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การประชุมวิชาการทางการศึกษา 
Joint International Education Conference: 

The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 
“Growth Mindset Innovative and Integrated Work-Ready Education” 

 
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม  2562 

ณ  Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก าหนดจัดประชุมวิชาการ Joint International Education 
Conference: The 8th PSU Education Conference  &  4 th Inspirational Scholar Symposium ( ISS) 
2019 ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการร่วมกับ Universiti Utara Malaysia  ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset 
Innovative and Integrated Work-Ready Education”  เพ่ือเป็นเวทีการสัมมนา  แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้  
ปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์บุคลากรทาง
การศึกษาและนักศึกษา 

 ในปีนี้ ก าหนดจัดภายใต้หัวข้อ  “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready 
Education”    ทั้งนี้  เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและพร้อมมีสิ่งใหม่เข้ามา
แทรกแซงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์หรือการ Disruption 
ด้วยเทคโนโลยี ท าให้ทุกคนต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดดังนั้น  เมื่อสังคมต้องพบกับสิ่งที่ท้าทายหรืออุปสรรค  
การมีมุมมองหรือทัศนคติ (Mindset)  ต่อสิ่งนั้น ๆ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการตัดสินใจ   และก าหนดพฤติกรรม
ต่าง ๆ  ของบุคคลในสังคม   จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงความคาดหวังที่
สังคมมีต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ทั้งในเรื่องสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21  ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0 ความเชื่อมั่นในการจัดอันดับทั้งในและ
ต่างประเทศ ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในฐานะสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์และนักศึกษาท่ีต้องมีทักษะการคิดในลักษณะ  growth mindset   คือ  เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น  
ใส่ใจในการเรียนรู้พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคสนุกกับการแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทาย   

ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia  จึงได้จัดการประชุม
วิชาการดังกล่าวขึ้น  โดยก าหนดจัดในวันที่  12 – 13  ธันวาคม 2562   ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานในหัวข้อ ดังนี้ 
 
บริบทของงานวิจัย  

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

 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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Message from the President 

 

Prince of  Songkla University realizes the importance of teaching and  learning development, 

and aims to increase its effectiveness through the exchange of knowledge and experiences 

in research, teaching and learning among teachers, educational staff  and  students. These 

principles form the basis of our annually held PSU Education Conference. It all started with 

"The First PSU Education Conference" held on 17-18 August 2011, followed by “Smart 

Learning with Transformative Education” on 24-25 October 2013, and then by “Education 

Harmonization Beyond Frontier to AEC” on 18-19 December 2014. The fourth conference ran 

under the theme “Engaging Students to Future Ready Graduates” on 17-18 December 2015, 

and the fifth featured “Instructional Design for Autonomous Learners” on 19-20 December 

2016. The sixth conference focused on “Higher Education for Digital Citizenship towards 

Thailand 4.0” on 19-20 December 2017, while the seventh examined “Higher Education for All: 

Surviving Times of Change” on 13-14 December 2018. 

 

This year, we are trying something new: the eighth academic conference is co-organized with 

the University Teaching and Learning Center, Universiti Utara Malaysia, a trusted partner of 

PSU. Accordingly, the event’s title reflects these changes:  Joint International Education 

Conference: The 8th  PSU Education Conference & 4th  Inspirational Scholar Symposium 

under the topic “Growth Mindset Innovative and Integrated Work-Ready Education”. We 

chose to focus on Growth Mindset to emphasize the role and importance of the positive 

mentality of lifelong learning, enthusiasm, readiness to overcome obstacles and solve 

problems, and to foster innovative development. Thus this year’s event features activities, 

lectures, discussions, workshops and presentations to explore this theme in depth. 

 

We at Prince of Songkla University sincerely hope that this academic conference will benefit 

participants, resulting in increased teaching and learning development, creating cooperation 

between faculty, educational staff and students of all institutions, thus ultimately improving 

the development of higher education in the country. 

 

 

 

 

(Asst. Prof. Dr. Niwat Keawpradub) 

President, Prince of Songkla University 
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Conference Program 
Joint International Education Conference (JIEC) 2019 

The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 
“Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” 

12-13 December 2019 
Conference Hall, The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the 

Throne International Convention Center, Prince of Songkla University 
 

12 December 2019 
 
08.00-09.00      Registration 
09.00-09.15      Opening Ceremony 
   Report by Assoc. Prof. Dr. Arnuparp Lekhakula   
                                     Chairman of Conference Organizing Committee 
                      Welcome speech by  Mr. Phichit Rerngsangvatana, Vice President for  
                                     Administration and Finance, Prince of Songkla University 
                      Certificate for PSU Teaching Professional Standards Framework 
                     (PSU-TPSF) Ceremony 
09.15-10.00  Keynote talk - (Re)thinking education: what lies ahead? 
              By: Mr. Arminas Varanauskas 

       Executive Director of Knowledge Economy Forum (KEF),  
       A professional non-profit for research, innovation and education  
       areas. Vilnius, Lithuania. Former advisor to Minister of Education  
       and Science of the Republic of Lithuania, and a Member of  
       Lithuania Education Council under Parliament. 

10.00-10.30     Coffee break and Poster Session  
10.30-12.00      Plenary Session: STEM in Higher Education (Thai) 
   By: - Assoc. Prof. Dr. Suteera Prasertsan,  

       Faculty of Engineering, Prince of Songkla University  
        - Assoc. Prof. Dr. Wannapong Triampo 
          Deputy Dean for Educational Service of Salaya Campus, 

       Faculty of Science, Mahidol University  
        - Asst. Prof. Dr. Pornrat Wattanakasiwich 

       Faculty of Science, Chiang Mai University 

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Wandee Suttharangsee,    
           Acting Director, Education and Innovative Learning  
         Academy, Prince of Songkla University 
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10.30-12.00    Plenary Session: Competency Based Talent Management (CBTM) Forum 
                    (English) At  Exhibition Hall 1   
    By: - Prof. Dr. Salleh Abd. Rashid    

        Universiti Malaysia Perlis     
         - Assoc. Prof. Ts. Dr. Muhamad Shahbani Abu Bakar 
         Universiti Utara Malaysia 
               - Dr. Dzulkafli Abd. Jalil  
                                       Smart Lab Sdn. Bhd. 
    Moderator: Prof. Ts. Dr. Faaizah Shahbodin  

 Universiti Teknikal Melaka   
12.00-13.00     Lunch break   
13.00-16.00     Workshops 
  Room 1:  STEM in Higher Education: Training of the trainers (Thai) 
  By:  - Dr. Tanate Panrat,  
         Assistant President for Innovative Learning Development,  
          Prince of Songkla University 
                                     - Asst. Prof. Dr. Jareerat Ruamcharoen,   

        Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University  
         - Assoc. Prof. Dr. Wannapong Triampo 
           Deputy Dean for Educational Service of Salaya Campus, 

        Faculty of Science, Mahidol University  
         - Asst. Prof. Dr. Pornrat Wattanakasiwich 

        Faculty of Science, Chiang Mai University 
 
 Room 2:  Developing Work Integrated Learning (Thai) 
 By:  - Assoc. Prof. Dr. Somnuk Aujirapongpan 
         School of Management, Walailak University  
        - Mr. Sunthorn Boonkaew 
         School of Management, Walailak University  
 
 Room 3:  Developing Growth Mindset in HE Students (Thai) 
 By:    Assoc. Prof. Chatchawan Silpakit, M.D. 
          Director of Contemplative Education Center 
          Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University 
 
 Room 4:  Innovation Producing Learning (English) 
 By:   Asst. Prof. Dr. Akkharawit Kanjana-Opas 
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      - Vice President, National Science and Technology Development    
        Agency (NSTDA) 
      - Executive Vice President, Technology Management Center   
        (NSTDA) 
      - CEO Food Innopolis Thailand, National Science and Technology  
        Development Agency (NSTDA) 

 
 Room 5:  Technology Enhanced Learning (TEL)    (English) 
 By:   - Mr. Johnson Lew 
           Executive Director of E-One Technology Smartlab Sdn. Bhd. 
        - Mr. Kelvin Loh Li Fu 
          Managing Director, eLearningMinds Group Sdn. Bhd. 
 Room 6:  Designing & Delivering a Future-proof Curriculum (English) 

 By:   Assoc. Prof. Ts. Dr. Muhamad Shahbani Abu Bakar 

        Director University Teaching and Learning Centre,  
        Universiti Utara Malaysia 
 

13 December 2019 
08.00-09.00     Registration 
09.00-09.45     Keynote talk - Digital Credential to Revolutionize Higher Education 
  (English) 
       By:   Prof. Dr. Abd Karim Alias 
        Director of the Centre for Development of Academic Excellence, 
        Universiti Sains Malaysia (USM) 
09.45-10.00     Coffee break and Poster Session  
10.00-12.00     Simultaneous Sessions I 
12.00-13.00   Lunch 
13.00-15.00   Simultaneous Sessions II 
15.00-15.30     Award Presentation and Closing Ceremony 
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Oral Presentation Schedule: Friday 13th December 2019 
Simultaneous  Session 1 

Time Name Institute Type Title 
10.15-
10.30 

Dr.wanlop lomtaku Suranaree University of 
Technology 

Abstract A Indicator Development of University Researchers’ Growth 
Mindset for Working with Private Sector in the Talent Mobility 
Program 

10.30-
10.45 

Mr.Saifuddin 
Hayidimae 

Prince of Songkla University Abstract The teaching and learning of Islamization : A case study of 
teachers of College of Islamic Studies  

10.45-
11.00 

Dr.Noparat Sricharoen The Institute for the 
Promotion of Teaching 
Science and Technology 

Abstract Workshop Evaluation: Science Project Proposals Development 
Workshop for Eleventh Graders of the Development and 
Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST) 

11.00-
11.15 

Mrs.Madina Buenae Prince of Songkla University Abstract Islamization of Personnel Management for School Administrators 
and Its Practice: A Case study of Private School under The Office 
of Private Education Pattani Province : Qualitative  Study 

11.15-
11.30 

Asst. 
Prof.Dr.manasanan 
hatthasak 

Kasetsart University Full Paper Knowledge management on the Knowledge of the Land teacher 
guide development of  Kasetsart University 

11.30-
11.45 

Dr.Warapark 
Maitreephun 

Prince of Songkla University Abstract The New Consciousness: The instructional model, team teaching, 
and course evaluation 
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Oral Presentation Schedule: Friday 13th December 2019 
Simultaneous  Session 1 

Time Name Institute Type Title 
13.00-
13.15 

Mr.Wittaya Payayam Prince of Songkla University Abstract The Effects of Utilizing Lesson Study on the School Academic 
Management Systems of Islamic Private Schools under the 
Teacher Professional Development Network for Lesson Study and 
Open Approach, Faculty of Education, Thaksin University 

13.15-
13.30 

Asst. Prof.Dr.laksana 
chaimongkol 

Prince of Songkla University Abstract Using of Self After Action Review Method and Accomplishment of 
Professional Practicum in Nutrition Clinic among Students in Nutrition 
and Diettetics Major, PSU Pattani 

13.30-
13.45 

MissSutthirak 
Suwandecha 

Burapha University 
Chanthaburi Campus 

Full Paper The Study of Aspects Influencing the Undergraduate Students’ 
Decision to Study and decision-making promotion guidelines at the 
Department of English for Business Communication in Burapha 
University Chanthaburi Campus 

13.45-
14.00 

Dr.jutatip suangsuwan Thailand National Sports 
University Samut Sakhon 
Campus 

Full Paper A Development of an Ethical leadership Scale for Students in Faculty 
of Education, Institute of Physical Education,  Samut Sakhon Campus  

14.00-
14.15 

MissSununtha 
Sawanpanyalert 

King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

Full Paper The effects of using social networks on learning experience and clinical 
reasoning of professional nurses 
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Oral Presentation Schedule: Friday 13th December 2019 
Simultaneous  Session 2 

Time Name Institute Type Title 
10.15-
10.30 

Dr.Warapark 
Maitreephun 

Prince of Songkla University Abstract How to prepare aspiring school leaders for critical thinking?: A 
closer investigation in the Theories and Processes in Educational 
Administration classrooms 

10.30-
10.45 

MissSutinan 
Kamnoedraksa 

Prince of Songkla University Abstract A Common Space of Understanding between Teachers and 
Students  in Higher Education. 

10.45-
11.00 

Dr.Sergey Novikov Prince of Songkla University Abstract Development and Application of Interactive Student Online 
Reporting System (ISORS) in Teaching Chemistry 

11.00-
11.15 

Mr.Teerayut   Satjabut Yala Rajabhat University Full Paper Causal Factor Influencing Future Orientation of Grade IX Students 
In Southern Border Provinces 

11.15-
11.30 

Assoc. Prof.Choosri 
Banditvilai 

Kasetsart University Full Paper Investigating  Behaviours of Students from the Bachelor of Arts 
Degree Program in English on Using Smartphones in Class  

11.30-
11.45 

MissKittiporn 
Sajjayanukoon 

King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

Full Paper The Learning Approach and Learning Effect from Community 
Service Project: GEN111 Man and Ethics of Living (International 
Program) 

11.45-
12.00 

Dr.Chalita Toopsuwan King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

Full Paper The Study of Student Outcomes from STEM based Learning in  
Creating Mathematical Models for Problem Solving  
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Oral Presentation Schedule: Friday 13th December 2019 
Simultaneous  Session 2 

Time Name Institute Type Title 
13.00-
13.15 

Asst. Prof.Dr.Isara 
Tongsamsi 

Songkhla Rajabhat University Full Paper The Effect of Using Research Randomizer Software on “Sampling” 
in Research Methodology for Community Development Subject   

13.15-
13.30 

Dr.Singha Chankhaw Srinakharinwirot Full Paper A Study of Motivation for Admission in the Bachelor of Education 
Program  at Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot 
University  

13.30-
13.45 

Mr.Songkiat 
Wirotkunthong 

King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

Full Paper Facilitator Development Through Design Thinking Skills  

13.45-
14.00 

Dr.Kanjana Laosen Prince of Songkla University Full Paper Using Rubric Scoring to Assess Student Learning in Active Learning 
Classroom A case study on Web Programming course 

  



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

xii 

Oral Presentation Schedule: Friday 13th December 2019 
Simultaneous  Session 3 

Time Name Institute Type Title 
10.15-
10.30 

Miss Chawanluk 
Khamchompoo 

King Mongkut's University of 
Technology Thonburi 

Abstract A Study of the Stakeholder Needs According to the  ASEAN 
University Network Quality Assurance for Curriculum Development 

10.30-
10.45 

Mr.Jens Franz Prince of Songkla University Abstract Teaching Academic English Listening Skills in the 21st Century 

10.45-
11.00 

Mr.Chatchawal 
Sabuding 

Prince of Songkla University Abstract Lesson Learnded of Creative Islamic Education Management : 5C 
Model of Tariq Pittayapat School 

11.00-
11.15 

MissThunnicha 
Kiatthubthiu 
Lertnorraset 

Kasetsart University Full Paper Intention Kasetsart University Students, Kamphaeng Saen Campus 
in Choosing to Study for Bachelor of Business Administration 
Program 

11.15-
11.30 

Miss Watcharee 
Kulprasit 

Thaksin University Full Paper Peer Written feedback  What the Undergraduates Communicated 

11.30-
11.45 

Dr. Sathidaporn  
Khomsod 

Kasetsart University Full Paper Evaluating the Activity to Enhancement learning outcomes for the 
general education program in a Thai Qualifications Framework for 
Higher Education (TQF: HEd): Knowledge of the Land. 

11.45-
12.00 

Dr.Waewruedee  
Waewthongrak 

Prince of Songkla University Full Paper The Student’s Satisfaction with Adjustment of Teaching 
Management in Botany Laboratory Course 

13.00-
13.15 

Asst. 
Prof.Dr.Chetthapoom 
Wannapaisan 

Chiang Mai University Full Paper A Model of Research Community Administration in Social Studies 
Teaching Profession (5S Model)  
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Oral Presentation Schedule: Friday 13th December 2019 
Simultaneous  Session 3 

Time Name Institute Type Title 
13.15-
13.30 

Asst. Prof.Chainun 
Chaiyasain 

Prince of Songkla University Full Paper Reflections from Students on Work Integrated Learning Model with 
Outcome-Based Education to Linkage and Support with Life Long 
Learning Skills: Case Study on “Food and Beverage Operations and 
Management Course” 

13.30-
13.45 

Dr.Direak Manmanah Prince of Songkla University Full Paper Lesson Learned of Learning Process for 950 – 102 Happy and 
Peaceful Life and 950-101 New Consciousness within Prince of 
Songkla University  Pattani Campus 

13.45-
14.00 

Dr.Sudarin Rodmanee Arsom Silp Institute of the Arts Full Paper Development of a Transformative Learning Model : “Adoption of 
the King’s Philosophy on Civil Servant Development” 

14.00-
14.15 

Mr.Chaiwat 
Lersviriyanantakul 

Prince of Songkla University Full Paper The Art Design on the Print Circuit Board  in Electronics Classroom 
for Physics Student 

14.15-
14.30 

Mr.Chumphon  
Numuang  

Prince of Songkla University Full Paper Student Satisfaction in LMS2PSU for Development and Outcome 
of Learning in 712-354 Food Engineering and 712-355 Food 
Engineering Laboratory 

 
 
 
  



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

xiv 

Oral Presentation Schedule: Friday 13th December 2019 
Simultaneous  Session 4 

Time Name Institute Type Title 
10.15-
10.30 

Miss Nareerat  
Puttakun 

Prince of Songkla University Abstract The Effectiveness of Discharge Planning Activity for Hospitalized 
Patients by Nursing Students Enrolling in Practicum Course of 
Nursing for Adults and Elders    

10.30-
10.45 

Dr.Stefan Rucman Chiangmai University Abstract Cultural constraints for flipped classroom: Case study of inorganic 
chemistry class at Chiang Mai University 

10.45-
11.00 

Mr.Puttipong 
Anantasopon 

Sripatum University Abstract The relationship between student engagement and learning 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง 
ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการพัฒนาชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 45 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้  และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  
ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่ม
ตัวอย่าง หลังการเรียน (M = 8.98) สูงกว่าก่อนการเรียน (M = 5.78) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัชนีประสิทธิผลมี
ค่าเท่ากับ .313 ประสิทธิภาพเท่ากับ 71.3/56.1 และผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนรู้ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรม Research Randomizer  การสุ่มตัวอย่าง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 

Abstract 
 The objective of this research aimed to study the effect of using research randomizer software on 
“sampling” in research methodology for community development subject. The target population was forty-
five the 3rd year under-  graduate students the second semester of the academic year 2018 in curriculum 
of community development, faculty of humanities and social sciences, Songkhla Rajabhat University.  The 
methodology of the research was compared pretest and posttest scores.  The data were analyzed by 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, t- test, effectiveness index ( E. I. )  and efficiency criterion 
(E1/E2) of 75/75. The results indicated that used of “sampling” learning through using research randomizer 
software had affected on student achievement.  Mean of posttest score (M =  8.98)  was significant higher 
than pretest score (M = 5.78), (p < .01), E.I. = .313, E1/E2 = 71.3/56.1 and the overall satisfaction of students 
for this method was at high level. 
 
Keywords: Research Randomizer Software,  Sampling,  Student Achievement 
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บทน า  
 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ช้ันปีที่ 3 แขนงการจัดการองค์กรชุมชน 
และแขนงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2533406 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการพัฒนาชุมชน 
(Research Methodology for Community Development) ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเนื้อหาบังคับส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาชุมชนทุกคน การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัย และการวางแผนวิจัยแบบต่าง ๆ การสร้างกรอบความคิดในการวิจัย โดยเน้นในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล ตลอดจนการบริหารโครงการวิจัย ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสอดรับกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า
“มหาวิทยาลัย    ราชภัฏสงขลา: สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และพันธกิจข้อ 5 ที่ว่า “วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
สมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น” (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559) จึงได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การท าวิจัย และการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนรายวิชานี้เกิดจากลักษณะของเนื้อหาวิชาที่สลับซับซ้อน โดยมีพัฒนาการมา
จากการแสวงหาความรู้ความจริงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้น ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาสังคมมนุษย์ในเวลาต่อมา 
อีกทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการค้นหาความรู้ความจริงด้วยกระบวนทัศน์การวิจัยต่าง ๆ ยังส่งผลถึงระเบียบวิธีการวิจัยและวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเกิดขึ้น (Neuman, 2014) นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชานี้หากขาดการปูพ้ืนฐานวิธีการคิดแบบเป็น
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะกับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ที่มีพื้นฐานทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายด้านสังคมศาสตร์ยิ่งเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ยากเข้าไปอีก ส่งผลให้นักศึกษาบางคนรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่เกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียน และไม่ชอบเรียนรายวิชานี้ มีผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และอาจมีผลเสียเกิดขึ้นต่อผลการเรียนใน
ภาพรวม โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ จ านวน 164 คน ได้ระดับ
คะแนนอ่อน (Poor) และอ่อนมาก (Very Poor) รวมกัน จ านวนมากถึง 77 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของ
นักศึกษาท้ังหมด (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2560ก; 2560ข; 2560ค; 2560ง) 
 จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงตระหนักว่าการเลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้วิชาดังกล่าว ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นเทคนิคการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างสร้างสรรค์ การวิจัย
ในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง ในรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยส าหรับการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยที่ได้นอกจากจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นแล้ว ยังท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อีกด้วย (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
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1. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง 
ตามเกณฑ์ 75/75 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม 
Research Randomizer 

4. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่ม
ตัวอย่าง 

 
สมมติฐานของการวิจัย   

1. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ .5 
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2. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง เป็นไปตาม
เกณฑ์ 75/75 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสุ่มตัวอย่าง ด้วยโปรแกรม Research Randomizer หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การเรียนรู้ 

4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมากต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่ม
ตัวอย่าง 

 
กรอบแนวคิด   
 ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้เรียนจะเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเทอร์เน็ต การออกแบบระบบ
การสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องออกแบบให้ผู้เรียนได้เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับการถ่ายทอดจากผู้สอน โดย
ออกแบบให้ผู้เรียนได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และสรุปเป็นองค์ความรู้ และหากต้องการให้
ผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้เหล่านั้นได้ดีขึ้นและเกิดทักษะต่าง ๆ จากการปฏิบัติ ผู้สอนควรออกแบบการสอนให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรม การออกแบบตามรูปแบบการสอน
เหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบความรู้ที่อยู่ในต ารา (Explicit Knowledge) และการสังเคราะห์ความรู้ร่วมกันจนเกิด
เป็นความรู้ติดตัว (Tacit Knowledge) (วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, 2561) รวมถึงเกิดทักษะต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะการเรียนรู้และท างานร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรบัการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (ภาสกร เรืองรอง และ
คณะ, 2557) 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังน้ี 
 
        ตัวแปรจัดกระท าหรือตัวแปรอิสระ         ตัวแปรเกณฑ์หรือตัวแปรตาม 
 

 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. แบบแผนการวิจัย 
    แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบวัดซ้ าภายในหน่วยทดลอง (Within-Subjects Experimental 
Design) โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง ดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง ระยะก่อนทดลอง ทดลอง ระยะหลังทดลอง 
E T1 X1 T2 

 
โดยที ่ E แทน กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 45 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างขึ้น จ านวน 16 ข้อ 
 T2 แทน การทดสอบหลังเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน 
 X1 แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง (Urbaniak & Plous, 2013) จ านวน 
4 บทเรียน และแบบฝึกปฏิบัติ จ านวน 4 ชุด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 206  

