป็นผู้น าและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษาผ่านกิจกรรม เช่น กิจกรรมพี่สอนน้อง  กิจกรรมจิตอาสา และ3. กิจกรรมการพัฒนา Smart 
STD Nurse แต่ละชั้นปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะชีวิตและการท างาน    โดยผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.69, SD = 0.56)  สอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งนภา  จันทรา 
และอติญาณ์  ศรเกษตริน (2560)  ที่ได้ศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ที่พบว่า ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  อยู่ในระดับสูง และการศึกษาของณัชชา  ตระการ
จันทร์ (2559)  ที่ท าการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  
พบว่า ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

งานกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยในแผนพัฒนานักศึกษา ได้มีการก าหนดโครงการการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะ
การเรียนรู้ในด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านสังคม โดยผลการวิจัยพบว่าทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี   อยู่ในระดับสูง ซ่ึงผลการวิจัยน้ีจะช่วยให้งาน
กิจการนักศึกษาน าไปวางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาให้สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. งานกิจการนักศึกษาน าผลการศึกษาไปวางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ของนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

2. ท าการวิจัยเปรียบเทียบทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปีจากการได้รับการพัฒนาทักษะกา 
เรียนรู้ของนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

3. งานกิจการนักศึกษาควรวางแผนร่วมกับงานการสอนในการบูรณาการการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
รายการอ้างอิง 
งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. (2561). แผนพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

ราชบุรี ประจําปีการศึกษา 2560. เอกสารอัดส าเนา. 
งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. (2561). รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการ 

เรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 2ปีงบประมาณ 2561. เอกสารอัดส าเนา. 
ณัชชา ตระการจันทร์. (2559). ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  

ปีการศึกษา 2558. เอกสารการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1. 
รุ่งนภา จันทรา และอติญาณ์ ศรเกษตริน. (2560). ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(1): 180-190. 
วิจารณ์  พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2558). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557. กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นส่วนจ ากัด การพิมพ์. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2556.  



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

344 

สืบค้น เ ม่ือ  5 มกราคม 2561 จาก http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/39719-
2357.pdf 

Partnership for 21st Century Skills. (2009). Framework for 21st Century Learning. P21 Retrieved May 9,  
2016. From http://www.21stcenturyskills.org/documents/framework_flyer_updated_april_2009.pdf. 

Trilling, B & Fadel, C. (2009). Learning and Innovation Skills. 21st Century Skills Learning for Life In Our  
Times. San Francisco: Jossey-Bass 

 
  



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

345 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
 
 
 
 
 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

346 

การใช้วิธีโค้ชและระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

Applying coaching and mentoring system for educational potential developing of 
undergraduate dental students, Prince of Songkla University 

 
กิรณา ขันติโกสุม1, สายใจ ตัณฑนุช2*, บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล3  

1อาจารย์, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2รองศาสตราจารย์, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3ศาสตราจารย์, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ประสานงาน*: saijai.t@psu.ac.th 

 
Kirana Kantikosum1, Saijai Tanthanuch2*, Boonlert Kukiattrakoon3 

1Lecturer, Department of Conservative Dentistry, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University 
2Associated Professor, Department of Conservative Dentistry, Faculty of Dentistry,  

Prince of Songkla University  
3Professor, Department of Conservative Dentistry, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University 

 Corresponding Author*:  saijai.t@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการใช้วิธีโค้ชและระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับ

ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วัสดุและวิธีการ: เก็บข้อมูลย้อนหลังจ านวนนักศึกษาทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานสาขาทันตกรรมหัตถการและครอบและ

สะพานฟันเสร็จสิ้นเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา ในนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และ 2560 โดยปีการศึกษา 
2560 จะใช้วิธีโค้ชและระบบพี่เลี้ยง น าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท างานเสร็จสิ้นระหว่าง 2 ปีการศึกษาในแต่
ละสาขาด้วยการทดสอบไคสแควร์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

ผลการศึกษา: นักศึกษาที่ได้รับการโค้ชและระบบพี่เลี้ยงในปีการศึกษา 2560 ในแต่ละสาขา มีจ านวนนักศึกษา
ท างานเสร็จสิ้นสูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

สรุป: การใช้วิธีโค้ชและระบบพี่เลี้ยงมีผลท าให้นักศึกษาท างานเสร็จสิ้นในสาขาทันตกรรมหัตถการและครอบและ
สะพานฟันสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ค าส าคัญ: วิธีโค้ช ระบบพี่เลี้ยง นักศึกษาทันตแพทย์  
 

Abstract 
Objective: To evaluate the applying coaching and mentoring on educational potential developing 

of undergraduate dental students, Prince of Songkla University.  
Materials and Methods: The number of completed- and incompleted-work students at the end of 

academic year 2559 and 2560 in Operative Dentistry and Crown and Bridge field work were collected. In 
academic year 2560, the coaching and mentoring were applied. Chi square test was used to compare the 
proportion of completed-work students between 2 academic year in each filed work (ɑ = 0.05).  

Results: The number of completed-work students in academic year 2560 was significantly higher 
than that of academic year 2559 (p < 0.05).  
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Conclusion: Applying the coaching and mentoring improved the number of completed-work 
students in Operative Dentistry and Crown and Bridge field work.  
 
Keywords: coaching, dental student, mentoring  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษสาขาการจัดการ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย  โดยสามารถใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนในรายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  (Business English Usage) 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสาขาการจัดการของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษฯ และ 3) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสื่อประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษฯ  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มทร.ศรีวิชัย  จ านวน 20 คน ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยสื่อประสม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษฯ โดยใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) สื่อ
ประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษฯ  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในด้านความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสาขาการจัดการ และ 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสื่อประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษฯ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา   
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษฯ เท่ากับ 76.70 และ 75.83 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสาขาการจัดการของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษฯ เท่ากับ 0.55  และ 3) 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อสื่อประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษฯ และเห็นว่าสื่อประสมค าศัพท์ภาษาอังกฤษฯ เป็นสื่อที่ 
มีความแตกต่างจากการเรียนแบบบรรยาย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถน าสื่อไปศึกษาและเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ได้ด้วยตนเองมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่ยุคการศึกษาไทย 4.0 
 
ค าส าคัญ: สื่อประสม  ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 
 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

349 

Abstract 
The purposes of the research were: 1) to develop and test the efficiency of General Management 

English vocabulary multimedia package for undergraduates of College of Industrial Technology and 
Management, RUTS, Nakhon Si Thammarat. The developed multimedia package can be used as an 
instructional media for Business English Usage course; 2) to find out the Effectiveness Index of students’ 
ability of General Management English vocabulary who studied by using the multimedia package; and 3) to 
study the students’ opinion towards the multimedia package. The sample comprised of 20 second year 
General Management major students. The instruments used for gathering data consisted of: 1) General 
Management English vocabulary multimedia package; 2) General Management English vocabulary test was 
used as a pre-test and post-test; and 3) a questionnaire on opinions towards General Management English 
vocabulary multimedia package. The descriptive statistics were used to analyse the gathered data. The 
results of the study were as follows: 1) The efficiency score of General Management English vocabulary 
multimedia package was 76.70 and 75.83 ; 2) the Effectiveness Index of students’ ability of General 
Management English vocabulary who studied by using the multimedia package was 0.55 and; 3) the 
students’ opinions towards the multimedia package were highly positive. In addition, students reflected 
that they can learn more compared to the scenario where teaching is made only by lecture-based teaching. 
The use of multimedia package can support their learning. It also stimulates their strong desire to study 
English actively and independently. Importantly, it promotes students in Education 4.0 era to their full 
potential. 
 
Keywords: multimedia package, General Management English vocabulary, RUTS  
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ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความสามารถ 
ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเขยีนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
Effects of Using Genre-based concept along with Synectics teaching method on Poetry 

writing ability and Attitude toward creative poetry writing of Matthayomsuksa V 
Students. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพื่อวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อ
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับ
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอินทาราม จ านวน 1 ห้องเรียน มี
นักเรียนจ านวน 30 คน ที่ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ด าเนินการทดลองแบบ One Group 
Pretest - Posttest Design ใช้เวลาทดลองจ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวมการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบ
การสอนซินเนคติกส์ แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และแบบวัดเจตคติต่อการเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
for dependent samples ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าร้อยละ 80.20 
3) งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4) เจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ: แนวคิดอรรถฐาน, รูปแบบการสอนซินเนคติกส์, การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์, เจตคติต่อการเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ 
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Abstract 
 This research aims to 1) compare Matthayomsuksa V students’ creative poetry writing ability before 
and after studying 2) compare Matthayomsuksa V students’ creative poetry writing ability with the criterion 
of 80 percent 3) to analyze Matthayomsuksa V students’ pieces of creative poetry writing of whom were 
taught by using genre-based concept along with synectics teaching method 4) to study attitude toward 
creative poetry writing of Matthayomsuksa V Students who were taught by using genre-based concept along 
with synectics teaching method.  Sample group were 30 Matthayomsuksa V students of one classroom in 
Wat Intharam School. They were chosen by purposive sampling method. This research experiment was 
conducted by using One Group Pretest – Posttest Design in 12 periods, 50 minutes per period. Research 
instruments were the lesson plans on creative poetry writing by using genre-based concept along with 
synetics teaching method, a paper tests on creative poetry writing, and an attitude tests on creative poetry 
writing. Statistical tools used in data analysis were average score (x ̅), standard deviation (SD), t-test for 
dependent samples and one group t-test.  The results showed that 1) the creative poetry writing ability 
after studying of Matthayomsuksa V students who were taught by using genre-based concept along with 
synectics teaching method was .05 significantly higher than before studying 2) the creative poetry writing 
ability of Matthayomsuksa V students who were taught by using genre-based concept along with synectics 
teaching method was higher than the level of 80 percent 3) the creative poetry of the students meets the 
criteria 4) the attitude towards the creative poetry writing ability of Matthayomsuksa V students who were 
taught by using genre-based concept along with synectics teaching method was high. 
 
Keywords: Genre-based concept, Synectics teaching method, Creative poetry writing, Attitude toward 
creative poetry writing 
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การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการบริการคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะในชั้นเรียนยุคการศึกษา 4.0  
ด้วยโอเพ่นซอร์สผ่านมุมมองของผู้สอน กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

Efficiency Evaluation of Intelligent Computer Service Model in Education 4.0 Classroom 
by Using Open Source Through Viewpoint of Teachers : A Case Study of Demonstration 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการบริการคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะในชั้นเรียนยุค
การศึกษา 4.0 ด้วยโอเพ่นซอร์สผ่านมุมมองของผู้สอนกรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มตัวอย่างใน
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจ านวน 81 คน และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจ านวน 11 คนซ่ึงเป็นครูผู้สอนประจ าและนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์และแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบเครือข่ายใจความส าคัญ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอนประเมินประสิทธิภาพรูปแบบใน
ด้านประโยชน์ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: ประเมินประสิทธิภาพ การบริการคอมพิวเตอร์แบบอัจฉริยะ การศึกษา 4.0 โอเพ่นซอร์ส 

 
Abstract 

The research objective was to evaluate the efficiency of the model of intelligent computer service 
in education 4.0 classroom by using open source through viewpoint of teachers, a case study of 
Demonstration School Prince of Songkla University. The samples in quantitative data collection were 81 
teachers and the key performances in qualitative data collection were 11 teachers and teacher students. 
The research instruments were online questionnaire and the semi-structure interview. The data were 
analyzed by mean, standard deviation and thematic network analysis. The results of the efficiency 
evaluation show that the Utility Standard, Propriety Standard, Feasibility Standard and Accuracy Standard  
were at the highest level. 
 
Keywords: Efficiency Evaluation, Intelligent Computer Service, Education 4.0, Open Source 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยทั้งแบบใช้กระบวนการวิจัย และแบบการศึกษา
งานวิจัย โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบใน 2 ประเด็นที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียน และความพึง
พอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ลงทะเบียนทั้งวิชาการจัดการความรู้ และวิชาการจัดการสารสนเทศในองค์กร ในปีการศึกษา 
1/2560 จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนและแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แต่ละรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัย แบบ
ใช้กระบวนการวิจัย และแบบศึกษางานวิจัยประกอบการเรียนรู้  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ RBL แบบ
กระบวนการวิจัยสูงกว่าแบบศึกษางานวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีข้อเสนอแนะจากข้อค าถามปลายเปิด
ซ่ึงน าไปสู่ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอน ดังน้ี (1) ผู้สอนควรเพิ่มจ านวนชั่วโมงการเรียนรู้มากกว่า 6 ชั่วโมงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัย (2) การจัดการเรียนรู้ด้วย RBL แบบใช้กระบวนการวิจัย ผู้สอนไม่ควร
จัดการเรียนรู้โดยคาดหวังว่าผู้เรียนสามารถน าความรู้ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยมาต่อยอดได้ทันที  
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้  การจัดการเรียนรู้  ฐานวิจัย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study learning outcomes of research-based learning in both 

techniques: using research processes as steps in teaching and learning, and studying previous researches. 
This research focused on two issues such as learning achievement and learner’s satisfaction. The sample 
group consisted of 40 students in Information Technology and Communication Programme at Faculty of 
Science, Prince of Songkla University. The participants were the students who registered both courses in 
the first semester of academic year 2017: ‘Knowledge Management (KM)’ and ‘Management of Information 
Technology in Organization (MITO)’. The research instruments were leaning achievement tests of KM course 
and MITO course, and satisfaction questionnaire. The results showed the learning achievements of student 
who learned topic of knowledge management using research-process technique and studying previous-
research technique were higher than before learning at the .05 level of significance. However, the student 
satisfied to learn topic of knowledge management using research-process higher than the technique of 
studying previous-research at the .05 level of significance. The results and participants’ suggestion indicate: 
(1) For RBL using research-process technique, lecturers should provide more than six hours in both of lecture 
and practice and (2) In term of RBL using research-process technique, lecturers should not assume that 
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students can integrate their research knowledge immediately even though they had the study background 
in research methodology. 
 
Keywords: Knowledge management,  Learning management,  Learning outcome, Research-based 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับเทคนิค

การสร้างการมีส่วนร่วม (Facilitation) มาทดลองใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ซ่ึงแนวคิดเชิงออกแบบน้ันประกอบไปด้วย 
5 ขั้นตอน คือ 1.การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Empathize) 2.การตั้งกรอบปัญหา (Define) 3. ระดมความคิด (Ideate) 4.สร้าง
ต้นแบบ (Prototype) และ 5.การทดสอบ (Test)  ส่วนเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมน้ันเน้นองค์ประกอบ 2 ด้าน ดังน้ีคือ 1.
ทีมผู้ฝึก (Facilitator) 2.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Learning Environment) ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของกลุ่มผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ านวน 
80 คน ได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)” ที่ต้องการให้ผู้ร่วมสัมมนาได้คิดและ
น าเสนอผลงานการพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยก าหนดโจทย์จากสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การประกอบอาชีพ  การออกก าลังกาย และการเดินทางท่องเที่ยว ผลจากการเก็บข้อมูลจากการสั งเกต
และการถอดบทเรียน (After Action Review) พบว่าผู้เข้าสัมมนาได้สะท้อนถึงเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ
บทบาทที่ส าคัญของผู้อ านวยความสะดวกในการสนทนาแบบการกลุ่ม ที่ท าให้เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ต่อ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยที่ให้ความส าคัญกับ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ด้วยรูปแบบสุนทรียสนทนา เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
ตั้งกรอบปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงในขั้นระดมความคิด ผู้สัมมนาร่วมมือกันเสนอแนวคิดอันหลากหลาย ที่สร้างสรรค์เพื่อ
แก้ไขโจทย์ปัญหา เพื่อคัดเลือกแนวคิดที่สามารถน าไปแก้ปัญหาได้จริง น าไปสู่การร่าง ภาพ แนวคิดต้นแบบ (Solution 
Sketch) โดยผลงานที่น าเสนอ ได้แก่ รถวีลแชร์ที่มีล้อไต่บันได หรือ แอพลิเคชันที่รองรับการเดินทางเฉพาะผู้พิการ เป็นต้น 
จากน้ันจึง ทดสอบแนวความคิด ผ่านการน าเสนอพร้อมรับฟังผลสะท้อนแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงร่วมกันกับผู้พิการ จนสามารถ
ช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง 
 
 ค าส าคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก การคิดเชิงออกแบบ เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม   

 
 



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

356 

Abstract 
This research aims to propose idea to gather two approaches, design thinking and facilitating 

technique to support active learning.  The process of design thinking consists of 5 Steps 1)  Empathize 2) 
Define 3) Ideate 4) Prototype and 5) Test. For facilitation process is emphasize on 1) Facilitator 2) Learning 
environment. This idea was generated during a workshop performed by Srinakharinwirot University and King 
Mongkut’ s University of Technology Thonburi total 80 participants were assigned to create a product or 
service for disabled people.  Then they did the intensive discussion within group to explore the point of 
situation about their daily life such as career, workout and travel to initiate and innovation for all including 
disabled target called “Universal Design”. Results from observation and after-action review (AAR)  present 
that Facilitating Technique delivered during those process was satisfied by all participants.  They reflected 
that facilitators did a significant role in group discussion.  This support design thinking and facilitating on 
active learning of which could engage and stimulate learners toward subject and participants involved the 
process of design thinking.  They were able to make an innovation with more understanding on targets by 
dialogue for using a data to create a clear problem concept. and concern target’s need rather than creating 
from their own idea. Besides, in brainstorming process attendants work together and sharing their creativity 
idea to solve a problem after that attendants will select the best idea which can be used to solve the 
problem and contribute to sketch design.  The presented work is a wheelchair with stair climbing wheel or 
an application which support only disabled’ s travel.  Thence, test an idea through presentation and make 
a reflection then adjust together with disabled until solve the problem successfully . 
 
Keywords: Active Learning, Design thinking, Facilitation Technique 
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บทคัดย่อ 

ความส าเร็จของอุดมศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาวิเคราะห์ในหลากหลายมิติ ดังน้ัน
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจเชิงลึกและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการการพัฒนา และบทบาท
ของอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกากับการพัฒนาสังคมและประเทศนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยกรอบแนวคิดที่ใช้
ส าหรับการศึกษาการพัฒนาอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา คือ แนวคิด 5 ด้านอันประกอบด้วย รัฐ มหาวิทยาลัย สังคม 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยประวัติศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการศึกษาครั้งน้ีน้ันแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงส าคัญ ได้แก่ (1) ช่วงภายใต้อาณานิคมของอังกฤษและการปฏิวัติ
อเมริกา โดยช่วงดังกล่าวหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย คือ การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับศาสนาและการสร้างความเป็น
สุภาพบุรุษ (2) จุดเริ่มต้นของอุดมศึกษาอเมริกาสมัยใหม่ ในยุคน้ีมีปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษา ได้แก่ การประ
ยุกใช้โมเดลของฮุมโบลท์ของเยอรมัน บทบาทที่ส าคัญของอธิการบดียุคบุกเบิก Morrill Land Grant Acts และการบริจาค
ให้กับอุดมศึกษา (3) ยุคทองของอุดมศึกษาอเมริกา ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ GI Bill การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา และการ
ไหลเข้ามาของผู้อพยพที่มีความสามารถสูง และการประท้วงของนักศึกษา และ (4) ระบบตลาดในอุดมศึกษาอเมริกา ระบบ
ตลาดได้เข้ามามีบทบาทส าคัญและเป็นช่วงที่ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทข้ามชาติเข้ามามีบทบาทต่ออุดมศึกษา 
 

ค าส าคัญ: อุดมศึกษา การพัฒนา มหาวิทยาลัย สหรัฐอเมริกา  
 

Abstract 
The success story of American higher education is an interesting case for investigation in different 

dimensions. Therefore, this study aims to have an in-depth understanding and analysis of the development 
and history of American higher education, and university functions in the country’s societal development, 
from the past to the present. The conceptual framework adopts five terms to examine the development 
of the American higher education. They are State, University, Society, changing environments and university 
roles and functions. In this study, the higher education development can be divided into four crucial eras: 
(1) the colonial rule and the American Revolution, in this period the main functionality of the university was 
to transmit knowledge about religion and to create gentlemen; (2) the beginning of modern American higher 
education, in this era, the key factor influencing the higher educational development are the adaptation of 
Humboldt model, the role of university presidents, Morrill Land Grant Acts and philanthropy; (3) the golden 
age of American higher education, the important factors are GI Bill, R&D support and talent immigrants and 
student demonstrations; and (4) market mechanisms in American higher education, the market mechanism, 
the industrial sector including multinational companies have influenced the higher educational system. 
 