การจัดการเรยีนรู ้
ด้วยโปรแกรม Research Randomizer  

เรื่องการสุม่ตัวอย่าง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการสุม่ตัวอย่าง  
โดยการจัดการเรยีนรู้ด้วยโปรแกรม Research 

Randomizer 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ช้ันปีที่ 3 จ านวน 91 คน ที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชา 2533406 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการพัฒนาชุมชน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน 3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007) โดยก าหนดค่าสถิติทดสอบคือการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่สัมพันธ์กันแบบทิศทางเดียวและมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 45 คน โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย 

3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
   3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องการสุ่มตัวอย่าง เป็นแบบปรนัย 

จ านวน 16 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 16 คะแนน ระยะเวลาในการทดสอบ 30 นาที ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปให้คณาจารย์
หลักสูตรการพัฒนาชุมชนตรวจพิจารณาแก้ไขแล้วน ามาปรับปรุงให้เหมาะสม แบบทดสอบทุกข้อมีค่าความยาก (P) อยู่ใน
เกณฑ์ .31–.84 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ในเกณฑ์ .21–.69 และค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-
Ricahardson) เท่ากับ .846  

 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ช้ันปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
โปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 ข้อ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 4.1 ช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง เพื่อ
เสริมการเรียนการสอนตามปกติ  
 4.2 ทดสอบก่อนเรียนโดยจัดสอบในช้ันเรียน ใช้เวลาในการทดสอบเรื่องการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 นาที  
 4.3 ด าเนินการสอนโดยบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการสุ่มตัวอย่าง ด้วยโปรแกรม Research 
Randomizer จ านวน 4 บทเรียน และแบบฝึกปฏิบัติ จ านวน 4 ชุด ดังภาพประกอบท่ี 2 
 4.4 ทดสอบหลังเรียน โดยจัดสอบตามตารางสอบปลายภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ใช้เวลาในการทดสอบ
เรื่องการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 นาที 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป JAMOVI เวอร์ชัน 1.0.5.0 (The jamovi project, 2019) และ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติทดสอบที นัยส าคัญทางสถิติของค่าที ค่าดัชนีประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer 
เรื่องการสุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ภาพประกอบท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เร่ืองการสุ่มตัวอย่าง 
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ผลและอภิปราย   
 1. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เร่ืองการสุ่มตัวอย่าง  

คะแนน M SD % E.I. 
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

5.78 
8.98 

2.19 
1.97 

36.1 
56.1 

.313 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเรื่องการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 5.78 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.19 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.1 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม 
Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 8.98 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97 จากคะแนนเต็ม 16 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.1 โดยดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่ม
ตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ .313 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น .313 หรือคิดเป็นร้อยละ 31.3 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เร่ืองการสุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์ 
75/75 

คะแนน M SD % 
คะแนนเฉลี่ยจากแผนการจัดการเรียนรู้ ท้ัง 4 ชุด 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

11.4 
8.98 

3.39 
1.97 

71.3 
56.1 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่อง
การสุ่มตัวอย่างท้ัง 4 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.4 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.3 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องการสุ่มตัวอย่างจากการทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.98 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.1 ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.3/56.1 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 75/75  
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่อง
การสุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เร่ืองการสุ่มตัวอย่าง 

คะแนน M SD Min Max t p 
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 5.78 2.19 2 10 -7.78 <.001 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 8.98 1.97 7 15   

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่อง
การสุ่มตัวอย่าง หลังการเรียน (M = 8.98) สูงกว่าก่อนการเรียน (M = 5.78) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ความพึงพอใจของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง 
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เร่ืองการสุ่ม
ตัวอย่าง 

คุณลักษณะ M SD แปลผล 
1. ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชา 4.43 .58 มาก 
2. ความยากง่าย ปริมาณ เนื้อหาวิชามีความเหมาะสม 4.47 .58 มาก 
3. นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิชานี้ 4.51 .58 มากที่สุด 
4. นักศึกษามีการวางแผนด าเนินการศึกษาอย่างมีระบบ 4.35 .63 มาก 
5. นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้สื่อประกอบการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4.35 .60 มาก 
6. นักศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรียน 4.49 .51 มาก 
7. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ 4.39 .57 มาก 
8. ผู้สอนมีสื่อและวิธีการสอนที่เหมาะสม/ทันสมัย 4.49 .58 มาก 
9. ผู้สอนมีการสอนให้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 4.43 .58 มาก 
10. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.51 .54 มากท่ีสุด 
รวม 4.44 .55 มาก 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง 
มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในคุณลักษณะที่ว่านักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิชานี้ และผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ส่วนคุณลักษณะอื่น ๆ ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับ
มาก 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกรกนก หลอดอาสา (2561) ที่พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 จ านวน 40 คน หลังจาก
ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่เรียนมีความ
พึงพอใจกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับดีมาก ผลการวิจัยของนิภาพรรณ์ สิงห์ค า (2561) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 
ด้านความรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
34 จ านวน 1 ห้องเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยของปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล 
(2560) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 85 คน หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน Google Classroom 
และกิจกรรมเกม Kahoot เป็นสื่อ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยของปสุตา แก้วมณี และ
อาฉ๊ะ บิลหีม (2560) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จ านวน 81 คน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลตมิีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยของศิริภัทร์ 
รุ่งเรืองสินงาม (2560) ที่พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 ห้อง 30 คน ท่ี
เรียนจากบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเอ็ดโมโดเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้คะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ผลการวิจัยของกันตภณ พริ้วไธสง (2559) ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ช้ันปีที่ 3 
และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ านวน 15 คน ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ใน
รายวิชาฟัซซีลอจิก ท าให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า
ระดับความพึงพอใจมากต่อการจัดองค์ประกอบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และผลการวิจั ยของ ธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ 
(2559) ที่พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงข้างต้นในประเด็นที่ว่าผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ของผู้เรียนหลังการเรียนรู้สู งกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 ทั้งนี้เพราะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรม
สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับการถ่ายทอดจากผู้สอน ผู้ เรียนได้
ค้นหาความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และสรุปเป็นองค์ความรู้ และเกิดทักษะต่าง ๆ จากการปฏิบัติจริง และหาก
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็
ตาม การที่ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3 ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 50.0 และการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม 
Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.3/56.1 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 จึงจ าเป็นต้อง
น ากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ มาใช้ร่วมกับกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากยิ่งข้ึน 
  
สรุปผลการวิจัย   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ช้ันปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง หลังการเรียน    
สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ .313 ประสิทธิภาพเท่ากับ 71.3/56.1 
และผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนรู้ระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง ไปใช้สอนในช้ันเรียน
ร่วมกับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

2. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Research Randomizer เรื่องการสุ่มตัวอย่าง ในปีการศึกษาถัดไป 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังทดลอง 
. 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานวิจัยซึ่งได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เงินบ ารุงการศึกษา) ปี พ.ศ. 2562 
 
รายการอ้างอิง    
กรกนก หลอดอาสา. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) รายวิชา ส32101 

ตามรูปแบบการสอน 5Es ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนชุมแพศึกษา. ขอนแก่น: โรงเรียนชุมแพศึกษา. 
กันตภณ พริ้วไธสง. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ

นิกส์ ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในรายวิชาฟัซซลีอจิก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบรุี, 10(22), 21-
27. 

กัลยา ค ายอด. (2560). บทเรียนส าเร็จรปู วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเรื่องการสรา้งและใช้งานตาราง. ประจวบครีีขันธ์: 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์. 

ธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 เรื่องการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Excel 2013 ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3. สระแก้ว: โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม. 

นิภาพรรณ์ สิงห์ค า. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณติศาสตรโ์ดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่
กับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสตูรและ
การสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  

ปทุมรัตน์  อาวุโสสกุล. (2560). ผลการจดัการเรียนรู้วิชาชีววิทยาแบบ Active learning ผ่าน google classroom และ
กิจกรรมเกม kahoot เป็นสื่อเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6. 
กรุงเทพฯ: โรงเรียนวัดราชโอรส. 
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ปสุตา แก้วมณี และอาฉ๊ะ บิลหมี. (2560). พัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบรูณาการร่วมกับเครือข่ายสังคม
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บทคัดย่อ 
กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพประเทศชาติต้องเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของประชากร โดยลกัษณะมุ่งอนาคต

เป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ จริยธรรมสูง การศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคต
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการศึกษาเชิงยืนยันถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคต 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อลกัษณะมุ่งอนาคต และตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1,164 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวัดที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย ลักษณะมุ่ง
อนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การควบคุมตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง บุคลิกภาพ การจัดการเวลา การเรียนรู้แบบ
น าตนเองความว้าเหว่ และการอบรมเลี้ยงดู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานเพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของตัวแปรและ
ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น และสถิติขั้นสูงโดยการวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป AMOS ผลการวิจัยพบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีส าหรับการทดสอบความสอดคล้องตามเกณฑ์สามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ร้อยละ 81.20 ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงสูงที่สุด ได้แก่ แรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์ ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางอ้อมและ
อิทธิพลรวมสูงที่สุด ได้แก่ การเรียนรู้แบบน าตนเอง 

 
ค าส าคัญ: ลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การเรียนรู้แบบน าตนเอง จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
 

Abstract 
The process of national quality development must begin with the development of population. 

Future orientation is characteristics that promote good citizenship, high quality population and ethics.  A 
study of causal factor influencing future orientation of grade IX students in southern border provinces is a 
confirmed study of factors affecting future orientation.  The purpose of this research was to study the 
relationship of factors influencing on future orientation and check the consistency of the developed 
relationship model with empirical data. The samples were 1,164 students studying in the first semester of 
academic year 2018 selected by multi-stage sampling. The tools used for collecting data consist of future 
orientation, achievement motivation, self-control, perceived self-efficacy, personality, self-directed learning, 
time management, loneliness and parenting styles.  Analyzing the data by using basic statistics to analyze 
data explained the general characteristics of variables and test basic terms and using path analysis by AMOS 
program to explained advanced statistics.  The research found that the model was consistent with the 
empirical data and index values for conformance testing.  The percentage of variance could be explained 
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by 81.20 percent. The causal variable which had the highest direct influence was achievement motivation. 
The causal variables which had the highest indirect and combined influence was self-directed learning. 
 
Keywords: Future orientation, Achievement motivation, Self-directed learning, Southern border provinces, 
Factor influencing 
 
บทน า  

กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของสังคมหรือประเทศชาติ ต้องเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของประชากรใน
สังคมหรือในประเทศชาติ โดยลักษณะมุ่งอนาคตเป็นคุณลักษณะหนึ่งของบุคคลที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มี
จริยธรรมสูง โดยบุคคลผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตนั้นจะเป็นผู้ที่สามารถคาดการณ์ไกลและวางแผนเพื่อเป้าหมายที่ต้องการใน
อนาคต มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและสามารถตัดสินใจเลือกกระท าได้อย่างเหมาะสม มีความเพียรพยายามและอดได้รอได้
เพื่อความส าเร็จในอนาคต ตลอดจนสามารถวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรอรับผลหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
ลักษณะมุ่งอนาคตมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ 
พร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิต เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและด ารงอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ยังเป็นจิตลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเป็นพลเมืองดี มีจริยธรรม สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มีเป้าหมายในชีวิต จึงควรมีการพัฒนา 
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต จากความส าคัญข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคต และเพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ใน
การพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพ เป็นผู้ที่สามารถคาดการณ์ไกล และเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
เช่ือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ
กฎหมายและศาสนา มีความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินชีวิตไป
ถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคม  เพื่อ
ช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคต     
 
วัตถุประสงค์   

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคตกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย   

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรสาเหตุภายนอก ได้แก่ การเรียนรู้แบบน า
ตนเอง (SDI) การอบรมเลี้ยงดู (PAREN) และบุคลิกภาพ (PERSON) ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ACHI) การ
ควบคุมตนเอง (SCON) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (PEREF) การจัดการเวลา (TIME) และความว้าเหว่ (LONE) และตัว
แปรตาม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต (FU) 

 
กรอบแนวคิด   

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะมุ่งอนาคต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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ระเบียบวิธีการวิจัย   
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวนทั้งสิ้น 46 
โรงเรียน และมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 4,647 คน ตัวอย่างที่ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ จ านวน 1,164 คน แบ่งเป็น 
นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 76 คน ขนาดกลาง 181 คน ขนาดใหญ่ 395 คน และขนาดใหญ่พิเศษ 513 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวัด จ านวน 10 แบบวัด ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจ     

ใฝ่สัมฤทธิ์ การควบคุมตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง บุคลิกภาพ การจัดการเวลา ความว้าเหว่ การอบรมเลี้ยงดู     
ซึ่งได้มาจากการสร้างข้อค าถามจากการศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงแบบวัดที่มีคุณภาพ
จากงานวิจัยที่เคยมีผู้วิจัยไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องมือที่ผู้วิจัยท าการสร้างขึ้นเพื่อใช้ส าหรับการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเรียนรู้
แบบน าตนเอง โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านวิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย จิตวิทยาการวิจัย ท าการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งผลการพิจารณาพบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ในการพิจารณาให้
ผู้วิจัยด าเนินการคงข้อค าถามไว้ ปรับปรุงข้อค าถามให้มีความสอดคล้อง ตัดทอดองค์ประกอบของด้านต่าง ๆ ที่ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาว่าไม่มีความสอดคล้องในแบบวัดทั้ง 10 แบบวัด ซึ่งคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความเที่ยงตรง ผ่านเกณฑ์ทีม่ีค่าระหว่าง         
0.60 – 1.00 และด าเนินการทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 96 ฉบับ ผลปรากฏว่าค่าความเช่ือมั่นของแบบวัด
ทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) มีค่าอยู่ระหว่าง .80 – .87 จากนั้นจึงด าเนินการจัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จริง 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ปีการศึกษา 

2560 ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามความเป็นจริง และเมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงคัดเลือกแบบสอบถาม
ชุดที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  จากนั้นจึงน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการหาค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายผลการวิเคราะห์ลักษณะโดยทั่วไปของตัวแปรที่เก็บ
รวบรวมได้และเป็นการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป AMOS โดยดัชนีค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลประกอบด้วย 

ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square : 𝑋2) ค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (
𝑋2

𝑋𝑋
) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (Goodness of 

Fit Index : GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness Fit Index : AGFI) ค่าดัชนี
รากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA
) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index : CFI) โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง
เป็นล าดับขั้นได้ดังนี ้
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโมเดลสมการโครงสร้าง 

 
ผลและอภิปราย   

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 
เบื้องต้นโมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติที่ได้มีค่ามากกว่าเกณฑ์โมเดลจึงยังไม่มีความ
กลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไคสแควร์สัมพันธ์ที่มีค่าเท่ากับ 11.361 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 
แต่เมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว ค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์  ซึ่งมีค่าเท่ากับ .798 .750 และ .764 ตามล าดับ ซึ่งจากเกณฑ์มาตรฐานของค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องกลมกลืน ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว ควรมีค่าสถิติที่มากกว่า .90 ค่า แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าโมเดลอาจมีความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยโรเสคอคและซอร์บอม (Joreskog and Soreborn, 1993 : 120-121) ได้กล่าวไว้ว่าโมเดลเริ่มต้นไม่จ าเป็นต้อง
ถูกต้องหรือกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เสมอไป ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวิจัยไม่เพียงพอที่จะ
สนับสนุนโมเดลตามสมมติฐาน ในกรณีนี้ผู้วิจัยจึงพิจารณาหาโมเดลที่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้โมเดลที่มี
ค่าพารามิเตอร์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติอย่างแท้จริง มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีและมีความเที่ยงตรงพอที่จะสามารถน าไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอื่นได้ต่อไป ผู้วิจัยจึงปรับโมเดลใหม่โดยอาศัยเหตุผลเชิงทฤษฎีประกอบค่าดัชนีปรับโมเดล (Model 
modification indices) โดยการเพิ่มเส้นทางอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ส่งผลทางตรงต่อตัวแปร
บุคลิกภาพ ตัดเส้นความสัมพันธ์ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติออกคือ เส้นอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการจัดการเวลาส่งผลต่อ
ลักษณะมุ่งอนาคต และเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนโดยพิจารณาความสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบเดียวกัน
เป็นล าดับแรก เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนการปรับโมเดลแล้ว ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีส าหรับการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลปรากฏดังภาพประกอบท่ี 3  
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ภาพประกอบท่ี 3 แสดงโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคตของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังปรับโมเดล 
 

จากภาพประกอบที่ 3 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดล พบว่า โมเดลมีความสัมพันธ์สอดคล้องกลมกลืนตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แม้ว่า
ค่าไคสแควร์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งผลการพิจารณาไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้นั้น โบเลเลน (Bollen, 1989 ; อ้าง
ถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556) ได้กล่าวไว้ว่า เนื่องจากค่าไคสแควร์ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอย่างซึ่งจะส่งผลให้การสรุปไม่ถูกต้อง
จึงควรแก้ไขด้วยการพิจารณาค่าค่าไคสแควร์สัมพันธ์ประกอบการสรุปผล โดยค่าไคสแควร์สัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 2.901 (< 
3.000) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน มีค่าเท่ากับ .950 (> .90) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว มีค่าเท่ากับ .926 (> .90) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน มีค่า
เท่ากับ .036 (< .08) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ มีค่าเท่ากับ .964 (> .90) ซึ่งทุกค่าดัชนีผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect : DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect : IE) และอิทธิพล
รวม (Total Effect : TE) ระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดลตามกรอบแนวคิดสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะมุ่งอนาคตเรียงล าดับตามขนาดค่าอิทธิพลทางตรง ได้แก่ ตัวแปรแรงจูง
ใฝ่สัมฤทธ์ิ สูงท่ีสุด รองลงมาตัวแปรบุคลิกภาพ การควบคุมตนเอง การอบรมเลี้ยงดู และ การเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยมีขนาด
ค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .440 .386 .250 .186 และ .078 ตามล าดับ ในส่วนของตัวแปรสาเหตุที่มีค่าอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ลักษณะมุ่งอนาคตเรียงล าดับตามขนาดค่าอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ตัวแปรการเรียนรู้แบบน าตนเอง สูงที่สุด รองลงมาตัวแปร
การรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง บุคลิกภาพ และการจัดการเวลา โดยมีขนาดค่าอิทธิพลทางอ้อม
เท่ากับ .700 .529 .355 .317 และ .044 ตามล าดับ และเมื่อผู้วิจัยพิจารณาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลรวมต่อลกัษณะมุ่งอนาคต
เรียงล าดับตามขนาดค่าอิทธิพลรวม ได้แก่ ตัวแปรการเรียนรู้แบบน าตนเองสูงที่สุด รองลงมาตัวแปรบุคลิกภาพ การควบคุม
ตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การอบรมเลี้ยงดู การจัดการเวลา และความว้าเหว่ โดยมีค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ .778 .702 .605 .440 .372 .186 .044 และ -.050  ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุภายใน พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก ได้แก่ ตัวแปรการเรียนรู้
แบบน าตนเอง มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรบุคลิกภาพการจัดการเวลา ด้วยขนาดอิทธิพล เท่ากับ .980 และ .844 ตามล าดับ 
ตัวแปรบุคลิกภาพ มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความว้าเหว่ ด้วยขนาดอิทธิพล เท่ากับ .912 
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และ .467 ตามล าดับ ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร การควบคุมตนเอง ด้วยขนาด
อิทธิพล เท่ากับ .875 ตัวแปรการควบคุมตนเอง มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความว้าเหว่ ด้วยขนาด
อิทธิพล เท่ากับ .821 และ .129 ตามล าดับ และตัวแปรการจัดการเวลา มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้วย
ขนาดอิทธิพล เท่ากับ .100 ในส่วนของตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงในเชิงลบ ได้แก่ ตัวแปรการเรียนรู้แบบน าตนเอง มีอิทธิพล
ทางตรงต่อตัวแปรการอบรมเลี้ยงดู ด้วยขนาดอิทธิพล เท่ากับ -.139 ตามล าดับ 

เมื่อผู้วิจัยพิจารณาค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสองของตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต พบว่า มีค่าเท่ากับ .812 แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรสาเหตุในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร้อยละ 81.2 โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 
ระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดลตามกรอบแนวคิดของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
สรุปผลการวิจัย     

การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคตของเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า ภาพรวมของโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีส าหรับการทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และตัวแปรสาเหตุใน
โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
ร้อยละ 81.20 อีกทั้งตัวแปรสาเหตุที่ศึกษาสามารถอภิปรายอิทธิพลต่อลักษณะมุ่งอนาคตเรียงล าดับตามขนาดของอิทธิพลได้
ดังนี ้

1. แรงจูงใฝ่สัมฤทธ์ิ มีอิทธิพลทางตรงโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .440 โดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นความต้องการหรือ
ความปรารถนาภายในจิตใจของบุคคลที่ผลักดันให้กระท าสิ่งต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
และพยายามเอาชนะอุปสรรคเพียงเพื่อให้กระท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จลุล่วง จึงส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแมคเซล
แลนด์(1969) ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ว่าจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวางแผนระยะยาว 
พยายามท างานอย่างไม่ท้อถอย และเป็นผู้รับผิดชอบพฤติกรรมของตนและตั้งมาตรฐานความเป็นเลิศในการท างาน อีกทั้งเรย์
เนอร์ (Raynor, 1978 : ไม่ปรากฏ ; อ้างถึงใน จุฑามาส ช่ืนจิตร, 2550) ได้อธิบายลักษณะของบุคคลที่มีความมุ่งอนาคตมาก
จะเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากด้วย และงานวิจัยของศศิธร คงครบ (2558) ทีไ่ด้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะมุ่งอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. บุคลิกภาพ มีอิทธิพลทางตรงโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .386 และมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านทางการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และความว้าเหว่ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .912 และ .467 ตามล าดับ โดยบุคลิกภาพเป็นลักษณะ
เฉพาะที่มีความคงที่ของแต่ละบุคคล ทั้งภายนอกที่สังเกตได้ง่าย และภายในที่สามารถอนุมานได้ ซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ของบุคคลนั้นโดยบุคลิกภาพด้านการมีจิตส านึกจะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มุ่งอนาคต กล่าวคือจะเป็นบุคคลที่มีเป้าหมายในการ
ท างานที่ชัดเจน มุ่งมั่นและยากต่อการท าให้ไขว้เขว สอดคล้องกับวราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง  (2549) ที่ได้ท าการพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะมุ่งอนาคตและความมานะอุตสาหะในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ในโรงเรียนต้นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค
ตะวันออก พบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะมุ่งอนาคตและความมานะอุตสาหะในการเรียนของนักเรียน
ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ได้แก่  ลักษณะมุ่งอนาคต ความมานะอุตสาหะในการเรียน สภาพแวดล้อมทางการเรียน 
ความคาดหวังของผู้ปกครอง เพศ และบุคลิกภาพ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถติิ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตได้ร้อยละ 88  

3. การควบคุมตนเอง มีอิทธิพลทางตรง โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .250 และมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านทางแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ และความว้าเหว่ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .821 และ .129 ตามล าดับ โดยการควบคุมตนเองเป็นความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ตนต้องการ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองให้ไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่ตนวางไว้ ทั้งนี้ส่งผลให้ผู้ที่สามารถควบคมตนเองได้ดี ซึ่งจะ
ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความว้าเหว่ สอดคล้องกับแทงเนย์และคณะ (2004) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มี
การควบคุมตนเองในระดับสูงจะมีระดับผลการเรียนดี เพราะผู้ที่มีการควบคุมตนเองในระดับต่ ามักมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง 
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ส่งผลต่อการเรียนหรือการท ากิจกรรมต่างๆ อีกทั้งวลัยกร สังฆบุตร (2555) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิต 
การควบคุมตน และลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดจันทบุรี พบว่า การควบคุมตนของนักเรียนวัยรุ่นมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4. การอบรมเลี้ยงดู มีอิทธิพลทางตรงโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .186 เนื่องจากกระบวนการเลี้ยงดูเด็กของผู้ใหญ่ใน
ครอบครัว เป็นการพัฒนาทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา สามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสังคม ซึ่งเนอร์มี่ (1991) ได้กล่าวว่า ลักษณะ
มุ่งอนาคตมีปฏิสัมพันธ์กับการอบรมเลี้ยงดู โดยการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ส่งผลสูงต่อลักษณะมุ่งอนาคต โดยปัทมา วรรณลักษณ์ 
(2552) กล่าวว่า การที่เด็กจะมีลักษณะมุ่งอนาคตมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน อาทิเช่น บุคลิกภาพ 
พื้นฐานด้านความคิด ด้านสติปัญญา ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม แต่สิ่งที่ส าคัญที่ส่งผลและสัมพันธ์กับการมีลักษณะมุ่ง
อนาคตนั่นคือ รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งสอดคล้องกับอัญชลี สุดเสน่ห์  (2548) ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบลักษณะมุ่ง
อนาคต และอัตมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดู แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
บุคลิกภาพแตกต่างกัน พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน มีลักษณะมุ่งอนาคตและอัตมโน
ทัศน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5. การเรียนรู้แบบน าตนเอง มีอิทธิพลทางตรง โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .078 และมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านทาง
บุคลิกภาพ และการจัดการเวลา โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .980 และ .844 ตามล าดับ โดยการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็น
กระบวนการเรียนรู้ของบุคคล โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้ริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความต้องการและความถนัด
ของตน โดยจะด าเนินการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ การแสวงหาผู้สนับสนุน การสืบเสาะหาแหล่งความรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ของตนเอง โดยกักไลม์มิโน (Guglielmino, 1977 : ไม่ปรากฏ ; อ้างถึงใน สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์, 2559) กล่าวถึง
การเรียนรู้แบบน าตนเองว่า บุคคลที่สามารถเรียนรู้แบบน าตนเองได้จะเป็นผู้ที่มีความสนใจในการเรียน มีความคาดหวังว่าจะ
เรียนอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นผู้ที่รักการแสวงหาค าตอบจากค าถาม มีความมั่นใจใน
ความสามารถท่ีจะท างานด้วยตนเองได้ดี และมีความสามารถในการพัฒนาแผนการท างานของตนเอง สอดคล้องกับสุธาสินี ใจ
เย็น (2545) ที่ได้ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอนระบบทางไกล
ในเขตบางเขน พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง คือลักษณะมุ่งอนาคต 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดังนั้น การส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะมุ่งอนาคตทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความมุ่งอนาคตที่ดี จะเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาชีพช้ันสูงในระดับอุดมศึกษา สามารถพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททาง
การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการศึกษา
เรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีผลิตภาพสูง อันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป   

 
ข้อเสนอแนะ   

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะมุ่งอนาคตสูงที่สุด ได้แก่ ตัวแปรแรงจูงใฝ่

สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนจะเกิดได้นั้นต้องอาศัยพื้นฐานทางด้านความคิดและสติปัญญา โดยปัจจัยที่จะเป็นตัว
บ่งช้ีในเรื่องลักษณะมุ่งอนาคตของบุคคลนั้น ประกอบด้วยหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งนั่นคือแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การส่งเสริมและพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะกระท าสิ่งต่างๆให้ได้รับความส าเร็จ 
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความมานะพยายามอดทน ท างานอย่างมีแบบแผน มีความหวังในระดับสูงโดยพยายาม
เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรพัฒนาคุณลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้
เกิดขึ้นโดยเฉพาะครูผู้สอนหรือผู้บริหารทางการศึกษา อาจจะอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Leaning) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้
กระท าลงไป ซึ่งผู้สอนต้องจัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
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ผู้เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และควรวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่าง
ชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม ซึ่งลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเป็นผู้ที่มีความพยายาม อดทนและต้องการความส าเร็จจากการกระท าของตนเอง 

1.2 จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อลักษณะมุ่งอนาคตสูงที่สุด ได้แก่ ตัวแปรการเรียนรู้
แบบน าตนเอง โดยการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นการเรียนรู้โดยเจตนาและมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
เกิดขึ้นได้เมื่อมีคนใดคนหนึ่งมุ่งมั่นและตั้งใจกับการเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการมีการวางแผนการ
เรียนรู้ของตนเองไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเรียนรู้ตนเองจนกระทั่งบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังนั้นการส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองให้เกิดขึ้นในนักเรียน จะส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่สามารถวางแผนก าหนด
แนวทางในการเรียนรู้ มีแรงจูงใจที่จะด าเนินตามแผนที่วางไว้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ใน
อนาคต โดยควรการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนดว้ยการน าเทคโนโลยมีา
ใช้ก็เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา โดยใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น สิ่ง
ส าคัญในปัจจุบันไม่ใช่แหล่งที่มาของความรู้หรือแหล่งที่จะใช้ในการค้นหาความรู้ แต่เป็นความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละ
คน แนวคิดใหม่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี แหล่งข้อมูลที่ไม่จ ากัด ผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกและ
ผู้เรียนเป็นผู้ค้นหา แสวงหาความรู้ด้วยตนเองที่เรียกว่า การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed Learning) ดังนั้นหาก
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบน าตนเองโดยอาศัยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ย่อมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ความรับผิดชอบ จูงใจตนเองและต้องแสวงหา
วิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต 

2.  ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป   
2.1 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยพิจารณาค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสองของตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต พบว่า มีค่า

เท่ากับ .812 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสาเหตุในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร้อยละ 81.2 ในส่วนของความแปรปรวนท่ีเหลือเป็นความแปรปรวนจากตัวแปร
สาเหตุอื่นที่ไม่ได้น ามาศึกษาในโมเดล ได้แก่  ลักษณะความมั่นคงทางสังคมของบุคคล การเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม 
ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับความคิดเห็นของตนจากบุคคลอื่น จึงควรมีการน าตัวแปรสาเหตุอื่นๆ ดังกล่าวเข้ามาศึกษา 
โดยอาศัยหลักทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก าหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อไป 

2.2 จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรสาเหตุความว้าเหว่ และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะมุง่
อนาคต ผู้วิจัยเห็นว่าควรด าเนินการตรวจสอบซ้ าว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อลักษณะมุ่งอนาคตหรือไม่ เนื่องจากผู้วิจัยได้
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องว่า ความว้าเหว่และการรับรู้ความสามารถของตนเอง อาจจะมีอิทธิพลต่อลักษณะมุ่ง
อนาคต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจาก
ประชากรที่ก าลังศึกษาอยู่ในสาขานี้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 จ านวน 168 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภท
เลือกตอบจ านวน 5 ด้าน 60 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ F-TEST (One Way Analysis Of Variance) ผลการศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบท่ีดีที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดบัปริญญาตรสีาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ องค์ประกอบที่ดีที่สุดคือ อาจารย์ให้ค าปรึกษาดี แนะน าทุนและโครงการต่างๆ เสมอ (4.36) รองลงมา คือ
คณาจารย์ดูแลนิสิตแบบใกล้ชิดเป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่าย ช่วยเหลือนิสิตยามมีปัญหา และหลักสูตรมีความก้าวหน้าและปรับให้
เข้ากับความต้องการในตลาดแรงงานอยู่เสมอ (4.17) และพบว่าองค์ประกอบด้านอื่นสามารถน ามาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อส่งผล
ต่อการเลือกเรียนสาขานี้ คือ องค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (2.87) ดังนั้นสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ของนักเรียน ผ่านช่องทางดังกล่าวให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มการรับรู้หลักสูตรที่ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ  

 
ค าส าคัญ: ปัจจัย การตัดสินใจ  เลือกเข้าศึกษาต่อ  สาขาภาษาอังกฤษ   
 

Abstract 
The purpose of this study is: 1) to study decision making constituents of undergraduate degrees in 

English for Business Communication, Faculty of Science and Arts, and; 2)  to compare factors influencing 
decision making to study in the Bachelor of Arts programme in English for Business Communication.  Data 
collected in this quantitative research was from 168 of the 1st – 4th year students. Questionnaires, consisting 
of 60 questions, were applied.  F-TEST (One Way Analysis of Variance)  was utilised as a statistical analysis. 
The result revealed that advantageous factors influencing decision making to study the Bachelor of Arts 
programme in English for Business Communication, Faculty of Science and Arts, were:  1)  caring advisors, 
recommending sources of funding, and practical projects (4.36); 2) easily accessible and amicable team of 
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instructors, providing immediate assistance as well regular updated curricula serving needs of the labour 
market (4.17) , and; 3)  program public relations (2.87) , consistently revised to improve decision making to 
study in the programme. Therefore, English for Business Communication programme could boost perception 
of the students more efficiently through the mentioned channels to effectively increase intrinsic perception. 
 
Keywords:  aspects,  decision, decision- making promotion, Department of English for Business 
Communication 
 
บทน า   

เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เปิดการเรียนสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และ
ผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 อีกทั้งนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรฯเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนดให้ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561: 2561) หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาในสายงานที่หลากหลายด้าน
ภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจที่จะใช้ทักษะภาษาอังกฤษในสายงานที่ปฏิบัติ อีกทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานท่ีท างานและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่สาขาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 
2562 เป็นสาขาวิชาที่เปิดใหม่ส าหรับวิทยาเขต มีนิสิตให้ความสนใจมากขึ้นในแต่ละปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังเห็นได้
จากแผนภูมิจ านวนนิสิต (แผนภูมิที่ 1) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ของ
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1  นิสิตทั้ง 4 ชั้นปี สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 168 คน (ข้อมูล วนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนในระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี และสามารถเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาในการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อส าหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่
สนใจ ที่มีสาขาที่เกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ นอกจากนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการแก้ปั ญหา
การลดลงของนักศึกษาในภายภาคหน้า อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดโครงการแนะแนวนักเรียน ในการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดโปรแกรมการศึกษา การเปิดสาขาที่นักเรียนสนใจ เพื่อการ
พัฒนาจุดแข็งในการรับเข้านิสิตต่อไป และปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้ตอบโจทย์กับกระแสสังคมโลกต่อไป 
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วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรกับการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. นิสิตที่มีภูมิล าเนาในภาคตะวันออกตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีมากกว่านิสิตที่มีภูมิล าเนาในภาคอื่นๆใช่หรือไม่ 

2. รายได้ผู้ปกครองของนิสิตที่ต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจของนิสิตในการเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีแตกต่างกัน 

3. นิสิตที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันมีการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีแตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิด    
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    นิสิตทั้ง 4 ช้ันป ีจ านวน 168 คน ที่ก าลังศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตจันทบุรี 
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2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกแบ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม 9 หัวข้อ โดยใช้แบบสอบถามประเภท
เลือกตอบ (Checklist) ได้แก่  เพศ แผนการเรียนเดิม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ขนาดของโรงเรียนมัธยมปลาย ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ภูมิล าเนา(ภาค) ระดับช้ันปี (ปริญญาตรี) อาชีพผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง
ต่อเดือนโดยประมาณ และระบบคัดเลือกเข้าศึกษา โดยส่วนท่ีสองเป็นความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยด้านต่างๆ
ที่มีผลต่อการเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี  ใช้แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 -Rating Scale) 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและ
ค่านิยม ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และด้านการประชาสัมพันธ์แบบสอบถามมี 60 ข้อ แบ่งเป็นองค์ประกอบ 5 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 1) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 2) ด้านหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 3) ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและค่านิยม   
4) ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 5) ด้านการประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การประเมินแบบสอบถาม มีดังนี้  

1.00 – 1.49 ระดับการตัดสินใจ น้อยมาก   3.50 – 4.49 ระดับการตัดสินใจ มาก 
1.50 –2.49 ระดับการตัดสินใจ น้อย  4.50 – 5.00 ระดับการตัดสินใจ มากที่สุด 
2.50 – 3.49 ระดับการตัดสินใจ ปานกลาง 
 
ผู้วิจัยได้พัฒนาการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
1) ผู้วิจัยค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี 

เพื่อสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ 
2) สุ่มถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน เกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยแจก

กระดาษให้นิสิตเขียน ไม่ให้ลงช่ือ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาในการสร้างแบบสอบถาม 
3) ก าหนดกรอบแนวคิด เพื่อสร้างแบบสอบถามให้ไปในทางเดียวกัน 
4) สร้างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
5) น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณา

ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์  แล้วหาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency ; IOC)  และคัดเลือก
ค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป ซึ่งแบบสอบถามก่อน าส่งผู้ทรง มี 6 ด้าน จ านวน 104 ข้อ เมื่อให้ผู้ทรงทั้ง 3 ท่าน ผู้วิจัย
ได้น าแบบสอบถามกลับมาแก้ไขเหลือเพียง 5 ด้าน จ านวน 60 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมตามหัวข้อวิจัยก าหนด  

6) น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (piloting) นิสิตที่สมัครใจโดยไม่อยู่
ในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน 
 7) วัดคุณภาพความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบัค (Cronbach's 
alpha) พร้อมปรับปรุงจนได้แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นรวมทั้งฉบับมากกว่า 0.80   

 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
1) ใช้วิธีหาค่าร้อยละ เฉลี่ย (Mean ; X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation ; SD.) จากแบบสอบถาม

ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) ใช้วิธีการหาค่า เฉลี่ย (Mean ; X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation ; SD.) เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยด้านต่างๆที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี จากนั้นประเมินเป็นระดับการตัดสินใจด้วยเกณฑ์การประเมินแบบสอบถาม 5 ระดับ 

3) คัดเลือกข้อค าถามจากแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.50 เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไป  
4) น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ F-TEST (One Way Analysis of Variance) 
5) สรุปผลการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และด าเนินการปิดโครงการวิจัย 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากการส ารวจองค์ประกอบที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  จากนิสิตช้ันปีที่ 1- 4 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จ านวนท้ังสิ้น 163 คน 

 
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดับระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ นิสิต 4 ช้ันปี จ านวนทั้งหมด 168 คน แต่มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจ านวน 163 คน 

 
จากตาราง 4.1 พบว่า องค์ประกอบท่ีดีที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ องค์ประกอบที่ดีที่สุดคือ อาจารย์ให้ค าปรึกษาดี  แนะน าทุนและโครงการต่างๆ 
เสมอ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 รองลงมาได้คะแนนเฉลี่ย 4.28 ได้แก่ สาขานี้สร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยแม้จะเปิดมาได้ไม่นาน 
และต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการท างาน รองลงมาที่สามได้คะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้แก่ นิสิตมีความต้องการเรียน
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสนทนาและการเขียน และตระหนักว่าภาษาอังกฤษยังมีความส าคัญกว่า
ภาษาอื่นๆ อันดับที่สี่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้แก่ คณาจารย์ดูแลนิสิตแบบใกล้ชิดเป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่าย ช่วยเหลือนิสิตยาม
มีปัญหา และหลักสูตรมีความก้าวหน้าและปรับให้เข้ากับความต้องการในตลาดแรงงานอยู่เสมอ องค์ประกอบที่มีผลต่อการ
เลือกและอันดับที่ห้าได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 ได้แก่ แต่ละวิชาเน้นความรู้ในหลายด้าน อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และ
ความสามารถในวิชาที่สอน และผู้ปกครองพึงพอใจให้ศึกษาท่ีแห่งนี้และสนับสนุนให้เรียนในด้านภาษาเพื่อใช้ในการท างานจริง 

และงานวิจัยได้ค้นพบว่าส่วนองค์ประกอบด้านอ่ืนต่อไปนี้สามารถน ามาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อส่งผลต่อการเลือกเรียน
ในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คือ องค์ประกอบด้านการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.87 เช่น การรู้จักวิทยาเขตผ่านเพจเฟสบุ๊คของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ การรับรู้จากศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน การรับรู้จากอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน  

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ข้อมูลระดับความพึอพอใจของนิสิตต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ในภาพรวมและรายด้านท้ัง  5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
ตาราง 4.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
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จากตารางข้างต้น ข้อมูลมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ F-TEST (One 
Way Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ ( Independent Variables ) ที่มี
ค าตอบมากว่า 2 กลุ่ม คือปัจจัยด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พบว่าค่าสถิติค านวน ( F ) เท่ากับ 10.28 ค่า (SIG.) เท่ากับ 
0.000327 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งแสดงว่าปัจจัยด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อของนิสิต
และมีความส าคัญมากน้อยต่างกันไป  

จากตาราง 4.2 พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างในการเลือกเข้าศึกษาซึ่งนิสิตส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ 3.652 และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน (4.07) ปัจจัยรองลงมาคือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (3.87) ปัจจัยอันดับที่สาม คือ ปัจจัยด้านปัจจัยส่วน
บุคคลและค่านิยม (3.71) ปัจจัยอันดับที่สี่ คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม (3.60) และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ น้อยที่สุดคือ 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (3.01) 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของนิสิตที่
ศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จากจ านวนนิสิตทั้ง 4 ช้ันปี ประจ าปีการศึกษา 2561 
รวมทั้งหมด 163 คน เมื่อจ าแนกตามเพศ ช้ันปีที่ก าลังศึกษาสาขาวิชา แผนการเรียน ขนาดของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ภูมิล าเนา อาชีพผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง และระบบคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรกับการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปตามตารางที่ 4.3 ในข้างต้น ลักษณะประชากรกับการตัดสินใจเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พบว่า เป็นหญิงเป็นส่วน
ใหญ่ มีแผนการเรียนศิลป์-ภาษา หรือ วิทย์-คณิต มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 3.00 ขึ้นไป เป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ ในภูมิภาคกลางและตะวันออก ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดบั 3.00 ขึ้นไป ผู้ปกครองมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้น
ไป โดยกลุ่มอาชีพของผู้ปกครองคือ ลูกจ้าง พนักงานเอกชน ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และรับจ้างท่ัวไป และระบบคัดเลอืก
ที่ท าให้นักเรียนเข้ามาศึกษาในสาขา 3 อันดับที่ดีที่สุด คือระบบคัดเลือกที่ 16 (Admission) และระบบคัดเลือกที่ 2 (รับตรงใน
ภาคตะวันออก 12 จังหวัด รอบ 1) และระบบคัดเลือกที่ 14 (รับตรงท่ัวประเทศ รอบ 1) 

ผลและอภิปราย   
องค์ประกอบที่ดีที่สุดที่สงผลต่อการเลือกเรียนสาขานี้ คือ อาจารย์ให้ค าปรึกษาดี แนะน าทุนและโครงการต่างๆ 

เสมอ ส่วนองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ ดังนั้นสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจจึงควรเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ของนักเรียน ผ่านช่องทางดังกล่าวให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มการรับรู้หลักสูตรที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ช่องทางที่สามารถท าได้ ได้แก่ อาจารย์แนะแนวในโรงเรียน นิสิตปัจจุบันที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน และ         
เพจเฟสบุ๊คสาขา  

สรุปความพึงพอใจของนิสิตต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สูงที่สุดคือปัจจัยด้านหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ต่ าที่สุดคือ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับผลการศึกษาองค์ประกอบที่มี
ผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในส่วน
ที่ 1 องค์ประกอบท่ีดีที่มีผลต่อการเลือกเรียน 

ในส่วนท่ี 3 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ลักษณะประชากรกับการตดัสนิใจเข้าศึกษาในระดับปรญิญาตรสีาขาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นนิสิตหญิง ที่เคยเรียนศิลป์ภาษา และสายวิทย์-คณิต 
เกรดเฉลี่ย 3.00 จากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในภาคกลางและภาคตะวันออก ระบบการรับเข้าที่มีนิสิตมาเรียนมากที่สุด คือ
ระบบคัดเลือก Admission 
 
สรุปผลการวิจัย   

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนของนิสิต หรือ เรียกว่าเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พบว่า องค์ประกอบที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อการเลือก
เรียนของนิสิต หรือ จุดแข็งของสาขา คือ บุคลากรในสาขาให้ค าปรึกษาที่ดีและสนับสนุนให้นิสิตมีแนวทางในการสร้าง
เป้าหมายในตนเอง รวมทั้งช่วยส่งเสริมศักยภาพของนิสิตและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้ใช้ได้จริง หรือ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์
จริง ส่งผลให้นิสิตตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษท่ีจะมีผลต่อการท างานแทบทุกสายอาชีพในอนาคต อีกทั้งหลักสูตร
ยังปรับให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานอยู่เสมอ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆตามกระแสพลวัฒน์ เช่น การประชุมหลักสูตรทุกๆ 
4 ปี การเพิ่มวิชาเลือก เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มวิชาที่ทันสมัย มีความเกี่ยวข้อกับการท าสื่อมัลติมีเดีย และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI: 
artificial intelligence) นิสิตจะสามารถบูรณาการความรู้ให้ทันต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ ตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าการบูรณาการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับการน าไปใช้ได้จริงหลัง
นิสิตจบการศึกษา และจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ผู้เรียน เป็นปัจจัยหลักที่มีส่วนส่งผลให้การตัดสินใจการรับเข้ามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น และผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของกระแสสังคม (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545) 