Keywords: Higher Education, Development, University, the United States   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังส่วนบุคคลกับความปรารถนา

ในอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ก าลังจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นเวลา 16 
สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จ านวน 100 คน 
จ าแนกเป็นสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 89 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 11 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อประเมินความปรารถนาในอาชีพ (Career Aspiration Scale - 
CAS) ที่ได้รับการพัฒนาโดย Gregor and O'Brien (2016) ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย ได้แก่ ความเป็นผู้น า (8 ข้อ, ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา =  .775) การศึกษา (8 ข้อ, ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา = .881) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (8 ข้อ, ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา = .792)  ในขณะเดียวกันความปรารถนาในอาชีพในภาพรวม ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 
ในระดับความน่าเชื่อถือดีมาก คือ .928  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test)  ผลการวิเคราะห์ด้วย independent t-test  พบว่า ภูมิ
หลังส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ , สาขาวิชา, ประเภทของโรงเรียนที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ประเภท
อาชีพของผู้ปกครอง (ภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว) น้ัน ไม่มีผลท าให้ค่าเฉลี่ยความปรารถนาในอาชีพ
แตกต่างกันในทางสถิติ  การวิจัยในอนาคตอาจมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลต่อความปรารถนาในอาชีพ และอาจท าการ
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างชั้นปีที่ศึกษา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาก่อนและหลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เพื่อน าข้อมูลไปสู่การวางแผน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา  
 
ค าส าคัญ: ภูมิหลังส่วนบุคคล, ความปรารถนาในอาชีพ, การพัฒนาอาชีพ, การพัฒนานักศึกษา 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study and compare the relationship between demographic 
characteristics and career aspirations (CAS)  of undergraduate students at Thepsatri Rajabhat University. 
Which they were going to work for cooperative education program in the workplace for 16 weeks in the 
second semester of academic year 2017.  A total participants of 100 senior students from local 
administration program (n = 89)  and communication engineering program (n = 11) .  The data collection 
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was by questionnaire structured in five points Likert scale to measure CAS.  This study employed the CAS 
of Gregor and O’Brien (2016), which consisted of 24 items to assess three subscales including leadership 
(8 items, reliability = .775) , educational (8 items, reliability = .881) , and achievement (8 items, reliability 
= .792) .  The Cronbach’s alpha coefficients for the CAS was acceptable criteria for reliability of the scale, 
.928.  The frequency, percentage, mean, standard deviation and independent t- test were used in data 
analysis.   The independent t- test results indicated that there were no significant difference between 
personal backgrounds, such as gender, field of study, type of high school, occupation of parent 
(government sector, private sector, and business owner), in three subscales of CAS and overall CAS.   The 
further studies might examine study other factors that will affect CAS and comparisons between the years 
of study and the potential development of students before and after working in the workplace. To provide 
the information for policy planning, promote and support activities, as well as guidelines for teaching and 
learning for students’ career development. 
 
Keywords: demographic characteristics, career aspiration, career development, student development . 
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บทบาทของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในการสร้างนักบัญชียุคใหม่ 
The Role of Active Learning on Creating the Next Generation Accountants 

 
ชฎาภรณ์ ศรีนครนันท์1, วิภาดา แก้วจันทร์1, ศศิวิมล ช่วยศรี1, และปาริชาติ  มณีมัย2*   
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Chadaporn Srinakornnun1, Wipada Kaewjan1, Sasiwimon Chuaysri1, Parichart Maneemai2* , 
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University 
Corresponding Author*: parichart.m@psu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ในหลักสูตร
การบัญชีระดับปริญญาตรี และศึกษาบทบาทของการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในการเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นนัก
บัญชีมืออาชีพยุคใหม่แก่นักศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จ านวนทั้งสิ้น 
365 คน จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ จ านวน 7 มหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมุลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า หลักสูตรการบัญชีของสถาบันต่าง ๆ 
ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ในระดับมาก โดยมีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative learning) มากที่สุด รองลงมาคือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based learning) การ
เรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี (Technology-based learning) การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based learning) การ
เรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based learning) การเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเอง (independent study) การเรียนรู้ผ่านการ
ท างาน (Work-based learning) และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิธีวิจัย (Research-based learning)  ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกมีอิทธิพลเชิงบวกในการส่งเสริมคุณลักษณะและคุณสมบัติของ
การเป็นนักบัญชียุคใหม่อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ด้านความรู้ทางบัญชีและการเงิน ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านความสามารถใน
การปรับตัว ด้านทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสาร ด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์ และด้านบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของนักบัญชี 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบเชิงรุก นักศึกษาการบัญชี นักบัญชียุคใหม่ 

 
Abstract 

This study examines the active learning approaches applied in accounting bachelor programmes 
and investigates the role of active learning methods on building up the professional characteristics of the 
next generation accountants. An online questionnaire was used to collect data from 365 third and fourth 
year accounting students from 7 universities in the South of Thailand. Descriptive statistics were used to 
describe the basic features of the data and multiple regression analysis was employed to test hypotheses. 
It is observed that the accounting programmes are strongly applying active learning approaches to design 
their way of teaching. Cooperative learning is used the most, followed by activity-based learning, 
technology-based learning, problem-based learning, project-based learning, independent study, work-based 
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learning and, finally, research-based learning. Moreover, the hypothesis testing confirms the significantly 
positive impact of active learning on encouraging professional characteristics and developing competences 
of the next generation accountants, i.e. accounting and finance competences, critical thinking, adaptability, 
information technology skills, communication, creative thinking and professional responsibility and 
accountability. 
 
Keywords: Active learning, Accounting Students, The Next Generation Accountants 
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การศึกษาสถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีทุจริตในการวัดผล  
The study status of the Engineering students who committed the exam cheating   
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่

ทุจริตในการวัดผล การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างปีการศึกษา 2545 -2557  จากการศึกษา
พบว่า  มีนักศึกษาทุจริต จ านวน 92 คน  แบ่งเป็นวิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 88 คน จากจ านวน 8,656 คน (ร้อยละ 1.02) 
วิทยาเขตภูเก็ต จ านวน 4 คน จากจ านวน 372 คน (ร้อยละ 1.08)  ผลการศึกษาพบว่า เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 
68.48 และร้อยละ 31.52)   หากจ าแนกตามชั้นปี พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุจริตในการวัดผลมากที่สุด คิดเป็น  (ร้อยละ 
39.13) รองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 29.35) วิธีที่นักศึกษากระท าผิดมากที่สุด คือ การน าโน้ตย่อเข้าห้องสอบ (ร้อย
ละ 41.30) รองลงมา คือ การจดบันทึกสูตร/ข้อความในฝาเครื่องคิดเลข (ร้อยละ 33.70) ส าหรับสถานภาพของนักศึกษาที่
ทุจริตในการวัดผล    นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา มากที่สุด (ร้อยละ 75.00) โดยใช้เวลาในการศึกษาเฉลี่ย 4.86 ปี และ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 2.39  รองลงมา นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยการตกออกผลการเรียนต่ าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ร้อยละ 11.96)  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็น นักศึกษาโดยไม่มาลงทะเบียน (ร้อยละ  5.43) 
นักศึกษาลาออก (ร้อยละ 4.35) และนักศึกษาก าลังศึกษา (ร้อยละ 3.26)  โดยผลการวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบใน
การหาแนวทางการดูแลนักศึกษาหลังจากพ้นโทษ และมาตรการในการป้องกันการทุจริตในอนาคตได้   

 
ค าส าคัญ : สถานภาพทางการศึกษา, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ทุจริตในการวัดผล 
 

Abstract 
This study aimed to compare the study status of the Engineering students who committed the 

exam cheating. This study uses the method which collects and analysis the data during academic years 
2002-2014.  There were totally 92 students committed exam cheating in the targeted period; 88 from 8,656 
students (1.02%) in Hat Yai Campus, and 4 from 372 students (1.08%) in Phuket Campus.    In terms of 
studying year, the largest is the fourth year students (39.13%), and the second goes to the second year 
students (29.35%).   41.30% committed cheating by carrying short notes without permission, followed by 
33.70% writing formula or text on the cover of the calculator.  The final studying statuses of cheating 
students are, ranked descendingly, graduated (75.00%) with average studying period of 4.86 years and GPA 
of 2.39, retired due to unsatisfied studying results (11.96%), retired due to failed to register (5.43%), and are 
still studying (3.26%).  The results obtained could be used for setting up caring guidelines after the students 
are released from the necessary punishment as well as preventive measures.  
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Keywords: Study status, undergraduate student, exam cheating.  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในรายวิชาศาสตรแ์ห่งแผ่นดินของนิสิตชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของผลลัพธ์การเรียนรู้ชองนิสิตชั้นปีที่ 1ในรายวิชาศาสตร์แห่ง