ในส่วนขององค์ประกอบท่ีส่งผลน้อยที่สุดในการเลือกเรียน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ Wagner and Fard (2009) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง สถานการณ์ด้านการอุดมศึกษามีการแข่งขันเป็นอย่างสูง และสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องคัดเลือก
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตลาด นอกจากนี้ Cubillo, Sanchez and Cervio (2006) ได้ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการในการตัดสินใจของนักศึกษาในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างโมเดลของกระบวนการตัดสินใจของ
นักศึกษาที่เลือกศึกษาในต่างประเทศที่มาจากหลากหลายปัจจัยแตกต่างกัน ซึ่งองค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์ของ
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หลักสูตรฯอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดหลักสูตรได้ 5 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมีนิสิตจบการศึกษาจ านวน 2 รุ่น การประชาสัมพันธ์ยังไม่ไม่ทั่วถึงในรุ่ นแรกๆ ดังนั้น หลักสูตรจะต้อง
วางแผนพัฒนาวิธีการรับเข้าที่มีประสิทธิภาพ ท าให้หลักสูตรเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวเช่ือม
ระหว่างหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและใช้งบประมาณน้อย ได้ แก่ 
เพจเฟสบุ๊ค หรือ อินสตราแกรม เป็นต้น ผู้วิจัยคิดว่าการกระตุ้นการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะต้อง
มีการวางแผนที่พร้อมจะยืดหยุ่นเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนนิสิตทุกปี ซึ่งบุคลากรในสาขาได้พัฒนา
ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องหลังจากท่ีเก็บข้อมูลวิจัย อีกทั้งปี พ.ศ. 2562 เป็นปีท่ีมีนิสิตเข้าเรียนมากถึง 114 คน เป็น
จ านวนที่ก้าวกระโดดจากปีท่ีผ่านมามากกว่า 2 เท่า ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการหารือแลกเปลี่ยนทัศนคติกับบุคลากร
ในสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการให้ค าปรึกษานิสิต รวมทั้ง การวางแผนขับเคลื่อนการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทีต่อบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ผลของการวิจัยในครั้งนี้สามารถต่อยอดในการท าวิจัยด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร        
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 2. ผลที่ได้จากส่วนที่ 3 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ลักษณะประชากรกับการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผน
ประชาสัมพันธ์การรับเข้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ในภายภาคหน้า 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และเพื่อศึกษาเจตนารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โดยศึกษาเจตนารมณ์ของนิสิต
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถาบันการศึกษา ด้านหลักสูตร และด้านผู้เรียน ผลการศึกษา พบว่า ด้านสถาบันการศึกษาและ
หลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง  ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร คือ หลักสูตรควรมีการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาสร้างองค์ความรู้ในการเรียนและการปฏิบัติงานได้จริง โดยสร้าง
รายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และไม่ควรเน้นแต่เนื้อหาในบทเรียนเท่านั้น ควรมีการยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาในเชิงประจักษ์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้สอน โดยฝึกปฏิบัติจริงทั้งในและนอกช้ันเรียน และด้านผู้เรียนควร
แนะน าให้ผู้เรียนส ารวจความต้องการในการข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา โดยการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้เรียนเจตนารมณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายของชีวิตที่ก าหนดไว้ 

 
ค าส าคัญ: เจตนารมณ์ , เลือกศึกษาต่อ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

Abstract 
 This research is a mix research between quantitative and qualitative research.  The objective is 
study the needs of students of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. In choosing to study for a Bachelor 
of Business Administration Program Hotel and Tourism Management.  The results that the educational 
institutions and courses were at the highest level and the learners were at the medium level.  The 
suggestion, curriculum should develop the teaching of the instructors in various courses that can be used 
to create knowledge in learning and practical work and students should advise students to explore the need for 
further study and career after graduation by creating morale for the learners to intentionally develop themselves 
to meet the goals of the specified life. 
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บทน า 
     การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ให้เกิดกระกระบวนการคิดและด าเนินการสิง่ต่าง ๆ ทั้งในชีวิต 
ประจ าวันและการท างานอย่างเป็นระบบ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 8 ได้กล่าวว่า 1) การจัดการศึกษาต้อง
เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน ที่เรียกว่า “Education for All” และ “All for Education” หมายถึง การศึกษาเพื่อ
ปวงชน หรือปวงชนเพื่อการศึกษา 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการวางเง่ือนไขให้องค์กรและชุมชนต่าง ๆ ใน
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และก าหนดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีของการสื่อสารเพื่อการศึกษามากขึ้น 3) พัฒนา
ระบบและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ คือ “ทักษะความคิด” ที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองของ
ประเทศให้มีคุณภาพ และสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน (ราชชกิจจานุเบกษา, 2542 และส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2559) การศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาชีวิตและประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง โดยเน้นด้านทักษะ 
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพของคนในชาติให้เป็นคนเก่งคนดี 
 ประเทศไทยจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ โดยบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พุทธศักราช 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในประเทศไทยให้มีความรู้และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี คือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน” ด้วยการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีคุณภาพ โดยการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560 และราชกิจจานุเบกษา, 2561) 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงท าให้ประเทศไทยได้มีการพัฒนา
บุคลากรของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายสถาบันทางการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ โดยเฉพาะ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานับได้ว่ามีบทบาทส าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและ
ความคิดของมนุษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพในการด ารงชีวิตของตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ (ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, อาทร จิตสุนทรชัยกุล และศิรัตน์ แจ้งรักษ์กุล, 2555)  
 เกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งของรัฐบาล ที่ด าเนินกิจการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่ 3 ของประเทศ
ไทย โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อปี 
พ.ศ. 2460 ต่อมาในวันที่  2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2486 ได้มีการประกาศเป็นพระราชบัญญัติยกระดับฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงท าให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินภารกิจสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายการเรียนรู้สู่
ชุมชน จึงท าให้มหาวิทยาลัยได้มีการขยายวิทยาเขตเป็น 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร วิทยา
เขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมท้ังได้
พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 8 (3) กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
มาตรา 9 (2) กล่าวว่า การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ต้องมีการกระจายอ านาจไปสู่พื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 15 (1) กล่าวว่า การจัดการศึกษาในระบบต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
วิธีการศึกษา หลักสูตร และระยะเวลาของการศึกษา รวมถึงการวัดและประเมินผลของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562 และราชกิจจานุเบกษา, 2542) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ด้วยการจัดท า     
หลักสูตรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นมาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่สนองต่อการพัฒนา
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ประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ภาครัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เพราะสามารถสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) กล่าวว่า การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวต้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจภาค
บริการ ที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศ สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดย
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและบริการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทย
ให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559) 
 พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกได้เปลี่ยนแปลงจากการเน้นด้านการผลิตไปสู่การ
เน้นด้านการบริการ จากเหตุผลข้างต้นจึงส่งผลให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ได้เห็นความส าคัญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองนโยบายของประเทศ 
ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการเปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
องค์ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงการปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตบริการมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งนับไดว่าเป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นรายได้หลักในการพัฒนา
ประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตร
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

2. เพื่อศึกษาเจตนารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
 
กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับเจตนารมณ์ เป็นค าที่เกี่ยวข้องกับ เจตนและอารมณ์ ซึ่งหมายถึง ความมุ่งหมายซึ่งเป็นไปในทางที่ดี 
(พจนานุกรมบัณฑิตราชยสถาน, 2554) และมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลด้านความตั้งใจ ความคิด ความประสงค์ และความ
ปรารถนาที่เป็นเรื่องยึดหน่วงของจิตให้เกิดการรับรู้ทางความคิด (ทองย้อย แสงสินชัย, 2562)  
 
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว 

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 152 หน่วยกิต สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิตชัน้ปีที่ 1 
-เพศ 

-รายได้จากผู้ปกครองระหวา่งเรียน 

-ภูมิล าเนา 

เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อของนิสิตชั้นปีที่ 1 

-เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อด้านมหาวิทยาลัย 

-เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อด้านหลักสูตร 

-เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อด้านผู้เรียน 

เจตนารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ในการเลือกศึกษาต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว 
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 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   31   หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข     ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
     1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์    ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   115   หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน      ไม่น้อยกว่า   24   หน่วยกิต 

03753113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 
Business Economics for Service Industries 

3(3-0-6) 

03757112 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 

03757223 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
Quantitative Analysis and Business Statistics 

3(3-0-6) 

03757231 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

03758111 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

03759211 การจัดการทางการเงิน I 
Financial Management I 

3(3-0-6) 

03760171 หลักการบัญช ี
Principles of Accounting 

3(3-0-6) 

03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ 
Principles of Production and Operations 

3(3-0-6) 

    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ     ไม่น้อยกว่า   61   หน่วยกิต 
03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 

Service Industry Psychology 
3(3-0-6) 

03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
Accounting for Hotel and Tourism Business Management 

3(3-0-6) 

03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว 
Tourism Business 

3(3-0-6) 

03763212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
Tourist Behavior 

3(3-0-6) 

03763213 ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว 
Transportation Systems in Tourism 

3(3-0-6) 

03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
Personality Development for Service in Hotel and Tourism Business 

3(3-0-6) 

03763222 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
Human Relations in Hotel and Tourism Business 

3(3-0-6) 

03763252 การจัดการบริการงานส่วนหน้า 
Front Office Management 

3(3-0-6) 

03763253 การจัดการส่วนงานแม่บ้าน 
Housekeeping Management 

3(3-0-6) 
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03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 
Food and Beverage Management 

3(3-0-6) 

03763315 จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
Ethics in Hotel and Tourism Business 

3(3-0-6) 

03763316 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวในอาเซียน 
Cross-Cultural Learning for Tourism in ASEAN 

3(3-0-6) 

03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
Marketing Management for Hotel and Tourism Business 

3(3-0-6) 

03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
Service Quality Management in Hotel and Tourism Business 

3(3-0-6) 

03763341 การจัดการและด าเนินการในธุรกิจน าเที่ยว 
Management and Operations in Tourism Business 

3(3-0-6) 

0376342 มัคคุเทศก์ 
Tour Guide 

3(3-0-6) 

03763351 การจัดการและด าเนินการในธุรกิจโรงแรม 
Management and Operations in Hotel Business 

3(3-0-6) 

03763425 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
Strategic Management in Hotel and Tourism Business 

3(3-0-6) 

03763497 สัมมนา 
Seminar 

3(3-0-6) 

03763498 ปัญหาพิเศษ 
Special Problem 

3(3-0-6) 

    2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต 
03763243 การจัดการธุรกิจการบิน 

Airline Business Management 
3(3-0-6) 

03763271 การจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ 
Local and International Cuisine Management 

3(3-0-6) 

03763332 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
Agro Tourism Management 

3(3-0-6) 

03763333 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 
Recreation of Tourism 

3(3-0-6) 

03763334 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
Health Tourism 

3(3-0-6) 

03763335 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
Sport Tourism Management 

3(3-0-6) 

03763338 การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
Niche Tourism 

3(3-0-6) 

03763344 การจัดการธุรกิจกอล์ฟ 
Golf Tourism Management 

3(3-0-6) 

03763345 การจัดการธุรกิจเรือส าราญ 
Cruise Business Management 

3(3-0-6) 

03763346 การจัดการธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
Trade Fair and Exposition Management 

3(3-0-6) 
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03763347 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
Incentive Travel Management 

3(3-0-6) 

03763355 การจัดการงานจัดเลี้ยง 
Catering Management 

3(3-0-6) 

03763356 การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์ 
Bar and Beverage Management 

3(3-0-6) 

03763357 การจัดการภัตตาคาร 
Restaurant Management 

3(3-0-6) 

03763361 การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร 
Design and Layout in Restaurant 

3(3-0-6) 

03763362 การวางแผนรายการอาหาร 
Menu Planning 

3(3-0-6) 

03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร 
Food Selection and Preparation 

3(3-0-6) 

03763372 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 
Adventure Tourism 

3(3-0-6) 

03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม 
Festivals and Special Events Management 

3(3-0-6) 

03763374 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 
Museum Management 

3(3-0-6) 

03763426 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
Project Development in Hotel and Tourism Business 

3(3-0-6) 

03763427 การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
Marketing Planning and Development in Service Industry 

3(3-0-6) 

03763428 การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ 
Marketing Planning and Development in Service Industry 

3(3-0-6) 

03763431 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
Sustainable Tourism Management 

3(3-0-6) 

03763436 การจัดการท่องเที่ยวชนบท 
Rural Management 

3(3-0-6) 

03763437 การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว 
Conservation and Tourism Environment Management 

3(3-0-6) 

03763448 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 
Meeting and Convention Management 

3(3-0-6) 

03763458 การจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ 
International Hotel Management 

3(3-0-6) 

03763459 การจัดการที่พักตากอากาศ 
Resort Management 

3(3-0-6) 

03763464 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 
Food and Beverage Cost Control 

3(3-0-6) 

03763465 การจัดการสปา 
Spa Management 

3(3-0-6) 

03763476 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 3(3-0-6) 
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Marine Tourism Management 
03763477 การจัดการสโมสร 

Club Management 
3(3-0-6) 

    2.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต 
03754362 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก 

English for Global Business Communication 
3(3-0-6) 

03754373 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
English for Food and Beverage Service 

3(3-0-6) 

03754374 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน 
English for Airline Business 

3(3-0-6) 

03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับการจัดการธุรกิจ 
Academic English for Business Management 

3(3-0-6) 

03754392 ภาษาอังกฤษเพื่อสรรหาบุคลากร 
English for Recruitment 

3(3-0-6) 

03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับธุรกิจโรงแรม 
Technical English for Hotel Business 

3(3-0-6) 

03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับธุรกิจโรงแรม 
Technical English for Tourism Business 

3(3-0-6) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต 
 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงานแบบนับชั่วโมง 400 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากร 
         ประชากร หมายถึง นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โครงการจัดตั้ง
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ช้ันปีท่ี 1 รหัส 61 จ านวน 552 คน โดยใช้ประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    2.1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ และวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทางการศึกษา 
    2.2 น าทฤษฎีที่รวบรวมได้จากข้อมูลทุติยภูมิ มาท าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 

เพื่อใช้ตั้งค าถามส าหรับการวิจัยในแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าหมู่เรียน 700, 701, 855, 856, 857, 858 และ 
859 จ านวน 7 หมู่เรียน 

    2.3 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดท าเป็นค าถามวิจัยในแบบสอบถาม 
    2.4 น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ 
    2.5 น าแบบสอบถามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปจัดท าแบบสอบถามกับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.78 
    2.6 น าผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม มาจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี ้
    3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
         ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนิสิตช้ันปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนาและรายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองระหว่างศึกษาต่อ จ านวน 4  ข้อ 
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         ตอนที่ 2 เจตนารมณ์ของนิสิตในการเลือกศึกษาต่อ ได้แก่ ด้านสถาบันการศึกษา ด้านหลักสูตร และด้านผู้สอน 
จ านวน 10 ข้อ เพื่อน าผลที่มีปัญหามาวิเคราะห์ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้มาตรวัดระดับ จ านวน 5 ระดับ 
(Likert Rensis, 1932) ดังนี ้

                ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.20-5.00     หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 
                 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.40-4.19   หมายถึง   ระดับมาก 
                 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.60-3.39   หมายถึง   ระดับปานกลาง 
                 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.80-2.59    หมายถึง   ระดับน้อย 
              ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.00-1.79    หมายถึง   ระดับน้อยท่ีสุด 
    3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี ้

         การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับหัวหน้าหมู่เรียน ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มของแต่ละหมู่เรียน 
ได้แก่ หมู่ เรียน 700, 701, 855, 856, 857, 858 และ 859 จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังน้ี 

         3.2.1 ภาคปกติ ได้แก่ หมู่เรียน 700 และ 701 จ านวน 119 คน 
         3.2.2 ภาคพิเศษ ได้แก่ หมู่เรียน 855, 856, 857, 858 และ 859 จ านวน 433 คน 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

               4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
         4.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ใช้วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ของนิสิตช้ันปีท่ี 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวสถิติพรรณนา 
         4.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนที่ 2 

เจตนารมณ์ของนิสิตในการเลือกศึกษาต่อ 
    4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
          ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
5. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

               5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
          น าแบบสอบถามที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และอภิปรายผล โดยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
               5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

        5.2.1 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และอภิปรายผล ไปจัดท าแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) เพื่อน าผลข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยไปสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับหัวหน้าหมู่เรียน  
ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มของแต่ละหมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน 700, 701, 855, 856, 857, 858 และ 859 จ านวน 7 คน 

         5.2.2 น าผลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มาอภิปรายผลในข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลพื้นฐานของนิสิตช้ันปีท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 82.79 มีอายุ 18 
ปี ร้อยละ 52.17 มีรายได้จากผู้ปกครองระหว่างเรียน 4,001-6,000 บาท ร้อยละ 31.70 และมีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ร้อยละ 35.87  
 เจตนารมณ์ของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
เจตนารมณ์ด้านด้านมหาวิทยาลัย เจตนารมณ์ด้านด้านหลักสูตร และเจตนารมณ์ด้านด้านอารมณ์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 
ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลเจตนารมณ์ในการศึกษาต่อของนิสิตชั้นปีที่ 1 ด้านมหาวิทยาลัย 
                                                                                                                            N = 552 
ข้อมูลเจตนารมณใ์นการศึกษาต่อของนิสิตชั้นปีที่ 1 ด้านมหาวิทยาลัย x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
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1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศไทย 4.73 0.56 มากทีสุ่ด 
2. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้แกบุ่คคลในสังคมทุกระดับมีโอกาสเรียนต่อ 4.40 0.90 มากที่สุด 
3. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมได้ 4.32 0.76 มากที่สุด 
รวม 4.48 0.74 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีที่ 1 ด้านสถาบันการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.48) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักในระดับประเทศไทย (x̅ = 4.73) รองลงมา คือ 
มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้แก่บุคคลในสังคมทุกระดับมีโอกาสเรียนต่อ (x̅ = 4.40) มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ให้แก่สังคมได้ (x̅ = 4.32) 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลเจตนารมณ์ในการศึกษาต่อของนิสิตชั้นปีที่ 1 ด้านหลักสูตร 
                                                                                                                           N = 552 
ข้อมูลเจตนารมณใ์นการศึกษาต่อของนิสิตชั้นปีที่ 1 ด้านหลักสูตร x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
4. หลักสูตรมีใบประกอบวิชาชีพหลังเรียนจบการศึกษา 4.85 0.45 มากที่สุด 
5. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง 4.82 0.47 มากที่สุด 
6. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 4.54 0.62 มากที่สุด 
7. รายวิชาในหลักสูตรสามารถสร้างองค์ความรู้ในการท างานได้ดี 3.35 1.67 ปานกลาง 
รวม 4.39 0.80 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ด้านหลักสูตร พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.39) 
ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักสูตรมีใบประกอบวิชาชีพหลังเรียนจบการศึกษา (x̅ = 4.85) รองลงมา คือ หลักสูตรมีความสอดคลอ้ง
กับความต้องการของตนเอง (x̅ = 4.82) รองลงมา คือ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน (x̅ = 4.54) และรายวิชา
ในหลักสูตรสามารถสร้างองค์ความรู้ในการท างานได้ดี (x̅ = 3.35) 
 
ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลเจตนารมณ์ในการศึกษาต่อของนิสิตชั้นปีที่ 1 ด้านผู้เรียน 
                                                                                                                          N = 552 
ข้อมูลเจตนารมณใ์นการศกึษาต่อของนิสิตชั้นปีที่ 1 ด้านผู้เรียน x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
8. ผู้เรียนมีเจตนารมณ์ให้หลักสูตรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 
    ที่ก าลังศึกษาต่อและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

4.09 0.68 มาก 

9. ผู้เรียนมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถพิเศษและทักษะ 
    ทางวิชาชีพ 

3.31 0.99 ปานกลาง 

10. ผู้เรียนมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาตนตามเป้าหมายของชีวิต 3.09 1.43 ปานกลาง 
รวม 3.50 1.03 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ด้านผู้เรียน พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.50) ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ผู้เรียนมีเจตนารมณ์ให้หลักสูตรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาต่อและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง (x̅ = 4.09) รองลงมา คือ ผู้เรียนมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถพิเศษและทักษะทางวิชาชีพ  
(x̅ = 3.31) และผู้เรียนมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาตนตามเป้าหมายของชีวิต (x̅ = 3.09) 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของเจตนารมณ์ในการศึกษาต่อของนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและเจตนารมณ์ในการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในด้านมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านผู้เรียน  

เจตนารมณใ์นการศึกษาต่อของนิสิตชัน้ปีที่ 1 
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เจตนารมณ์ของนิสิตในการเลือกศึกษา
ตอ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) ทิศทาง 

ด้านมหาวิทยาลัย 0.689** 0.000 เดียวกัน 
ด้านหลักสูตร 0.101* 0.043 เดียวกัน 
ด้านผู้เรียน 0.090* 0.041 เดียวกัน 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 , **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจตนารมณ์ของนิสิตในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้แก่ ด้านมหาวิทยาลัย ด้านผู้สอน และด้านผู้เรียน กับเจตนารมณ์ในการศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีท่ี 1 โดยการวิเคราะห์สถิติค่า
สัมประสิทธิ์ (Ahaha) สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า เจตนารมณ์ของนิสิตในการเลอืกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ด้านมหาวิทยาลัย ด้านผู้สอน และด้าน
ผู้เรียน มีความสัมพันธ์กับเจตนารมณ์ในการศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีท่ี 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยแต่ละปัจจัยมีระดับความสัมพันธ์ตามล าดับ ดังนี้ คือ ปัจจัยด้านหลักสูตร (r = 0.700, sig. = 0.000) รองลงมา คือ ด้าน
ผู้สอน (r = 0.700, sig. = 0.000) และด้านผู้เรียน (r = 0.700, sig. = 0.000) 
 
เจตนารมณใ์นการศึกษาต่อ 
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 

เจตนารมณใ์นการศึกษาต่อของนิสิตชัน้ปีที่ 1 
ด้านมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร ด้านผู้เรียน 

ด้านมหาวิทยาลัย - r=0.090* 
(p=0.041) 

r=0.101* 
(p=0.043) 

ด้านหลักสูตร r=0.090* 
(p=0.041) 

- r=0.689** 
(p=0.000) 

ด้านผู้เรียน r=0.101* 
(p=0.043) 

r=0.689** 
(p=0.000) 

- 

 
อภิปรายผล 

เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีที่ 1 ด้านมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดา กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล และณภัทร 
โชคธนินกุล (2555) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า แรงจูงใจการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยและ
ความมีชื่อเสียงในด้านวิชาการของสถาบัน และเมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถหางานท าได้ง่าย 

เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ด้านมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส
ให้แก่สังคมทุกระดับมีโอกาสเรียนต่อ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) กล่าวว่า การศึกษาท าหน้าที่
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรู้และเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเป็นธรรม  

เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีที่ 1 ด้านมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัย
สามารถผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพให้แก่สังคมได้ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) 
กล่าวว่า ประเทศจึงควรมีการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพของประชากรทุกช่วงวัย 
 เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรมีใบประกอบ
วิชาชีพหลังเรียนจบการศึกษา เพื่อให้นิสิตน าไปใช้ส าหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของวาทิณี 
มามุ้ย (2554) ได้ศึกษาเรื่องศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงาน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า การพัฒนาวิชาชีพครูควรมีใบประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย โดยองค์กรวิชาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับการประกอบอาชีพ ที่สามารถสร้างมาตรฐานและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
และความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเอง 
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เจตนารมณ์ในการเลอืกศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่หลักสูตรมีความต้องการ
กับตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนิรันดร์ จุลทรัพย์ วีนัส ศรีศักดา กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ ดวงฤดี พ่วงแสง 
และฉิ้น ประสบพิชัย (2561) ได้ศึกษาเรื่องแนวโน้มความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและการจ้างงานในอนาคต กับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแกนภาคใต้ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาควรมีความรู้และความสามารถตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดในการปฏิบัติงาน  โดยสามารถสร้างองค์
ความรู้ส าหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 เจตนารมณ์ในการเลือกศึกษาต่อของนิสิตชั้นปีที่ 1 ด้านผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้เรียนมีเจตนารมณ์ให้
หลักสูตรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาต่อและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและผู้เรียนมีเจตนารมณ์ในการ
พัฒนาตนตามเป้าหมายของชีวิต ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของอภัสนันท์ พุทธามาตย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ภาพลักษณ์องค์กร และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้ม พบว่า ผู้เรียนต้องการให้หลักสูตรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เลือกศึกษา
ต่อ เช่น การบรรยายโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสถานท่ีจริง โดยผู้เรียนต้องการพัฒนา
ตนเองในด้านความรู้เฉพาะอาชีพและความสามารถพิเศษ เช่น ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองส าหรับการท างาน
ในอนาคต 
 เจตนารมณ์ของนิสิตในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมหาวิทยาลัย ด้านผู้สอน และ
ด้านผู้เรียน กับเจตนารมณ์ในการศึกษาต่อของนิสิตช้ันปีท่ี 1 มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน เจตนารมณ์ในด้านมหาวิทยาลัยนสิติได้
ให้ความส าคัญมากที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ซึ่งการจัดล าดับของมหาวิทยาลัยไทยในปี  
ค.ศ. 2019 ด้านคะแนนมุมมองระหว่างประเทศ จากมุมมองของบุคคลภายนอก พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในล าดับที่ 
130 ของเอเชียอยู่ในล าดับที่ 130 ของเอเชีย ในปี ค.ศ. 2018 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 
ในล าดับที่ 90 ของโลก (QS World University Rankings, 2019) 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ด้านหลักสูตรควรมีการพัฒนาการสอนของอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ในการเรียนและ
การปฏิบัติงานได้จริง โดยสร้างรายวิชาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และไม่ควรเน้นแต่เนื้อหาเฉพาะในบทเรยีน
เท่านั้น และควรมีการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเชิงประจักษ์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้สอน เพื่อน าไปสู่  
การปฏิบัติงานได้จริง 

2. ด้านผู้เรียนต้องการให้ผู้สอนแนะน าผู้เรียนส ารวจความต้องการที่แท้จริงในการข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และแนะน าแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพของ
นิสิตหลังจบการศึกษา โดยสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้เรียนเจตนารมณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายของชีวิตที่ก าหนด
ไว ้  
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บทคัดย่อ 
เนื่องจากการเรียนเพียงการบรรยายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอส าหรับการศึกษาในปัจจุบัน ดังนั้น  การพัฒนาวิธีการ

สอนให้สามารถสร้างความรู้เข้าใจและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญ ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์  1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ BLOOM’S TAXONOMY เป็นฐาน  ในรายวิชา
การบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ  หัวข้อ การบริหารเพื่อการพัฒนา   ที่จัดให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการจัดการรัฐกิจ ในช้ันปีที่ 2  ในลักษณะของการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario planning) แบบโมเดลภูมิส
ถาปัตย์  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมองอนาคต โดยสถานการณ์สร้างขึ้นจากโครงเรื่อง (plot) ปัญหาจริง ทั้งนี้ 
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากปัญหา (Problem-based Learning)  ผ่านการอภิปรายท างานร่วมกันเป็นทีม (Team-
based Learning) และมีการมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท าข้อเสนอ “แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน/ หน่วยงาน” 
(Community-based Learning) และ 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ซึ่งมีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยมีการจด
บันทึกข้อมูล หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสรุปประเด็น จากการใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้แก่ผู้เรียน 1) เมื่อพิจารณาตามแนวทางของ  BLOOM’S TAXONOMY นั้น พบว่า ด้านพุทธิ
พิสัย (Cognitive Domain) ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ มีการน าไปใช้ สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนในห้องเรียน เพื่อ
วิเคราะห์และสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นโครงสร้างในลักษณะของการวางแผนด้วยสถานการณ์แบบโมเดลภูมิสถาปัตย์ได้   
โดยมีจ านวนโครงงานซึ่งเป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 13 โครงงาน  ในด้านทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain) ผู้เรียนสามารถคิดค้น สร้างรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหาของแต่ละชุมชน/ หน่วยงานได้อย่างสร้างสรรค์ 
ในด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ผู้เรียนมีการให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา
ได้  ในด้านทักษะทางสังคม (Social Domain) พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาการสื่อสาร การท างานเป็นกลุ่ม การจัดการ และ
ความสามารถในการเป็นผู้น าซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนในระดับรายวิชา (CLO) และของหลักสูตร (ELO) ส าหรับปัญหาที่
ส าคัญของการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากผู้เรียนต้องมีการลงพื้นที่จริงจึงมีข้อจ ากัดด้านขอบเขตพื้นที่ของการศึกษาที่
สามารถด าเนินการได้เฉพาะในเขตพื้นท่ีจังหวัดตรังเท่านั้น จึงขาดความหลากหลายของโครงงาน และในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
ผู้เรียนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากนัก ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอน  การวางแผนด้วยสถานการณ์  โมเดลภูมิสถาปัตย์ นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

40 

Abstract 
Since only one lecture may not be enough for a current study.  The development of teaching 

methods to create knowledge, understanding and attract the attention of students, therefore is one 
important way.  The purpose of this research were a)  to improve and develop teaching methods by using 
BLOOM’ S TAXONOMY in subject Thai Bureaucracy and Public Organization on topic “ Development 
Administration”  for the 2nd year students in Public Administration by the form of scenario planning, 
landscape architecture model.  The instructor assigned the learners to learn from the problem ( Problem-
based Learning)  through discussion with teamwork ( Team- based Learning)  and assigned the learners to 
propose "Ways to solve problems for the community/ organization” (Community-based Learning). And b) 
to study the problems and conditions of teaching and learning as a guideline to adjust the teaching and 
learning process to be consistent with the course learning outcomes (CLO). This research was a qualitative 
research.  Data collection by using observation and in- depth interview method then analyzed data by 
content analysis and summary of issues.   The findings revealed that based on the BLOOM’ S TAXONOMY 
approach in cognitive domain, the learners had knowledge, understanding, able to apply what is learned in 
the classroom in order to analyze and synthesis into a structure in the form of scenario planning with 
landscape architecture models.   There were a total of 13 projects resulting from teaching method.  In 
psychomotor domain, the learners could invent a new model to suit the problems of each community/ 
organization creatively. In affective domain, the learners were co-ordinate in group activities and understand 
the purpose of solving problems. In social domain, the learners had developed communication, teamwork, 
management, and leadership that were aligned with CLO and ELOs. For the important problems of teaching, 
due to the need for fieldwork study, there were limitations to the scope of the study therefore lacking a 
variety of projects. 

 
Keywords: Teaching, Scenario planning, Landscape architecture model, Public Administration students  

 
บทน า  

ในทางการบริหารเพื่อการพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์” ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุด เพราะการที่
ประเทศหรือสังคมจะพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ท าหน้าที่ในการขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ  ส าหรับประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรมมา
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8  (พ.ศ. 2540-2544)  มีการเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่ง
เป็นการพัฒนาที่ท้าทายต่อการอยู่รอดของระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมไทยในอนาคต โดยแนวทางการพัฒนาคน
หมายถึงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนไทยให้สามารถมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ท่ีจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชน สังคม และของชาติในท่ีสุด  ท้ังนี้เพราะคนเป็นปัจจัยที่ช้ีขาดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกเรือ่ง  ดังนั้น  แนวทาง
ในการพัฒนาจึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่มากขึ้น ท้ังทาง
ร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2544)   

นับแต่นั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อๆ มาก็ได้มีการให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มาอย่างต่อเนื่องจวบจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับปัจจุบัน  โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ, 2561) 
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ดังนั้น  เพื่อให้คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิดใจ สติปัญญา รวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 
ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวทางในการพัฒนาที่ ส าคัญจึงเน้นพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กวัยเรียนในระดับปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทาง
สังคมที่เหมาะสม  มีการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมี การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
เป็นต้น เพราะฉะนั้นด้วยแนวทางดังกล่าว  ระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญที่รัฐบาลได้น ามาใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  และถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ได้ นอกจากนี้  
สถาบันการศึกษาก็ยังเป็นแหล่งให้บริการความรู้ทางวิชาการที่ส าคัญที่จะท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อีกด้วย เพื่อให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้กล่าวว่า “การศึกษา” คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ใหบุ้คคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

นอกจากนี้  การศึกษาตามแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 นั้น จุดเน้นอยู่ที่การเข้าถึงเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้น  การศึกษาจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นฟันเฟืองที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของชาติ  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง  จึงต้องมีความพร้อมในทุกมิติทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  เพราะฉะนั้นการที่ทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญในการบริหารเพื่อการพัฒนา 
จะต้องมีระบบการศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลตามกรอบของแนวทางดังกล่าวได้ ส าหรับทิศทางในการพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 คือ จะต้องเน้นสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะใน
การประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่ยากขึ้น 
เมื่อใดก็ตามที่เด็กและเยาวชนมีความคิดว่ายิ่งยากยิ่งท้าทาย นั่นคือ ความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ  
แต่ถ้าเด็กและเยาวชนพยายามหลีกหนีสิ่งท้าทายไปหาสิ่งที่ยากล าบากน้อยกว่า หรือใช้ความพยายามน้อยกว่า ถือว่าการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยไม่ประสบความส าเร็จ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561) 

ด้วยเหตุดังกล่าว การเป็นครูในปัจจุบันจึงเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงการเป็นผู้ให้ความรู้ (instructor) เป็นการ
ให้ผู้เรียนได้มีการสร้างความรู้ (construction) ขึ้น โดย “ครู” หรือ“ผู้บรรยาย” (lecturer) จะต้องเป็น “ผู้กระตุ้นให้เกิด
ความคิด” ท าให้เด็กหรือผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และในขณะเดียวกันสามารถบูรณาการกับประสบการณ์จนเกิดเป็น
ทักษะที่จ าเป็น นั่นคือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่ง
การเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ขึ้นภายใน ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องมีบทบาทส าคัญในการให้การ
ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและสนับสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ ด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น 
ทั้งทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านสังคม ทักษะวิชาชีพรวมทั้งทักษะที่จะน าไปใช้ในการก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 
learning) เนื่องจากการเรียนเพียงการบรรยายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอส าหรับการศึกษาในปัจจุบัน ดังนั้น  การพัฒนาวิธีการ
สอนให้สามารถสร้างความรู้เข้าใจและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญ    

ส าหรับการจัดการเรียนการสอบแบบเชิงรุก (active learning) ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การสอนกลยุทธ์หนึ่งที่จะส่งเสรมิ
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองก็ได้ก าหนดให้ในทุกรายวิชาจะต้องมีการน ากลยุทธ์น้ีมาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน สิ่งส าคัญของการจัดการเรียนการสอบแบบเชิงรุก ก็คือ ผู้สอนจะต้องมีการออกแบบวิธีการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child center) ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ มีการท างานร่วมกัน มีการสร้างการ
สร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน รวมทั้งผู้สอนจะต้องแสดงบทบาทใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า รับฟัง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับ ( feedback) แก่ผู้เรียน 
ตลอดจนจะต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อท าให้ผู้เรียนทราบข้อมูล/แนวทางในการพัฒนาตนเองได้
ต่อไป (ทิศนา แขมมณี, 2560) 

อย่างไรก็ดี โดยธรรมชาติของรายวิชาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นั้น มักจะเป็นวิชาทฤษฎี การสอนบรรยายเพียง
อย่างเดียวอาจจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจได้ยังไม่ดีเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนจึงได้น าวิธีการสอน”การวางแผน
ด้วยสถานการณ์ (Scenario planning) แบบโมเดลภูมิสถาปัตย์” มาใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชาการบริหารราชการไทย
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และองค์การสาธารณะ  หัวข้อ การบริหารเพื่อการพัฒนา ที่จัดให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการรัฐกิจ ใน
ช้ันปีท่ี 2  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมองอนาคต โดยสถานการณ์สร้างขึ้นจากโครงเรื่อง(plot) ปัญหาจริง ทั้งนี้ 
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากปัญหา (Problem-based Learning)  ผ่านการอภิปรายท างานร่วมกันเป็นทีม (Team-
based Learning) มีการมอบหมายให้ผู้ เรียนจัดท าข้อเสนอ “แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน/หน่วยงาน” 
(Community-based Learning) และออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกต่างกลุ่ม รวมทั้งรับ
ฟังข้อคิดเห็นสะท้อนกลับ (feedback) จากผู้สอน 

ดังนั้น  จากการน าแนวทางวิธีการสอนดังกล่าวมาใช้ ตัวผู้สอนเองก็จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง
ตลอดเวลา มีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง และกรณีศึกษาต่างๆ ตามหลักการทฤษฎี
ได้  ตลอดจนต้องศึกษาหาข้อมูล ด าเนินการวิจัย แสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง  เพื่อให้ตัวผู้สอนเองเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์ของตนเองอย่างเต็มเปี่ยม และสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการเข้า
ด้วยกันได้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้น าความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน  พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรได้ในล าดับต่อไป
นั่นเอง 
 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ BLOOM’S TAXONOMY เป็นฐาน  ในรายวิชาการ
บริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ  หัวข้อ การบริหารเพื่อการพัฒนา ที่จัดให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การจัดการรัฐกิจ ในช้ันปีท่ี 2  ในลักษณะของการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario planning) แบบโมเดลภูมิ-สถาปัตย์   

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 124 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 944-211 การบริหาร

ราชการไทยและองค์การสาธารณะ  ท่ีจัดให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการรัฐกิจ ในช้ันปีท่ี 2    ประจ าภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังและกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ตัวแทนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 13 กลุ่มๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 26 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ และสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
กรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบค าถามในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ลักษณะของแบบสัมภาษณ์
เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และระหว่างการสัมภาษณ์ได้ใช้การบันทึกเสียงประกอบขณะท าการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างครบถ้วน      

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้แบ่งลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
3.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ก าหนดไว้ คือ ผู้ศึกษาด าเนินการค้นคว้าและศึกษาเอกสาร 

ต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนอื่น ๆ อีกด้วย 

3.2 การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสังเกตและวิธีการสัมภาษณ์  โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างที่
นักศึกษามีการระดมความคิดร่วมกันในแต่ละกลุ่มในระหว่างช้ันเรียน  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน  การสุ่มถามค าถามจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม รวมทั้งมีการการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) เป็นรายบุคคล จาก
ตัวแทนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม จ านวน 26 คน โดยมีการจดบันทึกและบันทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) และสรุปประเด็น โดยการวิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและน าไปสู่การเช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความส าคัญของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ประมวลและสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผล เป็นลักษณะของการพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการศึกษา
และสรุปตามหลักการ  
 
ผลและอภิปราย  

จากผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการวางแผนด้วยสถานการณ์ แบบโมเดลภูมิ-สถาปัตย์ 
ส าหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์” สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ BLOOM’S TAXONOMY เป็นฐาน  ใน
รายวิชาการบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ  หัวข้อ การบริหารเพื่อการพัฒนา ที่จัดให้แก่นักศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์ สาขาการจัดการรัฐกิจ ในช้ันปีที่ 2  ในลักษณะของการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario planning) แบบโมเดล
ภูมิสถาปัตย์   

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม จ านวน 26 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า  เมื่อ
พิจารณาตามแนวทางของ  BLOOM’S TAXONOMY นั้น (Bloom, et al. 1956) (Anderson, L. W. and Krathwohl, D. 
R., et al., 2001) (Krathwohl, D. R. (2002)  พบว่า ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะเรียนแค่ในระดับช้ันปีที่ 2 แต่ผู้เรียนสามารถบรรลุผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้านได้ค่อนข้างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ (มปป) ยอติ
ยศ สรรคบุรานุรักษ์ (2559) ซึ่งสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็นรายด้านได้ดังนี้  

1. ในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ผู้เรียนสามารถบรรลุระดับการเรียนรู้จากข้ันต่ าไปสู่ทักษะการคิดในขั้นที่
สูงขึ้นได้ (Higher Order Thinking Skills : HOTS) โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) มีความรู้
และความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์   มีการน าไปใช้ โดยเป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และสามารถวิเคราะห์มองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนย่อย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน  ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนในห้องเรียน เพื่อสังเคราะห์ต่อยอดองค์ความรู้ ออกมาเป็น
โครงสร้างในลักษณะของการวางแผนด้วยสถานการณ์แบบโมเดลภูมิสถาปัตย์ได้  โดยสถานการณ์ดังกล่าวต้องสร้างขึ้นจาก
โครงเรื่อง (plot) ปัญหาจริง ซึ่งมีจ านวนโครงงานซึ่งเป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 13 โครงงาน  ได้แก่ 

1.1 โครงงาน PAKMENG 4.0 
1.2 โครงงาน TRANG OLDTOWN 
1.3 โครงงาน TRANG SMART CITY  
1.4 โครงงาน KANTANG CITY CYCLING 
1.5 โครงงาน PAKMENG SAVING ENERGY 
1.6 โครงงาน GREEN TUBTIENG OLDTOWN 
1.7 โครงงาน BANG-RAK SMART TRAFFIC CITY 
1.8 โครงงาน LAN SANG CHAN IN NEW ERA 
1.9 โครงงาน TRANG MODERN AND OLDTOWN CITY 
1.10  โครงงาน KUANPLING SUFFICIENCY ECONOMY LEARNING CENTER 
1.11  โครงงาน BAN-NA SMART SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION 
1.12  โครงงาน KUANPLING SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION 4.0 
1.13  โครงงาน  MODERN KANTANG-TAI SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION 
 
2. ในด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ส าหรับทักษะด้านนี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับรู้  ซึ่งเป็นการให้

ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถเลือกหาตัวแบบที่สนใจ  โดยผู้เรียนสามารถคิดค้น สร้างรูปแบบใหม่ให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัญหาของแต่ละชุมชน/หน่วยงานได้อย่างสร้างสรรค ์ซึ่งอาจจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง มีการกระท า
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ซ้ า เพื่อให้เกิดความช านาญ ทั้งนี้ ผู้เรียนได้จัดท าข้อเสนอ “แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน/หน่วยงาน” (Community-
based Learning) ต่างๆ จ านวน 9 ชุมชน กับ 4 หน่วยงานในจังหวัดตรัง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ DUZENLI, Tugba., 
YILMAZ, Serap., ALPAK, Elif Merve (2017)  

3. ในด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เนื่องจากทักษะด้านนี้เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม ความรู้สึก ทัศนคติ 
ความเช่ือ ความสนใจและคุณธรรม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นทันที ต้องอาศัยระยะเวลา ดังนั้น ผู้สอนจึงได้
พยายามจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม และได้มีการสอดแทรกสิ่งที่ดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวได้ในสงัคมที่มีความหลากหลายและขัดแย้งทางค่านิยมได้  โดยผู้สอนจัดให้มีการท างานร่วมกันมสีมาชิกกลุม่ละ 
8-10 คน ผู้เรียนมีการให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาได้  ผ่านการอภิปรายท างาน
ร่วมกันเป็นทีม (Team-based Learning)  (Chandio, Muhammad Tufail, Pandhiani, Saima Murtaza, and Iqbal, R., 
2016) รวมทั้งการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) ให้กับผู้เรียน ทั้งจากผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียนเป็นกลไกการ
พัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี (Elmore, R. F., 2019) 

นอกจากนี้ ในด้านทักษะทางสังคม (Social Domain) พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาการสื่อสาร การท างานเป็นกลุ่ม 
การจัดการ และความสามารถในการเป็นผู้น าซึ่งสอดคล้องกับทั้งผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา (Course learning outcome 
: CLO) และผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสตูร (Expected Learning Outcomes : ELOs) ในการมีความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟัง
ความเห็นที่แตกต่าง  และแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มใน
การวเิคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่มได้  

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 ตัวอย่างผลงานของนกัศึกษาในรายวิชา ชื่อโครงงาน PAKMENG 4.0 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2 ตัวอย่างผลงานของนกัศึกษาในรายวิชา ชื่อโครงงาน KANTANG CITY CYCLING 
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ภาพประกอบท่ี 3 ตัวอย่างผลงานของนกัศึกษาในรายวิชา ชื่อโครงงาน PAKMENG SAVING ENERGY 

 

 
ภาพประกอบท่ี 4  ตัวอย่างผลงานของนกัศึกษาในรายวิชา ชื่อโครงงาน GREEN TUBTIENG OLDTOWN 

 
วัตถุประสงค์ที่ 2  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม จ านวน 26 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ส าหรับ

ปัญหาที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากผู้เรียนต้องมีการลงพื้นที่จริงจึงมีข้อจ ากัดด้านขอบเขตพื้ นที่ของ
การศึกษาที่สามารถด าเนินการได้เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดตรังเท่านั้น จึงขาดความหลากหลายของโครงงาน และในการจัด
กิจกรรมกลุ่ม อีกทั้งในช่วงแรกผู้เรียนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากนัก ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

นอกจากนี้  ในการน าการเรียนการสอนการวางแผนดว้ยสถานการณ ์(Scenario planning) แบบโมเดลภูมิ-สถาปตัย์
มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะนั้น ผู้สอนเพิ่งจะมีการน ามาใช้เป็นครั้งแรก
จึงยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของโครงงานท่ีผู้เรียนจะจัดท า   และยังขาดเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ Yamanaka, A. and Yufeng, Wu. L. (2014) และรัฐพล ประดับเวทย์ (2560)  
ที่การเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยที่หลากหลายและเหมาะสมในปัจจุบันมีส่วนส าคัญในการช่วยท าให้การจัดการเรยีน
การสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
 
สรุปผลการวิจัย    

จาก “การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการวางแผนด้วยสถานการณ์แบบโมเดลภูมิสถาปัตย์ ส าหรับนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์” นั้น โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา  

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ BLOOM’S TAXONOMY เป็นฐาน  ในรายวิชาการ
บริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ  หัวข้อ การบริหารเพื่อการพัฒนา ที่จัดให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การจัดการรัฐกิจ ในช้ันปีที่ 2  ในลักษณะของการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario planning) แบบโมเดลภูมิ-สถาปัตย์   
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ในภาพรวมถือได้ว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้ค่อนข้างดี ทั้งด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  ด้าน
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) รวมทั้งด้านทักษะทางสังคม (Social Domain) ที่
เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน คือ ด้านพุทธิพิสัย โดยผู้เรียนสามารถบรรลุระดับการเรียนรู้จากขั้นต่ าไปสู่ทักษะการคิดในข้ันท่ีสูงขึ้นได้ 
(Higher Order Thinking Skills : HOTS) ซึ่งสอดคล้องกับทั้งผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา (Course learning outcome : 
CLO) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELO) 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ยังขาดความหลากหลายของโครงงาน  และในช่วงแรกผู้เรียนยัง
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากนัก  รวมทั้งยังขาดความชัดเจนของขอบเขตของโครงงานที่ผู้เรียนจะจัดท า   และขาดเทคโนโลยี
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะ    
 ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปนั้น ผู้สอนควรจะมีการน าเครื่องมือและมีการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
เพื่อสามารถช่วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งการเลือกกลยุทธ์หรือกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ 
BLOOM’S TAXONOMY เป็นฐาน เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาการเรียนรู้จาก Lower Order Thinking Skills: 
LOTS (ทักษะการคิดขั้นต่ า) ไปยัง Higher Order Thinking Skills :HOTS (ทักษะการคิดขั้นสูง) ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน
ในรายวิชานี้และรายวิชาอื่นๆ ได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามเพศ และสาขาวิชากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562  จ านวน 195 คน โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 188 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.41 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่แบบสอบถาม ที่มีค่าเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้าน
การประกอบอาชีพ  ด้านความสนใจและความต้องการส่วนตัว  ด้านหลักสูตร  ด้านการประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจจากบุคคล
อื่น  และด้านปัจจัยแวดล้อมของสถาบัน ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังพบได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
แรงจูงใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีสาขาวิชาต่างกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ  การศึกษาต่อ  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