แผ่นดิน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้กับตัวแปรสภาพส่วนบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบส ารวจผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ประชากรที่ใช้การวิจัยคือนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินทั้ง 4 วิทยาเขต ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560  นิสิตที่ลงทะเรียนทั้งสิ้น 13,283 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 3,911 คน ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีผลลัพธ์
การเรียนรู้ศึกษาทั่วไปด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงพบมากที่สุด mean 4.385,  SD. 
.567 รองลงมาคือด้านการมีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในสังคมไทยสังคมโลก mean 4.354, SD. 
.598 และผลลัพธ์การเรียนรู้ในภาพรวม mean 4.316, SD. .540 ส าหรับนิสิตชายและหญิงมีผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงพบมากที่สุด mean 4.400, SD. เท่ากับ .577 ,  mean 
4.377, SD. .561  ตามล าดับ รองลงมาคือ ด้านการมีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในสังคมไทยสังคมโลก 
mean 4.331 SD. .638 ,  mean 4.366 ,SD. .585  ส าหรับวิทยาเขต บางเขน  ศรีราชา มีด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงพบมากที่สุด mean 4.360,  mean 4.474 ส่วนวิทยาเขตสกลนครมีความตระหนัก
ความเป็นไทยมากที่สุด mean 4.397 ส าหรับวิทยาเขตก าแพงแสนด้านมีความตระหนักความ เป็นไทยมาก mean 4.335 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยในแต่ละวิทยาเขต บางเขน ศรีราชา คือด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง mean 4.225, mean 4.349 
ส าหรับวิทยาเขตก าแพงแสน และสกลนคร คือด้านความคิดแบบองค์รวม mean 4.225 , mean4.237 และส าหรับค่าเฉลี่ย
ผลลัพธ์การเรียนรู้โดยรวมของทุกวิทยาเขตจากมากไปน้อยมีดังน้ี ศรีราชา mean 4.402, สกลนครmean  4.314, บางเขน
mean 4.290, ก าแพงแสน  mean 4.26 
 
ค าส าคัญ นิสิต   ผลลัพธ์การเรียนรู้   ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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The Development of Micro-credential for KMUTT General Education Programme 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมุ่งน าเสนอแนวคิดการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยแนว
ทางการปรับรายวิชาเป็นModule และMicro-credential ที่พัฒนาต่อเน่ืองจากแนวทางการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์
(Outcome-based education) โดยออกแบบการเรียนรู้เป็นหน่วยย่อยที่ เน้นการพัฒนาสมรรถนะ(Competence-based 
learning) ของผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการก าลังคนในสังคมยุคดิจิทัล และเพิ่มความยืดหยุ่นของการเรียนรู้เพื่อรองรับ
ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน จากการศึกษาค้นคว้า และการจัดกระบวนการเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ สามารถ
สรุปข้อค้นพบส าคัญ 4 ประการคือ 1. การเข้าใจสมรรถนะด้านต่าง ๆถึงระดับพฤติกรรมการคิดและการกระท าเป็นหัวใจ
ส าคัญในการออกแบบวิธีการเรียนรู้และการประเมินผลของMicro-credentials โดยเฉพาะการใช้ Rubric เป็นเครื่องมือในการ
วัดสมรรถนะ  2. การจัดการเรียนรู้ด้วย Evidence-based practice เช่น Undergraduate research, Project, Internships, 
Service Learning สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงความต้องการของภาคธุรกิจ และท าให้เกิดการบูรณาการวิชาศึกษาทั่วไปกับ
สาขาวิชาต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การใช้แนวทางBlended Learning คือ การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบดิจิทัลกับการพบปะกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนทั้งเป็นกลุ่มย่อยและรายบุคคล ช่วยให้การจัดการชั้นเรียนใหญ่มี
ความทั่วถึงยิ่งขึ้น  4. การปรับทักษะและทัศนคติของผู้สอนให้มีความเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship) ช่วยกระตุ้นการ
คิดสร้างสรรค์ให้Micro-credentialเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงความต้องการของผู้เรียนดียิ่งขึ้น 
 

ค าส าคัญ: Micro-credential,  Competence-based learning,  Evidence-based practice,  Blended learning 
 

Abstract 
 This study is to address the development of micro-credential for general education. As an outcome-
based education, micro- credential is a small unit of learning for developing competency in a specific skill. 
Competence-based micro-credentials respond for need of digital society and flexible self-directed learners. 
These analytical studies and learning process design of micro-credential propose four important findings. 1. 
Deep understanding competence as rubric of what the learner is able to know or do is the heart of micro -
credential design.  2.  Evidence-based practices such as undergraduate research, project, internship, service 
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learning is the effective way of competence development that employer really wants .  It also creates an 
integration of general education and other disciplines for micro-credential design.  3.  Blended learning is a 
combination of online learning and meeting between teacher and learner both in - group and individual 
which can efficiently help teacher to handle the large class size .  4.  To reinforce teacher with 
entrepreneurship skill and mindset can stimulate their creativity for development of micro- credential for 
our learner. 

 
Keywords: Micro-credential, Competence-based learning, Evidence-based practice, Blended learning 
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Internationalisation of PSU: A Reflective Progress Report 
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Corresponding Author*: jens.f@psu.ac.th 
  

Abstract 
Higher education internationalisation remains a prominent topic in the fields of both education 

policy and research at the beginning of the 21st century. As part of its internationalisation efforts, Prince of 
Songkla University (PSU) in the south of Thailand established a regional education hub and international 
scholarship programme, the Thailand Education Hub for ASEAN Countries (TEH-AC). The paper reports on 
the preliminary findings of a research project anchored to the evaluation of this TEH-AC programme. 
Adopting a qualitative approach based on content analysis of individual and focus group interviews with 
stakeholders as well as policy documents, the understandings and experiences of internationalisation by 
various stakeholders at PSU are presented and contrasted with findings from the existing literature. It is 
shown that, despite diverging understandings of what constitutes internationalisation at university level and 
difficulties encountered with the implementation of the TEH-AC programme, stakeholders perceive it to 
have made a positive contribution to the internationalisation of PSU.  
 
Keywords: higher education internationalisation, education hubs, international scholarship programmes, 
education policy 
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การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะสัทอักษรภาษาจีนกลาง 
ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยชิ้นน้ีเกิดขึ้นจากการค้นพบปัญหาในรายวิชา CHN0106  ด้านทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะของนัก

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางการ
พัฒนาการออกเสียงพยัญชนะสัทอักษรภาษาจีนกลางชัดเจนและถูกต้อง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่  2 
วิชาเอกภาษาจีน จ านวน 49 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามและแบบทดสอบอ่านออกเสียงพยัญชนะ  ซ่ึงจากผลการ
ทดสอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีข้อผิดพลาดการออกเสียงพยัญชนะคือ 1) กลุ่มเสียงก่ึงเสียดแทรก ได้แก่ q, z, c, ch ,zh, 2) เสียง
แทรก x, , sh, r 3)เสียงข้างลิ้น r การวิจัยครั้งน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฏีของ S.P Corder ในการวิเคราะห์ข้อผิด (Error 
analysis) จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการออกเสียงพยัญชนะและสระของกลุ่มตัวอย่างคือ  1)ได้รับ
อิทธิพลจากภาษาแม่และภาษาถิ่นท าให้เกิดการออกเสียงไม่ชัดและผิดพลาด 2) การไม่เข้าใจกฎเกณฑ์การออกเสียงสัทอักษร
ภาษาจีนอย่างถ่องแท้ 3) ภาษาไทยไม่มีเสียงที่สามารถเทียบเคียงกับภาษาจีนได้จึงท าให้นักศึกษาออกผิดพลาด  4) ความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้างการออกเสียงของภาษาไทยและภาษาจีน นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการอ่าน
ออกเสียงเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสัทอักษรภาษาจีนกลางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ค าส าคัญ:  การวิเคราะห์ข้อผิด พยัญชนะสัทอักษรภาษาจีนกลาง  แนวทางการพัฒนา 
 

Abstract 
This research aimed to study the problem of consonants pronunciation in Chinese Phonetics for 

Second year Chinese Major Students at Suratthani Rajabhat University with another purpose to analysis error 
of consonants in Chinese Phonetic Pronunciation. This research using a standard pronunciation test which 
was consisted of consonants and vowel of Chinese phonetics system. It was found that Second year Chinese 
Major Students were having the same pronunciation problems 1) Affricate; q, z, c, ch, zh 2) Fricatives; x, sh, 
r 3) Lateral; r. For vowels 1) single vowel; ü  2) combined vowels; ie, ia 3) nasal vowels; in, ing, ian, iang, un, 
uan. The finding support all of the researcher’s hypotheses, i.e.1) of all error in Chinese Phonetics 
pronunciation  from the interlingual errors 2) students didn’t understand consonants and vowels 
pronunciation in Chinese Phonetic  3. Systemic difference between Thai and Chinese led to the error in 
Chinese Chinese Phonetic Pronunciation for Second year Chinese Major Students at Suratthani Rajabhat 
University. 
 
Keywords: Error analysis, Consonants Chinese Phonetic, Development 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 

2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ และ 3) เพื่อศึกษา
เจตคติที่มีต่อชุดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา โลกในศตวรรษที่ 21 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 36 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า  

1. ชุดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.91/96.39 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ร้อยละ 80/80   

2. นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักศึกษามีเจคติต่อชุดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.42)  
 

ค าส าคัญ: ชุดการเรียนรู้  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน สื่อสังคมออนไลน์    
 

Abstract 
 This research aims: 1) to develop online learning kit for sustainable development, 2) to test the 
effectiveness of the online learning kit, and 3)  to study attitudes toward online learning kit.  The sample 
used in this research was students from Rajamangala University of Technology Phra Nakhon registered in 
“World in 21st Century” , the first semester of the academic year of 2018, and 36 students were obtained 
by using a specific random method. The statistics used for data analysis were percentage, standard deviation 
and t-test. The research found that: 

1. The online learning kit was developed with the efficiency of 80.91/96.39 which is higher than 
the standard set 80/80. 