Abstract 
 This research was a survey research. The purpose of this research was to study the motivation and 
comparing the motivation for admission in the Bachelor of Education Program at Faculty of Physical 
Education, Srinakharinwirot  University. As classified by the gender : and major of study. The samples were 
195 students were the first year students in the Bachelor of Education Program at Faculty of Physical 
Education, Srinakharinwirot University, during the first semester of academic year of 2019. There were only 
188 respondents, totaling 96. 41 percent.  The research instruments of the study was the questionnaire.  
Its reliability at 0. 95.  The obtained data were analyzed in terms of mean and then was compared using 
t- test and one- way analysis of variance  ( ANOVA) .  The results indicated the motivation of the sample to 
study the admission in the Bachelor of Education at Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot 
University in the highest level. When considering each aspect, it was found that the image of the university 
with the highest average score followed by the occupation, the personal interests and personal needs,the 
curriculum, the public relations and motivation from other parties and the university environment factors 
respectively.  There were found significantly different at. 05 level only in the major of study.  The statistics 
showed no significant differences at .05 level in the gender. 
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บทน า  
 พฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของบุคคล  มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการประกอบอาชีพใน
อนาคต โดยปัจจัยที่ส าคัญต่อการมีพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษานั้นจะต้องมี “แรงจูงใจ” ซึ่งแรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้
บุคคลมีพฤติกรรมในการปฏิบัติแสดงออกมา ดังที่ภารดี อนันต์นาวี (2553) ได้ให้ความหมายของ “แรงจูงใจ” ไว้ว่าเป็น
สภาพการณ์ที่กระตุ้นให้มนุษย์ แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาในทิศทางที่ตนต้องการ  ทั้งนี้เพื่อไปสู่จุดหมาย
ปลายทางที่ก าหนด  อีกทั้งอริยา คูหา (2556) ก็ได้กล่าวถึงความส าคัญของแรงจูงใจไว้ ว่าเป็นพลังที่จะท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมตามความต้องการ  หรือความประสงค์จนส าเร็จตามเป้าหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะเป็นบุคคลที่ใช้ความพยายาม 
อดทน มีทิศทางในการด าเนินกิจกรรมที่ตั้งใจหรือที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  แม้จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ก็พยายามที่จะสานต่อ
หรือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ จิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์ (2557) ก็ยังได้กล่าวไว้ว่า การสร้าง
แรงจูงใจจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ผู้จูงใจจะต้องค านึงถึงในเรื่อง ลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องความต้องการ ทัศนคติ ค่านิยม 
ความตั้งใจ ตลอดจนภาวะแวดล้อมทางสังคม  สถานการณ์ต่างๆในแต่ละสิง่แวดล้อมเช่น การแข่งขัน ความร่วมมือ  การให้การ
ยอมรับ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดแรงจูงใจขึ้นได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิจัยของวันทนีย์ โพธิ์กลาง และอุทุมพร  
ไวฉลาด (2558) ที่พบว่าแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพอยู่ในระดับมาก  ทั้งในด้านคุณภาพและช่ือเสียงของสถาบัน ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ด้าน
หลักสูตร  และด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ในปีการศึกษา 2562 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการด าเนินการจัดการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตครู ได้แก่หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิชา  
พลศึกษา 2.สาขาวิชาสุขศึกษา และ3.สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยโครงสร้างของหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต  มีระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี  ซึ่งคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือได้ว่า
เป็นคณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าด้านกีฬาและสุขภาพของประเทศ มีประวัติศาสตร์
และช่ือเสียงมาอย่างยาวนานทั้งด้านพลศึกษาและสุขศึกษา  โดยคณะพลศึกษามีสมรรถนะหลักที่เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย
คือการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในทางปฏิบัติ  ร่วมกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่
คุณธรรม” คณะพลศึกษาจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตครู พลศึกษา และครูสุขศึกษา ที่มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติ ความรู้ และ
คุณธรรม เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ก าหนดไว้ว่า วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการศึกษาสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีนั้น ย่อมส่งผลให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
สุข อีกทั้งจินตนา สรายุทธพิทักษ์ (2557) ก็ได้กล่าวไว้ว่า สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญงอกงามและ
พัฒนาการทุกๆด้านในตัวบุคคล เพราะถึงแม้การศึกษาเจริญงอกงามจริง แต่บุคคลจะเจริญงอกงามได้อย่างไร  หากสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจของเขายังไม่สมบูรณ์  
  เพื่อให้ปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของคณะพลศึกษาเกิดขึ้นได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ผู้เรียนที่มีศักยภาพ รวมถึงมีความศรัทธาในอาชีพที่จะเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ดังที่กิ่งแก้ว  ทรัพย์พระ
วงศ์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลเลือกประกอบอาชีพใดนั้น บุคคลจะต้องรู้จักและเข้าใจตนเองทั้งความรู้ ความสามารถ 
ความถนัด และบุคลิกภาพของตนเอง  และโอกาสที่จะเป็นไปได้  เพื่อให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ถ้าบุคคลประกอบ
อาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของตน ก็เท่ากับประสบความส าเร็จ เพราะสามารถท างานได้อย่างมีความสุข และการที่บุคคลใดจะ
ด าเนินการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาใดนั้น สถานศึกษาจะต้องมีหลักสูตร  และวิธีการจัดการเรียนการ
สอน ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งการบริหารจัดการของสถาบันใน
เรื่องของภาพลักษณ์  สภาพแวดล้อมแวดล้อม  และยังรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ที่จะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคคล
สามารถท าการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรการศึกษาบณฑิต  เพื่อใช้เป็นแนวทางการน าเสนอเชิงนโยบายส าหรับการวางแผนและการบริหารจัดการ ในด้าน
ภาพลักษณ์ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การสร้างสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  อัน
จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อมากข้ึน 
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินรวิโรฒ จ าแนกตามเพศ และสาขาวิชา 
 
สมมติฐานของการวิจัย   

1.กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  ในภาพรวมอยู่ระดับมาก 
 2.เพศต่างกันและสาขาวิชาต่างกัน มีแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิด  
   
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ช้ันปีที่ 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 195 คน โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ซึ่งการวิจัยครั้ง
นี้ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 188 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 96.41 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากแนวคิด

เกี่ยวกับแรงจูงใจ ท่ีได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และสาขาวิชา  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) และมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การตั้งค าถาม โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา และมีวุฒิการศึกษาทางด้านพลศึกษาและสุขศึกษา จ านวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าความสอดคล้อง (IOC)  

      ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยประเด็นข้อค าถามของแรงจูงใจจ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความ
สนใจและความต้องการส่วนตัว  2.ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน 3.ด้านปัจจัยแวดล้อมของสถาบัน  4.ด้านหลักสูตร 5.ด้านการ
ประกอบอาชีพ และ6.ด้านการประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจจากบุคคลอื่น จ านวน 50 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 
(Rating Scale) ของระดับแรงจูงใจ 4 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก  น้อย  และน้อยที่สุด และมีการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา การตั้งค าถาม โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหาค่าความสอดคล้อง ( IOC)  จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาจ านวน 38 คน โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
            3.1 ผู้วิจัยมอบหมายให้ผู้ช่วยวิจัยน าแบบสอบถามไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างและรอรับกลับคืนมา ในช่วง
ก่อนการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวนทั้งสิ้น 188 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 96.41 
            3.2 ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ  
 4.การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวแปรต้น 
เพศ 
สาขาวิชา 

ตัวแปรตาม 
แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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                       4.1 หาค่าคะแนนเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนจากแบบสอบถามแรงจูงใจด้าน
ภาพรวม  รายด้าน และรายข้อ แล้วจึงน าค่าคะแนนเฉลี่ย (M) ที่ได้มาด าเนินการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลผลระดับของ
แรงจูงใจ 
  4.2 น าค่าคะแนนเฉลี่ย (M) จากแบบสอบถามแรงจูงใจทั้งในด้านภาพรวม  รายด้าน และรายข้อ มาแปล
ผลระดับของแรงจูงใจ  โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับของวัฒนา สุนทรธัย (2551) ดังนี้   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง 
ระดับของแรงจูงใจน้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับของแรงจูงใจน้อย  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับของ
แรงจูงใจมากค่าเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายถึง ระดับของแรงจูงใจมากท่ีสุด 
      4.3 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมของแบบสอบถามแรงจูงใจ จ าแนกตามเพศ 
โดยการใช้สถิติทดสอบค่าที(t-test)  และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมของแบบสอบถามแรงจูงใจ 
จ าแนกตามสาขาวิชาเอก โดยการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน   และทดสอบรายคู่โดยใช้สถิติทดสอบของ Scheff 
 
ผลการวิจัย   
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1.ผลของการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ดังแสดงอยู่ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (M)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนจากแบบสอบถามแรงจูงใจในการเลอืก 
เข้าศึกษาต่อ จ าแนกตามรายด้าน 
ด้านของแรงจูงใจ M SD แปลความหมาย 
1.ความสนใจและความต้องการส่วนตัว 3.51 0.35 มากที่สุด 
2.ภาพลักษณ์ของสถาบัน 3.63 0.31 มากที่สุด 
3.ปัจจัยแวดล้อมของสถาบัน 3.35 0.38 มาก 
4.หลักสูตร 3.48 0.39 มาก 
5.การประกอบอาชีพ 3.55 0.36 มากที่สุด 
6.การประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจจากบุคคลอื่นๆ 3.45 0.44 มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.50 0.28 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  
รองลงมาได้แก่ ด้านการประกอบอาชีพ และพบว่าด้านปัจจัยแวดล้อมของสถาบันมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.63  3.55 และ3.35 ตามล าดับ 
  ทั้งนี้ยังพบผลการวิจัยจากคะแนนแบบสอบถามแรงจงูใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อทั้ง 6 ด้าน มีดังนี้ 

  1.1 ด้านความสนใจและความต้องการส่วนตัว   พบว่าในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่า ข้อค าถาม “มีความต้องการที่จะได้ปริญญา เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ”    มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ข้อค าถาม“มีความรัก ความศรัทธา และความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครู” และพบว่าข้อค าถาม “รับรู้ได้ว่าสาขาวิชาเอกที่นิสิตเลือกเรียนนั้น  มีความเหมาะสมกับความถนัดและ
ความสามารถของนิสิต” มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด   โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  3.55 และ 3.38 ตามล าดับ 

1.2 ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน    พบว่าในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.63  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่า ข้อค าถาม “คณะพลศึกษาเป็นคณะที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย” มีค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ข้อค าถาม“การมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมด้านการผลิตครู” และพบว่า ข้อค าถาม 
“การมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  
3.75 และ 3.43 ตามล าดับ 
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   1.3 ด้านปัจจัยแวดล้อมของสถาบัน   พบว่าในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.35  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่า ข้อค าถาม “การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต เช่น การมีกองทุนกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา (กย.ศ.) การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น” และข้อ “การมีหน่วยงานบริการทางด้านสุขภาพ เช่น ศูนย์การแพทย์ฯ 
โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นต้น” มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อค าถาม“การจัดสิ่งแวดล้อม  และการมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้” และพบว่าข้อค าถาม “การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติ เช่น การ
สง่นิสิตไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการและประสบการณ์ เป็นต้น” มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  3.39 และ 3.32 ตามล าดับ 
    1.4 ด้านหลักสูตร  พบว่าในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่า ข้อค าถาม “มีการก าหนดให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนที่มีช่ือเสียง  และมี
คุณสมบัติตามที่คุรุสภาก าหนด” มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ข้อค าถาม“ช่ือของหลักสูตร และช่ือของสาขา
วิชาเอกมีความเหมาะสม” และพบว่าข้อค าถาม “หลักสูตรมีการก าหนดระยะเวลาในการศึกษาที่เหมาะสม” มีค่าคะแนนเฉลี่ย
น้อยทีสุ่ด   โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  3.53 และ 3.34 ตามล าดับ 
    1.5 ด้านการประกอบอาชีพ พบว่าในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่า ข้อค าถาม “วิชาชีพครูมีเกียรติ  เป็นที่ยอมรับ และได้รับการยกย่องในสังคม” มีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ ข้อค าถาม“สามารถสร้างความมั่นคงต่อการด าเนินชีวิต” และพบว่าข้อค าถาม “มีความ
เป็นอิสระทางด้านวิชาการ และการท างาน” มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  3.68 และ 3.30
ตามล าดับ 

  1.6 ด้านการประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจจากบุคคลอื่น  พบว่าในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่า ข้อค าถาม “นิสิตมีความประทับใจในวันสอบสัมภาษณ์” มีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ ข้อค าถาม“นิสิตมีความประทับใจในวันสอบสัมภาษณ์” และพบว่าข้อค าถาม “เพื่อน
แนะน า ชักชวน และสนับสนุนในการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันแห่งนี้” มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.60  3.55 และ 3.32 ตามล าดับ 
        2.ผลของการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาตอ่จ าแนกตามเพศ และสาขาวิชา แสดงอยู่ในตารางที่ 2 และ 3  
 
ตารางที่  2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
ตามเพศ 
เพศ n M SD ค่าผลต่างของคะแนนเฉลี่ย t p 
ชาย 112 3.50 0.28 0.00 0.06 0.95 
หญิง 76 3.50 0.28    

 
  จากตารางที่ 2แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง มีค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเลือกเข้า
ศึกษาต่อในภาพรวมเท่ากัน ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  และเมื่อน ามาทดสอบความแตกต่างด้วยสถิ ติทดสอบค่าที               
(t-test) ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีสาขาวิชาต่างกัน 
สาขาวิชา n M SD แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F 

พลศึกษา (1) 93 3.58 0.25 ระหว่างกลุม่ 1.445 2 0.722 9.50* 
สุขศึกษา (2) 38 3.36 0.28 ภายในกลุ่ม 14.057 185 0.076  
สุขศึกษาและพลศึกษา (3) 57 3.46 0.29 รวม 15.501 187   
รวม 188 3.50 0.28 คู่ที่ต่างกันคือ (1) กับ (2) และ (1) กับ (3) 

*p  .05 
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  จากตารางที ่3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเลอืก
เข้าศึกษาต่อในภาพรวมสูงที่สุด  รองลงมาได้แก่นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  และนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58  3.46  และ 3.36 ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนก็พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของ
แรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่มีสาขาวิชาต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และจากการทดสอบรายคู่โดยใช้สถิติทดสอบของ Scheffe ก็พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มีค่า
คะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อสูงกว่านิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   
  1.จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการ
เลือกเข้าศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า “ด้านความสนใจและความต้องการ
ส่วนตัว” “ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน” และ “ด้านการประกอบอาชีพ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษา
ต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอยู่ในช่วงของกลุ่ม
วัยรุ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม รวมถึงสติปัญญา ซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นมีความพยายามในการค้นหา
ตนเองในรูปแบบต่างๆ เช่นความรัก  ความสนใจ  ความถนัด การสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง รวมไปถึงมีการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ  และต้องการให้ตนเองเกิดความภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ  อีกทั้งยัง
พบได้ว่า  วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมการแสดงออกตามค่านิยมที่ตนเองเห็นว่ามีคุณค่า  ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมไปถึงการเลือกอาชีพเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงครอบครัวในภายภาคหน้า  ดังที่โชคชัย หมั่น
แสวงทรัพย์และคณะ(2559) ได้กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นตอนปลายเป็นช่วงระหว่างอายุ 18-20 ปี เป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาสายวิชาชีพต่างๆ หรือในบางรายอาจเริ่มท างานและรับผิดชอบตนเอง เป็นวัยที่มีการพัฒนา
ตนเองเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน  อีกทั้งค ากล่าวของเพ็ญนภา กุลนภาดล (2560) ที่ได้กล่าวว่า การสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่วัยรุ่น
สนใจ ได้แก่ การมีเอกลักษณ์ทางอาชีพ (Career Identity) ซึ่งหมายถึง การที่วัยรุ่นส ารวจตัวเองในการเลือกท างาน  เลือก
อาชีพ  ลักษณะงานเพื่อพัฒนาตัวตนของวัยรุ่นเอง  วัยรุ่นจะตรวจสอบบทบาทในการท างานลักษณะใดที่เหมาะสมกับบุคลิก 
ลักษณะ และความเป็นตัวตนของเขา  นอกจากนี้ศรีเรือน แก้วกังวาน (2553 ได้กล่าวไว้ว่าเด็กวัยรุ่นโตพอที่จะมองเห็น
ความส าคัญของอาชีพ  และเข้าใจว่าอาชีพน ามาซึ่งสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  อาชีพเป็นเครื่องช้ีให้เห็นถึงสภาวะ
ความเป็นผู้ใหญ่  การที่คนใดจะมีอาชีพอย่างไรนั้น จะต้องมีความรู้เป็นฐาน  เด็กบางคนซึ่งไม่เคยสนใจและเตรียมตัวเพื่อเลือก
อาชีพจะเริ่มมีความต้องการในระยะนี้ ท้ังจากความประสงค์ภายในของตนเองหรือจากอิทธิพลของเพื่อนร่วมวัย พ่อแม่  
ผู้ปกครอง และสังคม และการที่กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการศึกษาต่ออยู่ในระดับมากที่สุดนั้น  ก็อาจเป็น
เพราะในกลุ่มวัยรุ่นนี้มีความต้องการที่จะตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของตนเอง  ตามหลักความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow) เพื่อที่จะน าไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ต้องการ อันได้แก่ 1.ความต้องการทางร่างกาย 2.ความต้องการความมั่นคง
ปลอดภัย  3.ความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก  4.ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น 5.ความต้องการที่จะ
เข้าใจตนเองและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ซึ่งสอดคล้องกับเติมศักดิ์ คทวณิช (2555) ที่ได้กล่าวว่า ความต้องการทั้ง 5 ขั้น
ตามล าดับของมนุษย์เหล่านี้จะสร้างแรงขับและแรงจูงใจจนกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในแต่ละขั้นของตน อีกท้ังเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2557) ยังได้กล่าวไว้ว่า การที่ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ  ย่อม
มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ และความอยากท่ีจะเรียน ซึ่งจะมีผลให้การเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นได้ 
 ในส่วนของแรงจูงใจ “ด้านปัจจัยแวดล้อมของสถาบัน” “ด้านหลักสูตร” และ”ด้านการประชาสัมพันธ์” ก็พบได้ว่ามี
ค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจาก คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ มีการคมนาคมที่สะดวก อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้มีการจัด
สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนมีการจัดบริการต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับนิสิต  
รวมถึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและโดยรอบของมหาวิทยาลัย  ดังที่สมจิต จันทร์ฉาย (2557) ได้กล่าวว่า
สิ่งแวดล้อมทางภายในโรงเรียนที่ส าคัญ ได้แก่ อาคาร สถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สนาม
กีฬาเป็นต้น นอกจากน้ีแล้วยังรวมถึงองค์ประกอบทางกายภาพท่ีเกี่ยวกับการจัดห้องเรียน ได้แก่ การจัดวางสิ่งของต่าง ๆ เช่น 
โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ สื่อการสอนต่างๆ การจัดบริเวณ หรือสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกต่อ
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การใช้ประโยชน์  สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอิสระ ผ่อนคลาย มีความสุ ขในการ
ท างาน  และกระตุ้นประสาทรับรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับสุชาติ โสมประยูร และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2542) ที่กล่าว
ว่า การที่เด็กมีโอกาสได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี ย่อมจะช่วยให้เด็กมีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  และยังพบได้จาก ลักขณา สริวัฒน์ (2557) ที่กล่าวว่าบรรยากาศในช้ันเรียนช่วยส่งเสริม
สนับสนุนและจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
    การจัดท าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนั้น คณะพลศึกษา ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนตลอดจนตอบสนองความจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  มีการก าหนดรายวิชาและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ในขั้นตอนของการพัฒนา
หลักสูตรนั้น คณะพลศึกษาได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคุรุสภา  เพื่อให้การผลิตบัณฑิตครูของคณะพล
ศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด   ซึ่งสอดคล้องกับบุญเลี้ยง ทุมทอง (2559) ที่กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเปน็ผู้
มีความสามารถและประสบการณ์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็นท าเป็นและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม จ าเป็นต้ องทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชนหรือสังคม เพื่อให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความทันสมัยเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน  
   นอกจากน้ีการที่คณะพลศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆเช่น การแนะน า
คณะ  มหาวิทยาลัย สาขาวิชา  การรับสมัคร หลักสูตร  ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ อย่างท่ัวถึง อีกทั้ง
ยังมีกิจกรรมการเปิดบ้านมศว (Open House) ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์จากนิสิตรุ่นพี่  ตลอดจนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้มีการแนะน าให้นักเรียนเข้ามา
ศึกษาต่อ  อีกทั้งคณะพลศึกษาก็ยังให้ความส าคัญในการสร้างความประทับใจ และการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นในวันท่ีนักเรยีน
ได้เข้ามาสอบสัมภาษณ์  ก็นับได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจได้อีกวิธีการหนึ่ง  สอดคล้องกับนพพงษ์ บุญจิตราดุล (2554) ที่กล่าว
ว่า การประชาสัมพันธ์จะช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ดี ความเชื่อถือศรัทธา และการสนับสนุนร่วมมือให้การศึกษาของชาติก้าวหน้า
และมีคุณภาพประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังได้กล่าวอีกว่า นักเรียน  ศิษย์เก่า เป็นส่วนหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับ
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทราบถึงเหตุการณ์ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของโรงเรียนได้ 
  2.กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง มีค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในภาพรวมเท่ากัน 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  และเมื่อน ามาทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบค่ าที (t-test) ก็พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจาก สาขาวิชาพลศึกษาและ
สาขาวิชาสุขศึกษา  มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตครูไปด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน 
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีความต้องการที่ปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นให้เป็นผู้มีสุขภาพดี  ซึ่งถือว่า
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดังค ากล่าวของนุชลี อุปภัย (2556) ที่กล่าวว่า ความเชื่อหรือความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถ
ทางความคิดของผู้เรียนเพศชายและเพศหญิงว่ามีความแตกต่างกันอาจท าให้การตอบสนองของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียนเกิดความไม่
เท่าเทียมกันโดยอัตโนมัติ  ผู้สอนจึงควรระวังในเรื่องนี้ให้มาก  และพึงระลึกไว้เสมอว่า  ผลการศึกษาปัจจุบันพบความแตกต่าง
ในความสามารถทางความคิดระหว่างเพศชายและเพศหญิงน้อยมาก  โดยความแตกต่างจะเกิดเฉพาะกลุ่มที่มีความสามารถ
พิเศษบางกลุ่มเท่านั้น    อีกทั้งผลการวิจัยก็ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจ
ในการเลือกเข้าศึกษาต่อสูงกว่านิสิตสาขาวิชาอื่น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก นิสิต
สาขาวิชา    พลศึกษาเป็นผู้มีความสนใจในการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย มากกว่าสาขาวิชาอื่นๆ  จึงมีแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อที่คณะพลศึกษาเพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งเป็นคณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาท้ังในระดบัปริญญาตรี โท และเอก  รวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาพลศึกษาเป็นบคุคล
ที่มีช่ือเสียงทางด้านการกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ  ประกอบกับความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ อีกด้วย   
 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับการศกึษาของ รตวรรณ ประวิรัตน์ และสมบัติ ท้ายเรือค า (2561) โดยผลการวจิยั
พบว่า องค์ประกอบแรงจูงใจในการเลือกเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ คือ ด้านสภาพแวดล้อมและการบริการ  ด้านการประชาสัมพันธ์และค่านิยม ด้านหลักสูตร  ด้านภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย  ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน และด้านอาจารย์ผู้สอน และก็พบว่า ระดับของแรงจูงใจในการเลือกเรียน
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  ในส่วนงานวิจัยของสุชีวา  สิทธิจินดา (2560) 
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ก็พบว่า นักศึกษามีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านโดยภาพอยู่ในระดับมาก  ยกเว้นด้านการท าตามความต้องการ
ของผู้อื่นที่นักศึกษามีเหตุจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษาชายและหญิงมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้าน
และโดยภาพไม่แตกต่างกัน   นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละด้านโดยภาพไม่แตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจามรี แช่ม (2556) ทีพ่บว่า นักเรียนท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงในในการศึกษาต่อด้านการสนับสนุนของ
ผู้อื่น  ด้านการประกอบอาชีพ ด้านลักษณะของโรงเรียน ด้านลักษณะของสังคมไม่แตกต่างกัน  และนักเรียนท่ีเรียนสาขาวิชา
ต่างกันมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อด้านการประกอบอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด   ดังนั้นคณะพลศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องมีนโยบายในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง 6 ด้าน 
และด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีขีดความสามารถในระดับสูง และมีประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย อันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นบัณฑิต “ครู”พลศึกษาและสุขศึกษา เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาสุขภาพของประเทศชาติสืบไป 
  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1.ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในตัว
แปรอื่นๆ  เช่น  ภูมิล าเนา  แผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม  ระดับช้ันปีท่ีก าลังศึกษา เป็นต้น 
  2.ควรมีการติดตามกลุ่มตัวอย่าง  ท่ีได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไปแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช้ันปีท่ี 2-4  เพื่อศึกษา
แนวโน้มของแรงจูงในการเรียนและการประกอบอาชีพครู   เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาแรงจูงใจต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การจัดการความรู้จากการพัฒนาคู่มืออาจารย์ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ทุกคนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกื้อหนุนในการจัดการจัดท า
คู่มืออาจารย์ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2) เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้การจัดท าคู่มือใน รายวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน การศึกษาในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และผลการจัดประชุม ผลการศึกษา
พบว่า 1)ปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เกิดการจัดท าคู่มืออาจารย์ คือผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการก าหนดนโยบาย ผู้สอนที่ได้รับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน และคณะอนุกรรมการสร้างสรรค์งานเชิงรุกหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฝ่ายจัดท าคู่มือ  2) การจัดการเรียนรู้การจัดท าคู่มืออาจารย์ Teacher Guide GE-KM Model   1.Knowledge 
Identification ได้แก่ การก าหนดขอบเขตเนื้อหาของรายวิชา วิเคราะห์และจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชา นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ผลลัพธ์การเรียนรู้กับ TQF ทั้ง 8  ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  2.Knowledge Storage ได้แก่ การจัดท า
คู่มืออาจารย์ การสร้างระบบสารสนเทศ และการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้สอน 3. Knowledge Transfer 
ได้แก่ การจัดอบรมผู้สอน เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของรายวิชาและ อาจารย์น าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง 4. 
Knowledge Development ได้แก่ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการผู้จัดท าคู่มือ โดยน าข้อมูลจากการจัดประชุมกรรมการผู้