2. The learning outcome with online learning kit for the sustainable development was higher 
than the pretest at the .05 level of significance. 

3. The students have higher attitude towards online learning kit for sustainable. (�̅� = 4.42) 
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Keywords: Learning Package, King’s Learning Series for Sustainable Development, Social Media  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก      
เป็นกิจกรรมหลักรายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อสังคมออนไลน์ และด้านการวัดและประเมินผล และแบบสอบถามเก่ียวกับการสื่อสังคมออนไลน์ที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลเชิงพรรณนาตัวเลข ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และเห็นด้วยต่อการน าสื่อสังคมออนไลน์
ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสื่อสังคมออนไลน์ที่พอใจมากที่สุด ได้แก่ 
Plickers เพราะสามารถทราบผลได้ทันทีและมีการสะท้อนกลับการเรียนรู้ เพิ่มความเข้าใจมากขึ้น ท าให้สามารถค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกห้องเรียนตลอดเวลา โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบความรู้เดิม   
 
ค าส าคัญ: สื่อสังคมออนไลน์ การเรียนรู้เชิงรุก วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 
Abstract 

 The purposes of this research was to study the teaching and learning process of using social media 
and active learning as the main activity of the research for learning development of bachelor of science in 
technical education program 75 students of Rajamangala University of Technology Phar Nakhon. In the first 
semester of 2561 B.C.  The instruments used in the study were the evaluation of teaching and learning 
management using social media and proactive learning consisting of 4 aspects: curriculum, learning activities, 
Social Media, and the measurement and evaluation. The questionnaire used in teaching and learning by        
5 level scale. Data were analyzed using basic statistics such as frequency, percentage, mean and standard 
deviation to describe the qualities of the written numeral information. The result of this research revealed 
that the students have satisfied with the social media used in teaching and learning at the high level .  And 
also highly agreed to take social media and active learning to use in organizing learning activities at a high 
level. The most popular social media sites are: Plickers, because they can get immediate results and reflect 
on learning, increase their understanding, and make more research outside of the classroom at all times 
without clinging to the original knowledge. 
 
Keywords: Social media, Active learning, Research for learning development   



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

372 
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บทคัดย่อ 

การควบคุมตนเองในการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา และแรงจูงใจเป็น
ตัวขับเคลื่อนให้เกิดการควบคุมตนเองในการเรียน งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและการควบคุมตนเองของ
นักศึกษา และหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและการควบคุมตนเองในการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
โดยศึกษาจากกลุ่มนักศึกษา 4 ชั้นปี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และสาขาโภชนศาสตร์และการ
ก าหนดอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ จ านวน 141 คน ให้นักศึกษาท าแบบสอบถามด้วยตนเองผ่าน
ทาง google form วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ การควบคุมตนเอง 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ Pearson correlation ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการศึกษา พบว่า ระดับแรงจูงใจซ่ึง
ประกอบด้วย การให้คุณค่า ความคาดหวังในตนเอง และ ความรู้สึกต่องานที่ได้รับ มีค่าคะแนนในระดับ 3.75+0.44, 
3.27+0.47, 2.71+0.52 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะที่ค่าคะแนนระดับการควบคุมตนเองของนักศึกษา ซ่ึง
ประกอบด้วย การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ และ การควบคุมตนเอง มีค่าคะแนน 3.55+0.49 และ 2.23+0.30 ตามล าดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจและการควบคุมตนเองในการเรียนรู้ (r=0.394, p<0.01) อย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติ โดยการเห็นคุณค่าของงานที่ได้รับมอบหมายและความคาดหวังของตนเองซ่ึงเป็นองค์ประกอบของแรงจูงใจ พบว่า
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการควบคุมตนเองในการเรียนรู้ (r=0.214 และ r=0.300, p<0.01 ตามล าดับ)  ในขณะที่ความวิตก
กังวลกับการสอบมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการควบคุมตนเองในการเรียนรู้ (r= -0.236, p<0.01) โดยสรุป นักศึกษาที่ศึกษาใน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารมีแรงจูงใจในการเรียนในระดับปานกลาง และการควบคุมตนเองในการเรียนอยู่ในระดับน้อย
ถึงปานกลาง  การหากลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการเรียนในนักศึกษาน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้นของนักศึกษาในภาควิชา  

 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ การควบคุมตนเองในการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
 Self-regulated learning is a significant effect on academic performance. It is driven by motivation.  
This study aims to determine the level of motivation and self-regulated learning of the student as well as 
the relationship between motivation & self-regulated learning with academic achievement was explored. 
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One hundred forty one students in 1st to 4th year from Food Science and Nutrition major and Nutrition and 
Dietetics major were voluntary included in the study. They performed self-administered questionnaires via 
Google form. Descriptive statistics and Pearson correlation were applied for analysis of the relationship 
between motivation & self-regulated learning with academic achievement. The results showed that the 
motivation levels with included the sense of intrinsic value in the task, self-expectancy and anxiety about 
the test were 3.75+0.44, 3.27+0.47 and 2.71+0.52, respectively (out of 5 scores). While the levels of self-
regulated learning including cgnitive strategy and self control were 3.55+0.49 and 2.23+0.30, respectively. 
The academic achievement was positively associated with motivation and self-regulated learning that is 
highly statistically significant (r=0.394, p<0.01).  The sense of intrinsic value in the task and self-expectancy 
which were the components of motivation were also positively associated with self-regulated learning 
(r=0.214 and r=0.300, p<0.01 respectively) while anxiety about the test was negatively associated with self-
regulated learning (r= -0.236, p<0.01). In conclusion, the students in department of Food Science and 
Nutrition had moderate motivation level and mild to moderate self-regulated learning level. The 
appropriate strategies to build their motivation might be needed for improvement of academic performance 
in these particular students. 
 
Keywords: Motivation, Self-regulated learning, Academic performance 
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บทคัดย่อ 

ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมไป
อย่างสิ้นเชิงและก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกปัจจุบัน โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่เริ่มจากการ
บรรยายในห้องเรียน  แล้วนักศึกษาจึงท าการบ้านส่ง เปลี่ยนเป็นให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน "เทคโนโลยี" ที่จัดหาให้
ก่อนเข้าชั้นเรียน และมาท ากิจกรรม โดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยแนะน าแทน ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ในรายหัวข้อ “การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี” ผู้เรียนมักประสบปัญหาไม่สามารถ
เขียนโปรแกรมได้ โดยจากการส ารวจปัญหาจากในภาคการศึกษาอ่ืน ๆ ปรากฏว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าใจบทเรียน แต่ไม่
สามารถท าแบบฝึกหัดได้ เน่ืองจากไม่สามารถประยุกต์และพลิกแพลงเน้ือหาจากบทเรียนได้ ในการศึกษาน้ีจึงได้น าวิธีการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีห้องเรียนกลับทางมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมเรื่อง ‘การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
และการท าซ้ า’ ซ่ึงจุดประสงค์การศึกษาน้ีเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ รวมถึงประยุกต์ใช้งานได้กับปัญหาอ่ืน ๆ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด โดยวัดจากแบบทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับทาง ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี 
 

Abstract 
 Flipped Classroom is a new teaching method that allows learners to study a specific lesson before 
participating a classroom for doing some activities provided by facilitator. This method allows learner 
explore and search through education technology about the topic of study and learn from the online 
material. Then, the facilitator can guild and give some advices when the learners stuck or cannot solve the 
problem in the classroom. In the learning activities of Computer System Organization and Architecture 
course, the learners encounter the problem that they cannot write the assembly code which is the 
important goal of this course. Most of learners understand the content of the lesson but they cannot apply 
to the specific situation of the problem. In this study, we propose to use the flipped classroom method in 
topic “Assembly language programming” of the Computer System Organization and Architecture course. 
We provide online materials and resources for the leaners, so they can study and catch up the lesson 
before class starts. Then, the learners can practice themselves by doing the exercises and mini-project 
under guidance of the facilitator and teaching assistant. The objective of this study is to compare between 
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the lecture-based and flipped classroom method and discuss the way to improve the teaching method in 
the future. 
 

Keywords: Flipped class room, Computer System Organization and Architecture, Assembly language 
programming 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบทีมเป็น

ฐานและกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นบรรยาย (รายวิชาเคมีคลินิก) กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 54 คน ได้ถูกแบ่งโดยการคละผลการเรียนเป็น 2 กลุ่ม จ านวนเท่า 
ๆ กัน คือ 1) กลุ่มควบคุมท าการสอนแบบเน้นบรรยาย จ านวน 27 คน และ 2) กลุ่มทดลองท าการสอนแบบทีมเป็นฐาน 
จ านวน 27 คน จากน้ันคละนักศึกษากลุ่มทดลองตามผลการเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน จ านวน 5 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ 1) แบบทดสอบความพร้อมรายบุคคลและรายกลุ่ม 2) เอกสารค าสอนและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 3) 
กระดาษค าตอบแบบให้ผลตอบกลับทันที 4) โจทย์ปัญหาที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (แบบทดสอบหลังการเรียนชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ) 2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐาน กลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบเน้นบรรยายจากน้ันท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบความพร้อมรายบุคคลและรายกลุ่มและท ากิจกรรมที่ก าหนดจากน้ันท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า คะแนนแบบทดสอบหลังการเรียนของกลุ่มที่ใช้การเรียน
การสอนแบบทีมเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระ ดับ .05 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานอยู่ในระดับสูง 
 
ค าส าคัญ: การเรียนแบบทีมเป็นฐาน   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 

 
Abstract 

This research aimed at comparing the academic achievement of team-based learning (TBL) and 
lecture-based learning (LBL) of Medical technology (MT) students (Clinical chemistry subject). The study 
samples were 54 of third-year undergraduate students in Medical technology program. All students were 
divided into 2 groups: control group (LBL) and experimental group (TBL), organized by Grade Point Average 
(high, middle and low). The experimental group was further divided into 5 small groups, organized by Grade 
Point Average (high, middle and low). Each small group comprised of 5-6 MT students. The research 
instruments utilized in this study were 1) individual readiness assurance test (I-RAT) and group readiness 
assurance test (G-RAT), 2) textbooks and supplementary resources, 3) immediate feedback assessment 
technique and 4) application exercise. Data was collected using 1) learning outcomes assessment, post-test 
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(20 multiple choice test questions) and 2) student’s satisfaction questionnaire. Data were analyzed using 
descriptive statistics and t-test. The results of this study showed that the average score of learning 
achievement of TBL class was significantly higher than the lecture class at a statistical significance level 
of .05. The experimental group’s satisfaction average scores on TBL were at high levels. 
 
Keywords: Team-based learning, Academic achievement, Medical technology students 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามระบบ 

Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) ใ นส่ วนของ เ ก ณฑ์  ASEAN 
University Network Quality Assurance (AUN QA) Version 3.0 ในปีการศึกษา 2558-2559 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรฯ 
ด าเนินการศึกษาโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ 
AUN QA 11 ข้อใหญ่ ซ่ึงครอบคลุม 50 ข้อย่อย ผลการศึกษาพบว่าคะแนนจากผลการประเมินตนเองและผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในส่วนใหญ่มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน จ านวนข้อย่อยที่ได้คะแนนประเมินเท่ากันร้อยละ 64 
ในทั้ง 2 ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยซ่ึงประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คือ 3.24 และ 3.45 ในปีการศึกษา 
2558 และ 2559 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA มีช่วงคะแนน 1-7 
ดังน้ันหลักสูตรฯ ควรหากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและระดับคะแนนโดยรักษาจุดแข็งและลดจุดอ่อน หลักสูตรฯ ได้รับการ
ประเมินจุดแข็งในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท าให้เกิดนวัตกรรม อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการภายนอก รวมทั้งหลักสูตรฯ บูรณาการสมรรถนะหลักของคณะเภสัชศาสตร์ ส่วนจุดส าคัญที่หลักสูตรฯ ควร
พัฒนา คือ การน าข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELO) ซ่ึงจะส่งผลให้หลักสูตรฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง 
 
ค าส าคัญ: การประเมินคุณภาพภายใน การประเมินตนเอง หลักสูตร AUN QA 
 

Abstract 
This study aimed to delineate and compare internal assessment results at program level according 

to system of Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) in section of 
ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) Version 3.0 in academic years 2015-2016 of Master 
of Science Program in Cosmetic Sciences (International Program) for proposing idea in support of the 
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program development. The study was conducted by delineating data from self assessment reports and 
internal quality assessment reports according to AUN QA 11 criteria covering 50 sub-criteria. It was found 
that most scores from self assessment results and results by internal quality assessment committee were 
in similar tendency. Numbers of sub-criteria which were assessed with the same scores were 64% in both 
academic years. Average scores by the internal quality assessment committee were 3.24 and 3.45 in 
academic years 2015 and 2016, respectively. However, AUN QA assessment at program level is evaluated 
in the range of 1-7 scores. Therefore, the program should find strategies for qualitative and score 
improvement by maintaining strength and reducing weakness. The program was assessed for strength in 
topics of research and development providing innovation, lecturers having expertise and collaboration with 
external entrepreneurs, and the program being integrated with core competencies of Faculty of 
Pharmaceutical Sciences. Main development point was that the program should collect feedback from 
various groups of stakeholder to determine the expected learning outcomes (ELO), resulting in that the 
program can produce graduates whose quality meeting the requirements of all relevant sectors. 
 
Keywords: Internal Quality Assessment, Self Assessment, Program, AUN QA 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการมีส่วนรวมจากการจัดการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้และการให้ข้อมูลแบบป้อนกลับในการเรียนการสอนวิชาโลหิตวิทยาคลินิกในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
ชั้นปีที่ 3 โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 ท าการเปรียบเทียบแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนร่วมกับท า
แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ในการเรียนแบบบรรยายและกรณีศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3/ 2558 จ านวน 57 คนและ
กลุ่มที่ 2 ท าการเปรียบเทียบแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนร่วมกับท าแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ในการเรียนแบบ
บรรยายร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และการให้ข้อมูลแบบป้อนกลับของนักศึกษาชั้นปีที่ 3/2560 
จ านวน 48 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติทดสอบทีเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มที่  2 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากน้ีพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางด้านพฤติกรรมของนักศึกษาในวิชาโลหิตวิทยาคลินิกและปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิกมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 4.26, 4.27 เป็น 4.55, 4.49 ตามล าดับ การศึกษาครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้และการให้ข้อมูลแบบป้อนกลับส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น มีส่วนร่วมในการเรียน ร่วมถึงอาจารย์
ผู้สอนสามารถประเมินความเข้าใจของนักศึกษาได้อีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรม  นักศึกษาเทคนิคการแพทย์  วิชา
โลหิตวิทยาคลินิก 

 
Abstract 

 The purposes of this study were to compare the learning achievement and engagement behavior 
of third-year Medical technology students for Clinical Hematology subject between two groups; 1) group 1; 
57 of the students of the year 2015 class who were taught using lecture-based learning, and 2) group 2; 48 
of the students of the year 2017 who were taught using inquiry-based learning and reflection process. Each 
group of students was evaluated the difference between academic achievement scores on pre- and post-
test, and questionnaires. Data were analyzed using independent T-test. The result of this study showed that 
the average score of group 2 was significantly higher than group 1 at a statistical significance level of .05. 
Moreover, the average score of student’s engagement behavior displayed at a high level from 4.26, 4.27 to 
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4.55, 4.49 in clinical hematology and laboratory of clinical hematology, respectively. Our data suggested 
that Inquiry-based learning and reflection process was a useful educational strategy to engage and 
evaluation students learning achievement. 
 
Keywords: Inquiry-based learning,  learning achievement, engagement behavior,  Medical technology, 
Clinical Hematology 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งน้ี เพื่อช่วยสนับสนุนเก่ียวกับงาน
ประจ า ในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับนักศึกษา  และเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน  ด้วยมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  โดยได้มอบหมายให้คณะฯ ด าเนินการจัดสอบในส่วนของ
เกณฑ์  Tell Me More (Placement Test, Progress Test และ  Achievement Test)  และ  PSU Test โดย จัดสอบปี
การศึกษาละ 6 ครั้ง คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาจ านวนมากอยู่ในล าดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัย การด าเนินงานท าให้เกิด
ความยุ่งยากกระบวนการจัดสอบ  การพัฒนาระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
คณะวิทยาการจัดการ ใช้ด าเนินการจัดสอบ ก าหนดจ านวนผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ และควบคุมการวัน-เวลา เปิดรับสมัคร 
ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 2) เพื่อให้นักศึกษามีความสะดวกในการใช้งาน และสะดวกในการสมัครสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ PHP , MySQL, Apache, Yii PHP Framework การประเ มิน
ประสิทธิผลของระบบ ผู้วิจัยเก็บการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาที่เข้าใช้ระบบ ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึง
พอใจในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ: สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ , Yii PHP Framework , ระบบสารสนเทศ , Tell Me More 

 
Abstract 

 Development of a system for taking English language proficiency exams. The Faculty of 
Management Sciences is helping to support the regular work. In the use of education technology. For 
students and support staff The University requires students to pass the English Language Proficiency Test. 
It was assigned to the Faculty. Placement Test, Progress Test and Achievement Test and PSU Test are 
administered by the school. The program is administered six times a year. The Faculty of Management has 
a large number of students. Of the University the implementation process has been a hassle. Development 
of a system for taking English language proficiency exams. Objectives 1) to provide staff Faculty of 
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Management Science Take the exam. The number of applicants, the date, the time and the date and time 
of the application for the English language test. It is easy to apply for English Language Test. The tools used 
to develop the system include PHP, MySQL, Apache, Yii PHP Framework. The researcher collected the 
student satisfaction evaluation. The results showed that the users were very satisfied. 
 
Keywords: English Test,  Yii PHP Framework,  Information System , Tell Me More 
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การใช้เกมส์ค าศัพท์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา (722-111) ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
Using vocabulary game to develop learning achievement of biology course (722-111) of 

first year students  
 

รจนา แสงโสต1*  
1อาจารย์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ประสานงาน*: rojana.s@psu.ac.th 
   

Rojana Saengsot1* 
1Instructor, Department of Science, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University 

Corresponding Author*: rojana.s@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา (722 -111) ด้วยเกมส์

ค าศัพท์ เรื่องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเกมส์ค าศัพท์ เรื่องเซลล์และ
องค์ประกอบของเซลล์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  สาขาชีววิทยา 
สาขาเคมี และสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 30 คน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอนด้วยเกมส์ค าศัพท์ 2) เกมส์ค าศัพท์ 3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way  
ANOVA)  ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยเกมส์ค าศัพท์ เรื่องเซลล์และองค์ประกอบของ
เซลล์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาชีววิทยา สาขาเคมี และสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.036 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาชีววิทยา สาขาเคมี และสาขาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมส์ค าศัพท์ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา (722-111) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001 0.0239 
และ 0.0021 ตามล าดับ 3) ความพึงพอใจที่มีต่อเกมส์ค าศัพท์ของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบมาก ( ค่าเฉลี่ย=
4.46, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.320) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเกมส์ค าศัพท์สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาชีววิทยา (722-111) ได้    
 
ค าส าคัญ: เกมส์ค าศัพท์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ ชีววิทยา 

 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to compare academic achievement of biology course (722-
111) using vocabulatory game “Cells and component of the cell” 2) to study of students satisfaction on 
vocabulatory game “Cells and component of the cell”. The sample in this research comprised of first year 
undergraduates students in the first semester of 2018 academic year. In Biology, Chemistry and Applied 
mathematics of Prince of Songkla university, pattani campus with 30 students total using stratified sampling. 
The research instruments used in this study were 1) teaching plan using vocabulatory game 2) vocabulatory 
game 3) learning achievement test 4) questionnaire regarding the students’ satisfaction. The data was 
statistically analyzed by mean, standard deviation, The dependent sample t-test and one-way analysis of 
variance (one-way ANOVA).  The results of this research were 1) the academic achievement using 
vocabulatory game “Cells and component of the cell” of first year undergraduates students in Biology, 
Chemistry and Applied mathematics was significantly at the 0.036 level different. 2)  the first year 
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undergraduates students in Biology, Chemistry and Applied mathematics whose were taught by using 
vocabulatory game obtaining a post-test score of achievement significantly statistically higher than that of 
the pre-test score at 0.0001, 0.0239 and 0.0021 level of significance, respectively. 3) the students’ 
satisfaction towards learning by vocabulatory game was at a high level ( mean=4.46, S.D. =0.320). The results 
of the study indicated that vocabulatory game could develop academic achievement in biology course 
(722-111). 
 