https://www.facebook.com/suthee.janyasuthiwong?__tn__=lC-R&eid=ARDA95DxbcaKKqdd25d4oNomxFz57wvbsI7nCtz7az3h2RrFU7xJPbCfq7gWAxie0nhanq-545Ak9Jyc&hc_ref=ARQZXIFww28JQuV7eJ4rjnhHRPKv0wmBccfQ85qnSGSIBuklG_szapjiQ9JmxiFb43A&__xts__%5B0%5D=68.ARCHhh2BWxSyOam5S8vOKfE0xbep_pyWhgCmJIukXMv2OAQDfjz5QWC9fzIW-UxLfG_e2__3LLyIT29XVI21bhYOApmUfaQEU6VgcK7eba6kqTaNgBgO9nSMa_KAXrC0umENUnnM0H7ng2rTkvNGMdOaSZpaSpA7Ylb7IN6QOE2dLZijcWHtwMraJz1WFT6GMDu1njoKU4DmReX4fr-4Eh814e9FnSOUcJD8hq9FqPtUpFcQvOBTmhglDDsrBorzmrRWSrHrikeFr0Fr7vvEobpItqEHWNoQGFVH66Y__6_9bHAyVIcOlGb-f6GkqOJDzr0EOFzwi_PSo3h5-a5NdPHG3uL_c7MAuY821wc
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ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิต โดยให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทุกครั้งผ่านระบบ
สารสนเทศ    

 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ คู่มืออาจารย์ วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน  และศึกษาท่ัวไป  
 

Abstract 
The knowledge management from the Knowledge of the Land teacher guide development, which 

is a mandatory course of the 1st year student at Kasetsart Univeristiy under general education subjects, 
aimed to 1) study the supporting factors on developing the Knowledge of the Land teacher guide 2) study 
the  results of the knowledge management from guide development of the Knowledge of the Land course. 
This study was in depth studied from the documents, interview and  lecturers meeting summaries.  The 
results showed that 1)  the factor supporting the teacher guide development was the university executive 
committee who gave the policies on this course, lecturers who attend workshop prior to teaching in the 
class, and proactive subcommittee of general education of Kasetsart University 2)  The knowledge 
management on teacher guide using Teacher Guide GE- KM Model   1.  Knowledge Identification which 
consisted of course contents scoping, analysis and learning outcomes management according to the 
aforementioned in course description, the given policies from the university executive committee, the 8 
core domains on the TQF outcomes of the general education, and class learning activities, supporting 
materials and technologies 2.  Knowledge storage was conducted by developing teacher guide, learning 
informatics system, and preparing supporting materials for the lecturers 3.  Knowledge transfer which was 
training of the lecturers in order to have the same overviews of the course and use the knowledge in real 
class teaching 4. Knowledge development which was the teaching guide subcommittee meeting that used 
the data obtained from the course coordinators and lectures meeting in order to get the feedback and 
suggestion about the course content and management along with data collection from the students using 
the student feedbacks on every class via the learning informatics system. 

 
Keywords: Knowledge management , Teacher guide , Knowledge of the Land , General education 
 
บทน า  

แผนการศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาท าให้เห็นถึงความส าคัญของมหาวิทยาลัยและการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษานั้นมีลักษณะเด่นอยู่ 3 ประการ คือ 1.การสร้างความรู้ เป็นการศึกษาส าหรับคนที่ก าลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือ
เป็นผู้ใหญ่แล้ว ดังนั้นจึงจ า เป็นต้องมีความรู้พื้นฐานที่ส าคัญ เพราะผู้ที่จบการศึกษาแล้วออกไปเป็นผู้ใหญ่นั้น จะต้องมีความ
ลึกซึ้ง เข้มข้น และจริงจังพอเพื่อน าไปใช้    ประกอบอาชีพ 2. สร้างคน สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชากร
ของคนในสังคม การสร้างคนในระดับนี้ต้อง สร้างให้มีความรู้จักตัวเองอย่างเพียงพอเพื่อท า ให้เขาได้ใช้เวลาและคุณค่าในชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม 3. สร้างสังคม สถาบัน ศึกษาเป็นสถาบันที่มีทั้งความรู้และบุคลากรที่มีความรู้จึงเป็นภาระความ รับผิดชอบ
ของสถาบัน ที่จะต้องมีบทบาทในการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้และการ สร้างคนให้กับสังคม (ไพฑูรย์ สินลา
รัตน,์ 2557)  มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้กับประเทศ ฉะนั้นนิสิตนักศึกษาที่เป็น
ผู้เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาจึงมิอาจละเลยการดูแลนิสิตนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้ามาเรียนจนกระทั้งจบออกไปรับปริญญาให้เป็นบุคคลที่มี
คุณค่าออกไปรับใช้สังคม  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ได้ให้ความส าคัญกับนิสิตทุกคนที่เข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัย ดังปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่
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เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ 
ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ (คู่มือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556) มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนานิสิตทั้งภายในและภายนอกช้ันเรียน เพื่อความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมท้ังทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และจิตใจ   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ยึดถือแนวความคิดที่ว่า “นิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัย” จึงได้ก าหนดนโยบายในการ
พัฒนานิสิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข เพื่อได้เป็นบัณฑิตที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นก าลังส าคัญและเป็นปัจจัยที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศในอนาคต (สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่, 2556) โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตออกสู่สงัคมในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบัณฑิตเหล่านั้นให้เพียบพร้อมในทุกด้านขณะที่ยังเป็นนิสิต เพื่อให้มีสมรรถนะในด้านต่างๆที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะของการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ส าหรับรับใช้สังคมหลังจากส าเร็จการศึกษาและ
ออกไปสู่สังคมภายนอกนอกจากความส าคัญของนิสิตในมหาวิทยาลัยและการปลูกฝังเพื่อให้นิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับบ่มเพาะอัตลักษณ์นิสิตตั้งแต่แรกเข้ามาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจึงได้สร้างรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
นิสิตช้ันปีท่ี 1 ทุกคนทุกวิทยาเขตทุกหลักสูตรต้องลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของทุกปีการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559  ซึ่งท าให้มี
นิสิตลงทะเบียนเรียนจ านวนมาก  โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญของนิสิตในมหาวิทยาลัยและการปลูกฝังเพื่อให้นิสิตใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับบ่มเพาะอัตลักษณ์นิสิตตั้งแต่แรกเข้ามาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความภาคภูมิใจและมีจิตส านึกที่ดีในความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบทบาทต่อ
สังคมไทยและสังคมโลกในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดี
อยู่ดีของชาติ” อย่างลึกซึ้ง นอกจากน้ียังมุ่งเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะในการเรียนรู้และการท างาน
ตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณลักษณะถึงพร้อมซึ่งความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เนื้อหาของ
รายวิชาจะเกี่ยวข้องกับ ประวัติ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินการเรียนรู้คน
ต้นแบบ การส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการท างานสู่
เป้าหมายภายใต้บริบทของความส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี   รายวิชานี้มีเนื้อหารายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องให้ผู้มี
ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนเป็นการจัดแบบ
เชิงรุก Active Learning  จึงจ าเป็นต้องเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก ( 50 คนต่อ 1 หมู่เรียน) ท าให้มีหมู่เรียนจ านวนมากและมี
อาจารย์ผู้สอนมากขึ้นตามจ านวนหมู่เรียน  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่สามารถดู
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนได้ทั้งหมด และเป็นการยากที่จะท าให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนเข้าใจเนื้อหารายวิชา และ
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาของรายวิชาได้เหมือนกันทุกหมู่เรียน จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสร้างสรรค์งานเชิ งรุกหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่เป็นฝ่ายจัดท าคู่มืออาจารย์  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่
ได้ผลลัพทธ์การเรียนรู้เหมือนกัน และครบตามที่ก าหนดไว้ในทุกวิทยาเขต ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ในการ
พัฒนาคู่มืออาจารย์ เพื่อใหเ้กิดปรับปรุงเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมกับนิสิตช้ันปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยและ เพื่อถ่ายถอดเนื้อหา
และวิธีการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหมู่เรียน ทุกวิทยาเขต และเพื่อให้ผลลัพท์การ
เรียนรู้ที่เกิดกับนิสิตเป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าคู่มืออาจารย์ทั้งในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ 
ด้วยระบบสารสนเทศ Edufarm  และการจัดท าคู่มืออาจารย์ (Hard Copy) การจัดอบรมผู้สอนในรายวิชา เพื่อให้สามารถท า
ความเข้าใจและใช้คู่มืออาจารย์ ในการน าไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าคู่มืออาจารย์เริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละบท และของวิชา จาก
การประชุมและการสะท้อนจากผู้สอน นิสิต  และคณะอนุกรรมการฯ ได้น าผลจากการประชุม การสะท้อนดังกล่าวมาพัฒนา
คู่มืออาจารย์ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา  

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกื้อหนุนในการจัดท าคู่มืออาจารย์ในรายวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
2. เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้การจัดท าคู่มือใน รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
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ระเบียบวิธีการวิจัย   
1. กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน และคณะอนุกรรมการสร้างสรรค์เชิงรุกหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป 
2. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการประชุมกลุ่มอาจารย์ผู้สอน โดยการสอบถามข้อมูล จากการประชุม 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมอาจารย์ผูส้อนมาวิเคราะห์ผลที่ได้พิจารณาถึงปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดท าคูม่ือ และ

ผลที่ไดจากการได้ใช้คู่มืออาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
4. จัดประชุมกลุ่มของคณะอนุกรรมการสร้างสรรค์เชิงรุกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้มาจากการ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน มาก าหนดเป็น 4K คือ การก าหนดความรู้ การบ ารุงรักษาความรู้ การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

5. น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา เนื้อหา เทคนิควิธีการสอน  
 

การจัดการศึกษาเชิงรุก 
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน น าเทคนิคการจัดการเรียนการสอน แบบActive Learning 

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกนี้ คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไดล้งมือกระท าและไดใ้ช้กระบวนการ คิดเกี่ยวกับสิ่ง
ที่เขาได้กระท าลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ความเชื่อพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์, และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการ เรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะ
ถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู(้co-creators) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็น
กระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนรู้ผ่าน การปฏิบัติ หรือ การลงมือท าซึ่ง ” ความรู้ “ ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่
ได้จากประสบการณ์กระบวนการในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่าง
เดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้
ใช้ กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่าดังกล่าวนั่นเอง เป็นกระบวนการ เรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ครูต้องลดบทบาท ในการสอนและการให้
ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงลง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิด ความกระตือรือร้นในการจะท า
กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับ
เพื่อน   ( Fedler and Brent, 1996) 

 
ข้อค้นพบจากการถอดบทเรียนการจัดการความรู้:  การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1. ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการจัดท าคู่มืออาจารย์ให้ส าเร็จในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

1.1 ผู้ บริ หารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ได้ ให้ ความส าคัญและตระหนักถึ งความส าคัญของนิสิ ตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อไปในอนาคตรวมทั้งยังต้องรู้และเข้าใจ 
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉะนั้นจึงเล็งเห็นความส าคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีหน้าท่ีบ่มเพาะให้
นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติ
ให้เปิดรายวิชา 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนโครงการน าร่องภาคต้นและภาคปลายปี
การศึกษา 2558  และก าหนดให้นิสิตช้ันที่ปีที่ 1 ทุกคน ทุกวิทยาเขตของทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการ
ปรับปรุงหรือเปิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดินโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ผู้บริหารได้มอบนโยบายการจัดการรายวิชา
โยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์ในคณะ ภาควิชารับทราบในแนวทางเดียวกัน  อีกทั้งได้มีนโยบายให้รอง
อธิการที่ดูแลเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชานี้ด้วย 

1.2 คณะทุกคณะในมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน และการใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรม  
1.3 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาและดูแลระบบ edufarm ฟาร์มเรียนรู้ มก. เพื่อเป็น

การอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน และสามารถรองรับการใช้งานที่มีผู้เรียนจ านวนมากประมาณ 13,000 
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คน ต่อภาคการศึกษา ซึ่งระบบ edufarm เป็นระบบสารสนเทศในการช่วยจัดการรายวิชาฯ รวมทั้งการน าคู่มือ
อาจารย์ให้อาจารย์สามารถอ่านทบทวน เตรียมตัวเพื่อสอนได้ทุกที่ ให้สามารถน าเสนอสื่อ เพื่อให้อาจารย์ทุกวิทยา
เขตสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอน และตอบสนองต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเป็นการ  จัดการศึกษา 
Blended base education  

1.4 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ได้แก่ ส านักหอสมุด แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในทุกวิทยาเขต  
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าเนื้อหาสาระของวิชาประกอบในแต่ละบท 

1.5 การจัดการอบรมผู้สอนในทุกวิทยาเขตก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีการเตรียมประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับ
คณะวิทยากรที่ผู้อบรมผู้สอนและเป็นคณะท างานจัดท าคู่มืออาจารย์ในรายวิชา พร้อมทั้งมีการเตรียมซักซ้อมกับ
คณะวิทยากรในการอบรมผู้สอน เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ ซึ่งมีการให้ผู้สอนได้ลองท ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนด้วยเพื่อท าความเข้าใจ จัดอบรมผู้สอนในทุกวิทยาเขต  

 
2. ศึกษาผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้การจัดท าคู่มืออาจารย์ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน  ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์

ผู้สอน  นิสิต ซึ่งคณะอนุกรรมการสร้างสรรค์งานเชิงรุกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ร่วมกันพัฒนา
เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังนี้ 

 
2.1 การก าหนดความรู้ Knowledge Identification     

เนื่องจากรายวิชานี้เป็นรายวิชาส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ที่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และประกอบกับมหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นเป็นรายวิชาต้นแบบในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning และ 
Outcomes based Education ในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการบริหารจัดการแบบการจัดการเรียนการสอนกับนิสิต
จ านวนมาก  อีกทั้งยังเป็นรายวิชาที่มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการสร้างสรรค์งานเชิงรุกหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ฯ จึงน านโยบายดังกล่าวมาพิจารณาด าเนินการก าหนดขอบเขตเนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการบริหารรายวิชา เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย  เริ่มจาก
น าค าอธิบายรายวิชามาจัดประชุมเพื่อสร้างเนื้อหารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
รูปแบบการสอนส าหรับผู้เรียนจ านวนมาก เตรียมความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ จัดสร้างกิจกรรมบอร์ดเกมส์และการน า
ระบบการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ edufarm มาบริหารจัดการรายวิชา   

 
หลังจากได้ด าเนินการเปิดทดลองสอนแบบน าร่องครั้งแรกในภาคต้นปีการศึกษา 2558 และภาคปลายปีการศึกษา 

2558 แล้ว โดยคณะกรรมการสร้างสรรค์งานเชิงรุกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้สอน นิสิตคณะ
บริหารธุรกิจ และคณะวนศาสตร์ ซึ่งเป็น 2 คณะที่ได้เป็นคณะน าร่องในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ น ามาปรับปรุง
คู่มืออาจารย์ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการอบรมผู้สอน และในปีการศึกษา 2559 -2562 
ทางคณะกรรมการฯน าข้อมูล มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนในบางส่วนที่พบเป็นข้อสังเกตจากคณาจารย์ในทุกวิทยาเขต และ
จากท่ีนิสิตได้สะท้อนคิด เกี่ยวกับรายวิชา 

 
การปรับปรุงและพัฒนาคู่มืออาจารย์ ในระยะเร่ิมต้น ปีการศึกษา 2558 -2559  
1.ปรับหน่วยกิต  

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
2(1-2-3) 2(2-0-4) 

คงใช้หน่วยกิตในลักษณะ  2(2-0-4) มาจนถึงปัจจุบัน 2562 
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2. เค้าโครงหัวข้อในการสอนของรายวิชามีดังนี้ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ได้มีการปรับดังน้ี  
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

บทที่ 1 ศาสตร์แห่งแผ่นดินกับสังคมไทยและวัฒนธรรม
การเกษตร 

บทที่ 1 ศาสตร์แห่งแผ่นดินกับปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บทที่ 2 ประวัติและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บทที่ 2 สังคมไทยและวัฒนธรรมการเกษตร 

บทที่ 3 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ บทที่ 3 ประวัติและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บทที่ 4 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ บทที่ 4 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
บทที ่5  การเรียนรู้สูเ่ป้าหมาย บทที่ 5 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
โครงการกิจกรรมตามประเด็นความสนใจภายใต้ศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อส่งเสรมิความกินดีอยูด่ีของสังคมไทย 

บทที ่6 การเรียนรูสู้่เป้าหมาย 

 บทที่ 7 โครงการกิจกรรมตามประเด็นความสนใจภายใต้
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของสังคมไทย 

 
 
3.การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2558 – 2559 ได้มีการปรับดังน้ี  

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
การเข้าช้ันเรยีน และกิจกรรมในช้ันเรียนและโครงงาน รวม
ร้อยละ 85 

การเข้าช้ันเรยีน กิจกรรมในช้ันเรยีนทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม รวมร้อยละ 60 

การสอบปลายภาค ร้อยละ 15 โครงการ งานกลุม่ รวมร้อยละ 40 
 ไม่มีการสอบปลายภาค 
รวมร้อยละ 100  รวมร้อยละ 100 

 
 
จากข้อมูลในระยะแรกเริ่มต้นปีการศึกษา 2558 เป็นปีของการเริ่มทดลองสอนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 คณะ

บริหารธุรกิจเป้นคระแรกที่ให้ได้ทดลองสอนในรายวิชากับนิสิตช้ันที่ 1 ของคณะฯ คณะอนุกรรมการสร้างสรรค์เชิงรุกหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านในภาคเรียนที่ 1 มีการนัดประชุมหลังเลิกสอนทุกสัปดาห์เพื่อประเมินการสอนใน
สัปดาห์ดังกล่าวและเตรียมการสอนในสัปดาห์ถัดไปพร้อมทั้งน าข้อพบเห็นที่เกิดขึ้นในการสอนแต่ละครั้งมาพิจารณา น าไป
ปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป ส าหรับในภาคเรียนท่ีสองของปีการศึกษา 2558 คณะวนศาสตร์เป็นคณะที่ให้นิสิตช้ันท่ี1 เทอม
สองของคณะมาเป็นนิสิตทดลองเรียนในรายวิชาฯ จากการทดลองสอนทั้งสองภาคการศึกษาเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
ปรับปรุงหน่วยกิตของวิชา เนื่องจากพบปัญหาการจัดตารางการเรียน 3 ช่ัวโมงนั้นในทางปฏิบัติ ยากต่อการจัดตารางใน
ภาพรวม และควรเพิ่มเนื้อหาในเรื่องสังคมไทยและวัฒนธรรมการเกษตรเพื่อเป็นการน าเสนอข้อมูลเช่ือมโยงความเป็น
ความส าคัญของการเกษตรกับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในส่วนของโครงงาน โครงงานเป็นบทเรียน เพื่อมีการ
บรรยายอธิบายให้นิสิตเข้าใจประเด็นในเบื้องตันก่อจึงมาซึ่งการปรับหน่อยกิตและปรับโครงสร้างของเนื้อหาในรายวิชา 

 
การปรับปรุงและพัฒนาคู่มืออาจารย์ ในปีการศึกษา 2560 -2562   
1.หน่วยกิตยังคงเดิม 2(2-0-4) 
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2. เค้าโครงหัวข้อในการสอนของรายวิชามีดังนี้ ปีการศึกษา 2560 - 2562 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของนิสิตดังนี้  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
บทที่ 1 บทน าศาสตร์แห่งแผ่นดิน บทที่ 1 บทน าศาสตร์แห่งแผ่นดิน บทที่ 1 บทน า ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ 
บทที่ 2 ศาสตร์พระราชา บทที่ 2 ศาสตร์พระราชา บทที2่ การพัฒนาทักษะการคิดด้วย