Keywords: Vocabulary game, Learning achievement, Satisfaction, Biology 
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การเรียนรู้การถ่ายฝากยีนในยูคาริโอตด้วยการใช้กรณีตัวอย่าง  
Learning of Gene Transfer in Eukaryote by Case Study  

 
มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ1* 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ประสานงาน*: Monwadee.wo@psu.ac.th 

 
Monwadee Wonglapsuwan1* 

1Assistant Professor, Department of Molecular Biotechnology and Bioinformatics, Faculty of Science, Prince 
of Songkla University 

Corresponding Author*: Monwadee.wo@psu.ac.th 
   

บทคัดย่อ 
การเรียนรู้ในรายวิชาที่มีเน้ือหาซับซ้อนมักท าให้ผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจและเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ถึงแม้

เป็นรายวิชาที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพก็ตาม ในการเรียนการสอนรายวิชาการดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง ในรายหัวข้อ “การถ่าย
ฝากยีน” ผู้เรียนมักมีความเข้าใจแต่ทฤษฎีแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง และมองไม่เห็นภาพของการน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้
นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้สอนจึงได้ท าการวิจัยในชั้นเรียนขึ้น โดยในการศึกษาน้ีได้น ากรณีตัวอย่างมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในภาพรวม ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการ
เรียนรู้มากขึ้น และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจากของจริง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนในการถ่ายฝากยีนและท าได้อย่าง
แท้จริง จากน้ันได้ท าการเก็บผลการศึกษาโดยสังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา พบว่านักศึกษาตื่นตัวต่ อการ
เรียนรู้ตลอดคาบเรียน มีการตั้งค าถามจากนักศึกษา ซ่ึงมีบางค าถามแสดงให้เห็นถึงความสนใจและอยากเรียนรู้เพิ่มเติม 
นอกจากน้ียังได้มีการเก็บผลการศึกษาโดยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน พบว่านักศึกษาร้อยละ 80 มีคะแนนดีขึ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในหัวข้ออ่ืนที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบใช้กรณีตัวอย่าง โดยหัวข้อที่น ามาเปรียบเทียบ
น้ันมีระดับความยากในระดับเดียวกัน  
 

ค าส าคัญ: การใช้กรณีตัวอย่าง  ลงมือปฏิบัติ  การถ่ายฝากยีน การดัดแปลงยีน 
 

Abstract 
Several advanced subjects are difficult to understand because of complexity of details.  In learning 

activities of Gene Manipulation in Eukaryote course, in a topic of Gene transferring, the learners understood 
the principle of gene transferring but they could not perform the method. Also, they did not realize an 
important of the method. Therefore, the learners lacked of motivation to learn in the class.   This study 
investigated the impact of case study on learners’ motivation in leaning gene transferring in animals. A case 
study was provided by facilitator. The 20 learners in the class discussed and learned by performing gene 
transferring in animals by themselves. Results by observation showed learners were active and excited in 
case study. Many questions from the learners revealed their interested. Moreover, 80% of the learners 
showed increasing of post-test score when compared to the other topic which taught by conventional 
method. From this study demonstrated that a case study improved learning in the advanced subject.   
 

Keywords: case study, practice, gene transferring, gene manipulation 
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การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาเทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสาร  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

The Investigation of Learning Style of 2nd Year Students at Information and 
Communication Technology Programme, Faculty of Science, Prince of Songkla 

University 
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บทคัดย่อ 

ผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น งานวิจัยน้ีท าการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์จ านวน 32 คน ในชั้นเรียนวิชาการโปรแกรมอย่างมีโครงสร้าง
โดยใช้แบบประเมินการเรียนรู้ตามรูปแบบ VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic) ซ่ึงเป็นเครื่องมือประเมินรูปแบบการเรียนรู้
ที่พิจารณาตามวิธีการในการรับรู้และประมวลผลข้อมูลของผู้เรียนที่ช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นเม่ือได้เรียนรู้ตามรูปแบบที่ตนเองถนัด 
โดยแบบประเมิน VAK น ามาใช้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มและผลที่ได้รับช่วยในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักศึกษา วิธีการด าเนินการนักศึกษาท าแบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ในชั่วโมงแรกของ
รายวิชา ผลจากแบบประเมินพบว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาในชั้นเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้แบบเรียนรู้ทางสายตา ร้อยละ 
12.5 มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการฟัง และร้อยละ 37.5 มีรูปแบบการเรียนรู้ทางกาย ผลที่ได้การจากศึกษาน ามาปรับใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับหลักการการโปรแกรมด้วยแผนภาพชนิด
ต่างๆ และเพิ่มเติมการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียนด้วยแบบฝึกปฏิบัติที่นักศึกษาลงมือเขียนโปรแกรมตามหลักการในหัวข้อต่างๆ  
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรม  เครื่องมือ 
 

Abstract 
Students have an individual learning style preference.  Understanding a student's learning style 

preference will help a lecturer to design classroom instruction, that match student’s learning process.  In 
this study, we investigated the learning style of 2nd year students of Information and Communication 
Technology Programme, Faculty of Science in the structured programming and applications course. We 
provided the self-assessment visual, auditory, kinesthetic (VAK)  learning preferences questionnaire in the 
first session of the course. The VAK learning Style uses the three main sensory receivers: Visual, Auditory, 
and Kinesthetic to determine the leading learning style of students. This can help lecturer to provide proper 
material to suits with student’s learning preference and it can improve the learning proves of students. The 
32 students returned the completed questionnaire. The results showed that 50% of students had preferred 
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learning style as visual, 12.5% of students had preferred learning style as auditory, and 37.5% of students 
had preference learning style as kinesthetic.  For this result, we designed teaching approaches to address 
the learning needs of all of students by provided learning material mainly based on diagrams, pictures, or 
charts.  In addition, we provided the hand- on experience in the class that students practice their skill and 
understanding of the topic. 
 

Keywords: learning style, teaching approach, programming, tool 
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การเรียนรู้ในการวินิจฉัยรอยโรคฟันผุด้านบดเค้ียวของนักศึกษาทันตแพทย์โดยใช้เครื่อง QLF   
Using QLF to enhance dental student learning in occlusal caries detection. 
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บทคัดย่อ 
ความเป็นมา: นักศึกษาทันตแพทย์มีประสบการณ์การตรวจโรคฟันผุทางคลินิกน้อย การใช้เครื่อง QLF ที่มีค่าความ

ไวสูงและมีกล้องถ่ายภาพ จะช่วยให้วินิจฉัยโรคฟันผุได้ถูกต้อง แม่นย า น าไปสู่การรักษาอย่างเหมาะสม 
วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบความถูกต้องและความเชื่อม่ันในการวินิจฉัยรอยโรคฟันผุด้านบดเคี้ยวของนักศึกษาทันต

แพทย์ที่ตรวจด้วยการมองและการสัมผัส (กลุ่มควบคุม) เปรียบเทียบกับการใชเ้ครื่อง QLF ร่วมด้วย (กลุ่มทดลอง) 
วิธีการวิจัย: กลุ่มควบคุม (n = 44) และกลุ่มทดลอง (n = 46) ตรวจฟันผุ 48 รอยโรค และบันทึกระดับการผุโดยใช้

รหัส 0-4 ตามเกณฑ์ ICDAS-II ทั้งสองกลุ่มท าการตรวจซ้ าที่ 2 สัปดาห์ จากน้ันกลุ่มควบคุมจะเปลี่ยนไปตรวจโดยใช้เครื่อง 
QLF ร่วมด้วยและท าการตรวจซ้ าอีกครั้งที่ 2 สัปดาห์ (กลุ่มเรียนรู้) ผู้วิจัยบันทึกเวลาที่ใชต้รวจทุกครั้ง 

ผลการศึกษา: กลุ่มทดลอง กลุ่มเรียนรู้ วินิจฉัยฟันผุได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี
ค่าคัปปาถ่วงน้ าหนัก (Weight kappa) เป็น 0.61±0.07 0.59±0.07 0.57±0.08 และมีค่าเฉลี่ยเวลาที่ ใช้ในการตรวจ 
21.55±14.45 14.02±5.60 12.86±6.32 นาทีตามล าดับ ค่าความเชื่อม่ัน (ICC) ทั้งสามกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก (0.76-0.78)  

สรุป: เครื่องมือ QLF ช่วยให้นักศึกษาตรวจรอยโรคฟันผุได้ถูกต้องมากขึ้น และการฝึกท าซ้ าจะท าให้ระยะเวลาที่ใช้
ในการตรวจลดลง  
 
ค าส าคัญ: การตรวจรอยโรคฟันผุ, ICDAS-II, QLF,การมอง-สัมผัส, การเรียนทันตแพทย์ 
 

Abstract 
Background: Using QLF device that has high sensitivity and intraoral camera would be useful for 

dental students with low clinical experience to diagnose dental caries more accurate and reliable, leading 
to proper treatment. 

Objectives: To compare accuracy and reliability of two methods in occlusal caries detection using 
ICDAS-II scoring system among dental students: visual-tactile technique alone (Control) and in combination 
with QLF (Experimental).   

Method: Control group (n = 44) and experimental group (n = 46) examined 48 lesions using ICDAS-
II criteria score 0-4. Two weeks later, both group repeated the examination. Control group was then trained 
and  examined lesions by using visual-tactile technique in combination with QLF (Trained-control). The 
examination was repeated two weeks later. Time used to complete lesion examination of each dental 
student was recorded. 

Results: Experimental and trained-control groups examined dental caries significantly more 
accurate than the control group. Weight kappa statistics were 0.61±0.07, 0.59±0.07, and 0.57±0.08, 
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respectively. Each group had an average time used for completing the examinations as follows: 21.55±14.45, 
14.02±5.60, and 12.86±6.32 minutes. Intra-class reliability (ICC) of all groups were excellent (0.76-0.78). 
Conclusion: QLF is a supplementary device that help dental students increasing accuracy in occlusal caries 
diagnosis and more practice would decrease time using in examination. 

 
Keywords: Caries diagnosis, ICDAS-II, QLF, Visual-tactile, Dental education 
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ผลการใช้กรณีศึกษาท่ีเป็นสถานการณ์ทางคลินิกสนับสนุนการเรียนรู้วิชาประสาท 
กายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษากายภาพบ าบัด 

Effects of implementing a case study of clinical situation to enhance students’ 
learning in neuroanatomy courses 
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บทคัดย่อ 
ความรู้เก่ียวกับประสาทกายวิภาคศาสตร์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติในทางคลินิกที่

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  การเน้นย้ าถึงความส าคัญทางคลินิกจะช่วยให้เข้าใจประสาทกายวิภาคศาสตร์ได้ดีมากขึ้นและ มี
การประยุกต์ใช้ได้ดีในวิชาชีพในอนาคต  หน่ึงในวิธีการเรียนรู้ที่ใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าวน้ีก็คือการเรียนด้วยกรณีศึกษา 
(CBL)  การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายผลการใช้กรณีศึกษาสถานการณ์ทางคลินิกในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีที่ 2 จ านวน 25 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทุกกลุ่มจะได้เรียน 2 กรณีศึกษา 
แต่ละกลุ่มมีอาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 คน และอาจารย์แต่ละคนดูแลนักศึกษา 3 กลุ่ม ทุกกลุ่มใช้เวลาในการอภิปราย 3 ช่ัวโมง/
กรณีศึกษา กรณีศึกษาแรกเป็นพยาธิสภาพที่ไขสันหลัง และกรณีที่สองเป็นพยาธิสภาพที่ก้านสมอง หลังจากน้ันนักศึกษาทุก
คนสอบปลายภาคซ่ึงข้อสอบมีทั้งความจ าและการประยุกต์ประสาทกายวิภาค และตอบข้อคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของการ
เรียนด้วยการกรณีศึกษาของวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ ผลการสอบการประยุกต์ประสาทกายวิภาค นักศึกษาที่ได้คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า 80%  มีจ านวน 44 %   คะแนน 60 - < 80% มีจ านวน 40 %  และ คะแนน <60 % มีเพียง 16 %  
นักศึกษาทุกคนคิดว่าการอภิปรายกรณีศึกษามีประโยชน์ในกระบวนการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้เก่ียวกับระบบ
ประสาท (100%) ตระหนักถึงประโยชน์ของการเรียนประสาทกายวิภาค (100%) และ 92% รู้สึกว่า CBL เป็นวิธีการเรียนที่
น่าสนใจและช่วยให้เข้าใจเน้ือหาวิชาฯ มากขึ้น  ผลการศึกษาในครั้งน้ีสนับสนุนว่าการเรียนด้วย CBL  ช่วยท าให้นักศึกษา
เข้าใจวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์มากขึ้นและท าให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นด้วย 

 
ค าส าคัญ: ประสาทกายวิภาคศาสตร์ , การเรียนด้วยกรณีศึกษา, นักศึกษากายภาพบ าบัด 

 
Abstract 

A good knowledge of neuroanatomy is essential to secure an effective clinical practice .  When 
clinical significance is implicated, neuroanatomy would be better understood and practically applied later 
in his career. One of encouraging method is by case based learning (CBL) . The objective of this study was 
to assess students’  perception after CBL study using paper based clinical scenarios.  Twenty five second 
year physical therapy students were divided into six groups, 4-5 students per each group. Each group was 
designed to work out two paper-based clinical scenarios.  Each group was led by one faculty member and 
each faculty member lead 3 groups.  All group spent 3 hours/ scenario to discuss.  The first case involved 
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with spinal cord lesion and the second case related to brainstem lesion. Students took a final examination 
including recall and applied neuroanatomy and completed a questionnaire of case based learning method. 
The results applied neuroanatomy scores shows that 44% of the students received marks of 80% or above, 
that of 40% received marks of 60 - < 80% and that of 16% received marks less than 60%. All students 
stated that the discussion of CBL was  helpful in their learning process, increased their motivation to study 
neuroanatomy (100%), realized the advantage of studying neuroanatomy (100%), and 92% found that CBL 
was interesting and promoted them in understanding the subject.   Our findings support that CBL method 
incorporated in teaching neuroanatomy help to increase the students’ understanding and motivate them 
to learn much more. 
 
Key words: Neuroanatomy, case based learning, physical therapy students 
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การรับรู้การจัดให้มีการเรียนรู้เชิงรุกและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียน   
Perception towards an arrangement on Active Learning and Factors Affecting Active 

Learning of Learners  
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บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน

การรับรู้การจัดให้มีการเรียนรู้เชิงรุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียน  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามส ารวจการ
รับรู้การจัดให้มีการเรียนรู้เชิงรุก ความพึงพอใจ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ที่ลงทะเบียนรายวิชาพิษวิทยาพื้นฐาน (336-321) และพิษวิทยาพื้นฐานส าหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม (336-
322) ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 จ านวน 113  คน นักศึกษาตอบแบบสอบถามในห้องเรียนเม่ือจบการเรียนปลายภาค
การศึกษา กิจกรรม หัวข้อและการประเมินการเรียนรู้เชิงรุกถูกแสดงไว้ในประมวลรายวิชาซ่ึงเตรียมในรูปแบบไฟล์อยู่ในระบบ
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์และเอกสารซ่ึงแจกในห้องเรียนระหว่างการปฐมนิเทศรายวิชาโดยผู้ประสานงานรายวิชา การเรียนรู้
เชิงรุกประกอบด้วย การทดสอบผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การซักถามในห้องเรียนหลังการดูวิดิทัศน์ การทดสอบใน
ห้องเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยตนเองล่วงหน้าจากเอกสารประกอบการสอน การวิจารณ์กลุ่ม และการน าเสนอรายงาน จากผล
การตอบแบบสอบถามของนักศึกษาทุกคนพบว่า 92% รับรู้การจัดให้มีการเรียนรู้เชิงรุก  74% ไม่อ่านเอกสารประกอบการ
สอนล่วงหน้า เน่ืองจากไม่มีเวลา (76%) และไม่อยากอ่าน (18%)    86% พึงพอใจกับการเรียนรู้เชิงรุก  ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
การเรียนรู้เชิงรุกคือ เวลา (48%) ความสนใจในหัวข้อที่เรียน (25%) และอินเทอร์เน็ต (15%)    กิจกรรมการเรียนที่ชอบคือ 
การท าแบบทดสอบผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (58%) การตอบค าถามหลังการดูวิดิทัศน์ (10%) การทดสอบใน
ห้องเรียน (9%)     61% ของผู้เรียนต้องการให้ในรายวิชามีการเรียนรู้เชิงรุกไม่เกิน 25%    ผู้เรียนส่วนใหญ่ (93%) เห็นว่า
การเรียนรู้เชิงรุกมีประโยชน์และปรับปรุงผลการเรียนของตนเองได้  และต้องการให้มีการเรียนรู้เชิงรุกต่อไป สรุปผู้เรียนรับรู้
การจัดให้มีและพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรุก แต่เวลาของผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดต่อการเรียน  
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก  การรับรู้  ปัจจัย   
 

Abstract 
Prince of Songkla University has policy to adopt active learning for education management.  This 

study aimed to assess perception towards an arrangement of active learning and factors affecting active 
learning of learners.   The researchers developed a questionnaire surveying the perception towards the 
arrangement of active learning, satisfaction, and factors affecting active learning of learners.  Samples were 
113 students enrolling Basic Toxicology (336-321) and Basic Toxicology in Pharmaceutical Care (336-322) 
courses during 1/2017 semester. The students answered the questionnaires in the classroom at the end of 
the semester.  Activities, topics, and assessment of active learning were presented in course syllabus 
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prepared as a file uploaded to the online learning management system (LMS) and a hardcopy distributed 
in the classroom during course orientation by course coordinators.  Active learning composed of testing via 
LMS, quizzing after watching video in classroom, testing in classroom after self-directed learning of study 
materials in advance, group discussion, and report presentation.  From all respondents, 92% perceived the 
arrangement of active learning.  Seventy-four percent did not read study materials in advance due to lack 
of time (76%) and no attention to read (18%).  Eighty-six percent have satisfaction with active learning.  The 
factors affecting active learning were time (48%), topic interest (25%), and internet (15%).  The favorite 
activities were testing via LMS (58%), video-based quizzing (10%), and quizzing in classroom (9%).  Sixty-one 
percent preferred not more than 25% of active learning in a course.  Most students (93%) considered active 
learning being benefit for them and improved their learning achievement, and wanted active learning to 
continue.  In conclusion, the learners perceived the arrangement and satisfied with active learning, but their 
time was the most important for learning.  
 

Keywords: active learning, perception, factor  
 
  



 The 7th PSU Education Conference 
Higher Education for All: Surviving in Times of Change 

 

395 

 



 

396 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