หมวกความคิด 6 ใบ 
บทที่ 3 ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล บทที่ 3 ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล บทที่ 3 ประวัติ  พัฒนาการและ

เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 บทที่ 4 ประวัติและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บทที ่4  ศาสตร์พระราชา 

บทที่ 5 เอกลักษณ์และอัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บทที่ 5 เอกลักษณ์และอัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บทที่ 5 ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล 

บทที่ 6 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ บทที่ 6 ทักษะการคิดหมวก 6 ใบ บทที่ 6 อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บทที่ 7 โครงการกิจกรรมตามประเด็น
ความสนใจภายใต้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของ
สังคมไทย 

บทที่ 7 โครงการกิจกรรมศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อส่งเสรมิความกินดีอยูด่ี 

บทที่ 7 กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ 

  บทที่ 8 โครงงานศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อส่งเสรมิความกินดีอยูด่ี 

 
 ในส่วนเค้าโครงหัวข้อในการจัดการเรียนการสอน ในปี 2560-2562 มีการปรับตามตารางที่แสดง สืบเนื่องจากผล
ของการประชุมอาจารย์ผู้สอน การท าการจัดการความรู้ระหว่างผู้สอน และข้อมูลสะท้อนคิดของรายวิชานี้จากนิสิต  และการ
น ามาพิจารณาทบทวนอีกครั้งควบคู่กับการพิจารณาคุณลักษณะนิสิตชั้นปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตร
ของสังคมในปัจจุบัน และจุดเน้นที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ควรต้องมีและเป็นเครื่องมือในการช่วยส่งเสริมให้นิสิตสามารถด าเนินชีวิตใน
การเรียนการท ากิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ 
 
3.การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศึกษา 2560 - 2562 ได้มีการปรับปรุงดังนี้  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
การเข้าช้ันเรยีน กิจกรรมในช้ันเรยีน ท้ัง
งานรายบุคคลและงานกลุ่มรวมร้อยละ 
55 

การเข้าช้ันเรยีน กิจกรรมในช้ันเรยีน ท้ัง
งานรายบุคคลและงานกลุ่มรวมร้อยละ 
55 

การเข้าช้ันเรยีน กิจกรรมในช้ัน
เรียน ท้ังงานรายบุคคลและงาน
กลุ่มรวมร้อยละ62 

โครงการ งานกลุม่ รวมร้อยละ 45 โครงการ งานกลุม่ รวมร้อยละ 45 โครงการ งานกลุม่ รวมร้อยละ 38 
ไม่มีการสอบปลายภาค ไม่มีการสอบปลายภาค ไม่มีการสอบปลายภาค 
รวมร้อยละ 100 รวมร้อยละ 100 รวมร้อยละ 100 

 
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมีการปรับในส่วนของคะแนน ในปี 2560-2561มีลักษณะของคะแนน

เหมือนกัน มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562 ซึ่งคะแนนในส่วนของกิจกรรมระหว่างเรียนเพิ่มมากข้ึน เนื่องหาเนื้อในเพิ่มขึ้น จึงเป็น
เหตุให้ทอนคะแนนในส่วนโครงงานลดลงตามสัดส่วน 
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4.ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา 
ในปีการศึกษา 2558 – 2560  ยังไม่มีการด าเนินการจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและในแต่ละบทซึ่งได้มีการ

ด าเนินการจัดท าผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและในแต่ละบทในปี 2561 -2562  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ความรู้ (Knowledge)   มีดังนี้  
- ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล 
- เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- การคิด 

ความรู้ (Knowledge) มีดังนี ้
-นิสิตรู้และเข้าใจ ประวัติพัฒนาการ และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-นิสิตรู้และเข้าใจ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
 

ทักษะ (Skill) มีดังนี ้
-ทักษะการคิด 
-ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
-ทักษะการท างานอย่างเป็นระบบ 
-ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะ (Skill) มีดังนี ้
-นิสิตมีทักษะพื้นฐานที่จ า เป็นส าหรับการใ ช้ ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อันประกอบด้วย การเข้าใจ
ตนเองและเข้าใจผู้อื่น การท างานร่วมกับผู้อื่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดและท างานเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อค้นหาความรู้ และการ
สื่อสาร 

เจตคติ (Attitude) มีดังนี้ 
-จริยธรรมในการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เห็นคุณค่า เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
-ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-เกิดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านึกดี 
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 
-ส านึกต่อส่วนรวมและจิตอาสา 

เจตคติ (Attitude) มีดังนี ้
-นิสิตเกิดความภาคภูมิใจและน าอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ไปใช้เพื่อการด าเนินชีวิต เกิดจิตส านึกถึงความ
เป็นพลเมืองโลก 
 

 
ในประเด็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา มีการปรับเปลี่ยนวีธีการเขียนท่ีสะท้อนเนื้อหาในรายวิชาให้ครอบคลุมเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน เป็นผลมาจากข้อเสนอแนะของผู้สอน  
โดยสรุปในปี 2560 – 2562 มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น จากโครงสร้างเนื้อหาสาระส าคัญในรายวิชาที่มีการพัฒนา
และปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของนิสิต ที่เปลี่ยนแปลงไป และบริบทของสังคมการศึกษา
ที่ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา จึงมีการน าข้อมูลในทุกภาคการศึกษาทั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบันมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

2.2 การบ ารุงรักษาความรู้ Knowledge Storage (Show and Share)  คณะอนุกรรมการฯได้มีการบ ารุงรักษาความรู้
ด้วยวิธีการ 
1. จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในทุกวิทยาเขตใช้เป็นคู่มือ และแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม ค าอธิบายรายวิชาวัตถุประสงค์ของรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา และกลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ประชุมจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนของรายวิชา ใบงาน คลิปวิดิทัศน์ บอร์ดเกม  
3. จัดเตรียมระบบการเรียนการสอนแบบ Online Edufarm  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

ประกอบด้วย เนื้อหาของรายวิชา ใบงาน คลิปวิดิทัศน์ กิจกรรมการเรียนการสอน วิธรการจัดการเรียนการสอน 
แบบประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาและอื่น ๆ และในปี 2562 ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เปิดช่องทาง
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เลือกที่มีความหลากหลายเพิ่มมากยิ่งในการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์การสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัด และ
ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน 

4. จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอน เช่นกระดาษ Flip Chart  สี กระดาษ 
post-it  บอร์ดเกม 2 หัวข้อคือ ฝ่าวิกฤตประมงไทย และวารีพินาศ 
 

2.3 การน าความรู้ไปใช้ Knowledge Transfer (Share and Care) 
คณะอนุกรรมการฯได้สร้างความรู้ และมีวิธีในการบ ารุงรักษาความรู้ และน าความรู้ไปใช้ดังนี้ 
1. จัดอบรมผู้สอน ให้กับอาจารย์ทุกคนทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

 ทีมวิทยากรประชุมเตรียมความพร้อม และจัดหัวข้อในการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา 
วิธีการสอน กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์การสอนที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ แต่ละสัปดาห์ 
แนวทางการจัดโครงงานกิจกรรมของรายวิชา การให้คะแนน   

 อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมท าการปกิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชา เช่นการใช้งานในระบบ edufarm  
การเล่นบอร์ดเกม การเล่นเกมออนไลน์ Kahoot  ทั้งนี้ฝ่ายผู้จัดอบรมได้มีการบันทึกการอบรมอาจารย์
ผู้สอน และน าไปใส่ในระบบบ edufarm เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทบทวนตลอดเวลา 

2. อาจารย์ผู้สอนน าความรู้ไปใช้จริงในการสอน จากการสัมภาษณ์ จากการตอบแบบสอบถามผลที่เกิดจากการ
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินยังเป็นต้นแบบแนวคิดให้อาจารย์หลายท่านน า
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ ใช้กับการสอนในวิชาอื่นของอาจารย์อีกด้วย และจากการ
สัมภาษณ์พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจ และชอบความหลากหลายในเทคนิคการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาฯ  

 
2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Development (Share and Learn) คณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาดังนี้  
1.  จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้จัดการรายวิชาของแต่ละคณะ และอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา เนื่องจากรายวิชานี้เปิดท าการสอนเฉพาะภาคเรียนที่ 1 
ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 ในภาคเรียนที่2 ของทุกปีการศึกษาจะเป็นระยะเวลาของคณะอนุกรรมการในการ
ปรับปรุงรายวิชา และพัฒนารายวิชาเพื่อเตรียมการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษาถัดไป 

2.  เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิต โดยให้นิสิตตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทุก
สัปดาห์ผ่านระบบ edufarm 

3.  สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น Facebook รายวิชา Line@ ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน นิสิต
ช่วยปฎิบัติงานในรายวิชา ในรายวิชานี้ทุกหมู่เรียนจะมีนิสิตช่วยปฏิบัติงานสอนทุกหมู่ ซึ่งอาจจะเป็นนิสิตใน
ระดับปริญญาตรี หรือนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาได้แล้วแต่ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนในการสรรหานิสิต
ช่วยปฏิบัติงานสอน 

 
ผลและอภิปราย   
ผลการด าเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นหลังจากการจัดการความรู้การจัดท าคู่มืออาจารย์ 
1. จากการด าเนินการท าคู่มืออาจารย์และมีการปรับปรุง ทั้งในส่วนของเนื้อหา ผลลัพท์การเรียนการ การวัดผล เพื่อให้สอ

คล้องการบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละเทอมที่สอน รวมทั้งจากการประชุม
ของคณะอนุกรรมการฯที่ประมวลข้อมูลจากอาจารย์จากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนน ามาสู่การปรับปรุงคู่มือดังกล่าว ปัจจัยที่
ส าคัญที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดท าคู่มือ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญกับรายวิชานี้เป็นรายวิชาบังคับ
และเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยประกาศให้คณะ อาจารย์ และนิสิตต้องเรียน และอาจารย์แต่ละคณะต้องมีส่วนช่วยใน
การสอนนิสิต อีกทั้งฝ่ายสนับสนุนในส่วนของส านักหอสมุด ส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นต้นท่ีให้การสนับสนุนในการจัด
เรียนการสอนในรายวิชา  
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2. ผลจากการที่อาจารย์ผู้สอนไดใ้ช้คู่มืออาจารย์ในรายวิชา พบว่าอาจารย์มีความเข้าใจในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา มากขึ้นกว่าก่อนมาสอน และคู่มือมีขึ้นตอนในการอธิบายอย่างละเอียดในการด าเนินกิจกรรม  โดยคู่มือนั้น
จัดเรียงหัวข้อเพื่อสามารถให้อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าอย่างมากในการน าไปใช้ โดยในคู่มือเรียนหัวข้อดังนี้ สาระส าคัญ
ของเนื้อหาในแต่ละบท จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระของบท กิจกรรมการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการเรียนการ
สอนจะบอกละเอียดขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน การวัดวัดผลและประเมินผล และข้อสังเกตใน
การเรียนการสอนในแต่ละบทซึ่งข้อสังเกตนี้ได้รวบรวมมาจากการประชุมอาจารย์ผู้เพื่อให้ผู้สอนได้มีความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี ใบงาน ซึ่งหัวข้อส าคัญในใบงานได้แก่ สาระส าคัญของกิจกรรมในใบงาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก าหนดการส่งงาน และการประเมินผล ในประเด็นหัวข้อต่างๆ ในคู่มือ
อาจารย์เป็นสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนนั้นได้สะท้อนว่าเป็นคู่มือที่มีความละเอียดมาก พร้อมใช้งานอาจารย์สามารถน าไปใช้ได้
เป็นอย่างดี 

3. เนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลพัทธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับนิสิตเป็นไป
ตามเป้าหมายของรายวิชาโดยเน้นการจัดการการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดนิสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมก่อนสอน และ
จากการศึกษาคู่มืออาจารย์น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  การเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกคณะ และทุก
วิทยาเขต 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ต่อคน งาน  และองค์กร 
1. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการความรู้ต่อ คน  

 อาจารย์ที่มาร่วมสอนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบActive learning   
  อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงในบทบาทของการเป็น Facilitator ในห้องเรียน 
 อาจารย์ผู้สอนสามารถน าความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ไปต่อยอด

กับรายวิชาอื่นที่อาจารย์รับผิดชอบต่อไปได้ 
 นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านต่างๆ จากการเรียนการสอนในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
 นิสิตได้รับการปลูกฝังและพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แฃะคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัย 
2. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการความรู้ต่อ งาน 

 ได้คู่มืออาจารย์ที่มีมาตรฐานมีหัวข้อครบถ้วน มีเนื้อหาสาระอ้างอิงได้ และเป็นตัวอย่างในการจัดท าแผนการเรยีนรูใ้น
รายวิชานี้ไปเป็นตัวอย่างในรายอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรได้  

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความรู้ต่อ องค์กร 
 มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ในการสร้างคู่มืออาจารย์เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนหมู่ใหญ่ที่มีมาตรฐานในทุกคณะ 

ทุกวิทยาเขต 
 มหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่เป็นเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของนิสิตเกษตร ที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจความ

เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
 มีงานวิจัยในช้ันเรียนซึ่งเกิดจากรายวิชาหลายผลงาน และผลงานเป็นท่ียอมรับในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

  
สรุปผลการวิจัย   
การจัดท าคู่มืออาจารย์ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเป็นรายวิชา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสร้างขึ้นเป็นโมเดลต้นแบบ
ในการจัดการเรียนการสอนแบบActive learning  การจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาเนื้อหาสาระรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมทันสมัยและเข้ากับบริบทของนิสิตของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และแสดงให้เห็นถึงรายวิชาที่เป็น
วิชาบังคับส าหรับนิสิตทุกคนในช้ันปีที1่ นั้นสามารเป็นรายวิชาที่มีความเป็นพลวัตรมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ตลอด
ในทุกปี และการจัดท าพัฒนารายวิชาเป็นไปในรูปแบบการสื่อสองทางคือจากการความคิดเห็น ของผู้ใช้และนิสิตที่ได้สะท้อน
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คิด น าข้อมูลมาพิจารณาประกอบกันในการจัดท าในแต่ละปีการศึกษา อีกทั้งยังได้การจัดท าวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชา การ
ปลูกฝังอัตลักษณ์นิสิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การบ่มเพาะให้เกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนิสิต 
  
รายการอ้างอิง   
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 2556. คู่มือนิสิตใหม่ KU74. กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน  
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2556. สรุปผลการด าเนินงานโครงการก้าวแรกสู่บณัฑิตยุคใหม่2556, 

กรุงเทพมหานคร. 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2557. ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก. กรุงเทพฯ: วทิยาลัยครู ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. ราชบัณฑิตยสถาน. 
Felder, R. and Brent, R. (1996). “Navigating the Bumpy Road to Student-Centered Instruction,” Journal of 

College Teaching. Vol. 44. 
Meyers, Chet; & Jones, Thomas. B. (1993). Promoting Active Learning : Strategies for the College 

Classroom. San Francisco: Jossey-Bass. 
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บทคัดย่อ 
จุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนในช้ันเรียนของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2) เพื่อตรวจสอบการใช้สมาร์ตโฟนในช้ันเรียนของนิสิต 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ใช้สมาร์ตโฟนในช้ันเรียนกับผลการเรียนของนิสิตโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า
นิสิตส่วนใหญ่ 62%ใช้สมาร์ตโฟนในช้ันเรียนเพื่อจุดประสงค์ในการเรียน เช่น ค้นหาข้อมูลที่ตนไม่เข้าใจ ใช้แปลและหาข้อมูล
เพิ่มเติม ใช้ถ่ายรูป Power Point นิสิตจ านวน 38% ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อเข้าถึงโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์และอินสตาแกรม  
พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนิสิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ียังพบว่า
ถ้าสมาร์ตโฟนไม่ได้น ามาใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาจะส่งผลต่อการเรียนของนิสิต   อย่างไรก็ตามหากน าสมาร์ตโฟนมา
ใช้ในทางที่ถูกก็พัฒนาการเรียนของนิสิต 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมของนิสิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ, สมาร์ตโฟน, ผลการเรียนของนิสิต   
 

Abstract 
  The main purposes of the research are:  1)  to study behaviors of students from the B.  A.  degree 
program in English on using smartphones in class; 2)  to examine how they use them in class; and 3)  to 
determine whether there is a significant relationship between smartphone usage and students’  academic 
performances. Data collection are taken from a questionnaire and a semi-structured interview. The results 
of this study showed that the majority of the participants ( 62%)  used their smartphones in class for 
education purposes, e. g.  to find out particular information they did not understand, to translate and find 
more information, or to take pictures of teachers’ Power Point presentations.  Some students (38%) were 
using smartphones to access to social media such as Facebook, Line and Instagram. Moreover, there was a 
significant relationship between students’  smartphone usage and their academic performance at 0. 05.  It 
was found that if smartphones were not used for academic purposes, this would have an adverse effect 
on students’ scores. However, on the positive side smartphones may be seen to improve the performance 
of students if used well. 
 
Keywords:  Behaviours of students, B. A.  degree program in English, smartphones, students’  academic 
performance 
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Introduction 
Nowadays, smartphones plays an important role in our daily lives.  Smartphones are like portable 

computers that can communicate over the Internet.  The internet enables smartphones to act as 
communication devices.  They have become part of students' lives both in public places and in class. 
Smartphones have impacted almost all walks of human life include business, education, health and social 
life.  Users can choose to use various services from smartphones applications including entertainment 
programs , access to social networks such as Facebook, Twitter, Line, Instagram, Skype, Chat, YouTube  and 
WhatsApp, that are available for watching movies, listening to music.  In addition, Education applications 
such as Quick Office, are used for reading, editing or writing Word, Excel, PDF or other documents. Students 
use smartphones  due to a wide range of academic apps that support their learning needs (  Woodcock 
et.al. 2012). Many researchers have indicated that students also use smartphones as learning tools to search 
and retrieve information from the Internet.  Smartphones help some students translate course materials, 
capture pictures of class notes, look up information in dictionaries and understand theoretical concepts 
through their pictorial presentation on the internet. 
 
Purpose of the study   

1)  to study behaviors of students from the B. A. degree program in English on using smartphones 
in class 

2)  to examine how they use them in class 
3)  to determine whether there is a significant relationship between smartphones usage and 

students’ academic performances 
 
Literature Review 

Smartphones have become a part of everyone life.  Smartphones are not only used for making 
phone calls but for internet usage such as sending and receiving emails, chatting, sharing photos and 
documents, reading news, browsing the Internet, and online selling and buying ( Hejab & Shaidah 2017) . 
Some students usually bring their smartphones to class as learning tools.  They may use smartphones 
cameras to capture the lecture notes.  They may also utilize mobile learning applications such as GPS, 
emails, Google drive to create, upload, download and share academic resources with their friends.  More 
students are spending more time using mobile apps as avenues for learning.  However, many complaints 
were made by teachers about using smartphones in classroom. One of the reasons is that smartphones are 
a distraction and they reduce attention and concentration in class ( Baker et al, 2012; Lenhart et al., 2010; 
Thomas, O’ bannon & Britt, 2014) . Texting, tweeting, snap chatting during class time are major sources of 
disruption.  This disrupting effect does not only harm students but also raises problems for teachers and 
their abilities to control the class ( Sad& Goktas 2014) .  Other reasons are that smartphones are used for 
cheating and allowing students to access inappropriate sites and channels for cyberbullying ( Thomas & 
O'bannon ( 2013) ; Thomas, O'banon & Britt, ( 2014) .  According to Tessier ( 2013) , cellphones have also 
increased academic performance, and they were not seen as distraction. From research carried out by Maria 
Joao Ferreira et al., there was a consensus that this technology did not ensure by itself success in learning, 
however, when used as part of an effort to support the involvement of active learning, there was evidence 
that they could lead to increase students’  motivation and satisfaction.  However, some teachers thought 
students used smartphones only for recreation and entertainment but not for learning purposes.  Many 
researchers conducted studies on how smartphones were being used in education.   Chen and Kinshun 
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( 2 0 0 6 )  have studied service delivery via mobile devices.   Their findings showed that both teachers and 
students had positive attitudes towards using mobile phones in education because it was useful and 
convenient to access information anywhere anytime instantly.  In 2012, Wood et al.  found that students 
who used Facebook during a classroom lecture had significantly lower scores on tests of the lecture material 
than students who only used notes taken with paper and pencil. Berger’s (2013) stated that students who 
used cellphones both more in class and out of class get lower grades than the ir peers who used their 
phones less. Thomas, K, & Muñoz (2016) conducted a study called “The phone! High School Students’ 
Perceptions of Mobile Phone Integration in the classroom. ”  It was found that 90. 7 per cent of the 
students surveyed were using their mobile phones for school-related work. Most students worried about 
general distractions (for example, phones ringing during class). In addition, Baker’s (2012) study was based 
on the cellphones use and other electronic devices in the classroom .  The study survey consisted of 500 
undergraduate students with a range of majors.  The findings showed that students who used cellphones 
more had lower grades and higher anxiety and were less happy than students who didn ’ t use their 
cellphone as often.  This in line with Smith ( 2013)  showing that students who used their phones more 
had a lower GPA and higher anxiety.  Therefore, this research is interested in investigating behaviours of 
students from the Bachelor of Arts degree program in English on using smartphones in class at Kasetsart 
University, in order to develop ways for teaching and learning to be more effective. 
  
Process 

This section will include details on the participants, the instruments, a questionnaire and follow-
up interviews.  

1. Participants  
       A cross section of students was chosen to investigate behaviours of students from the Bachelor of Arts 
degree program in English on using smartphones in class at the faculty of Liberal Arts and Science.   500 
students were chosen for the study to enable an adequate representation of the entire population of 
students from Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus in Thailand.  The participants were selected 
through a simple random sampling method. They were all Thai. Their ages ranged from 18-22. Out of the 
500 questionnaire sheets, 440 were returned for analysis.  They were from 120 freshmen, 120 sophomore, 
100 junior and 100 senior students.   They were 40 males and 400 females.  The recruited participants 
formally indicated their consent to participate as respondents in this study. All students were also informed 
that their identity would be kept anonymous. 
 2. Instruments 
The instruments used in this study were a questionnaire and a semi-structured interview.  
  The questionnaire 
   The questionnaire was divided into parts.  The first part was general questions about the 
participants’ personal information regarding gender, age and years of study at a University. The second part 
was used to obtain the students’  attitudes towards their behaviours on using smartphones in class.  The 
initial version of the questionnaire was piloted before use. The participants’ responses to the questionnaire 
were analyzed in terms of means scores and standard deviations on a five-points Likert scales, which were 
interpreted as follows: 

4.51 to 5.00  = Strongly agree 
3.51 to 4.50  = Agree 
2.51 to 3.50  = Partly agree 
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1.51 to 2.50  = Disagree 
1.00 to 1.50  = Strongly disagree 

        
    Semi-structured interview 
   To provide further support, 50 students were randomly selected for a semi- structured 
interview at the end of the experiment.  Students were asked for their opinions on using smartphones in 
class. The interviews were recorded, transcribed and coded with similar themes categorized. 
 
Findings 

The findings of the questionnaire provide some revealing statistics.  
 
Table 1. Behaviours of students on using smartphones in class 
Item Mean S.D. 
1. To search out the information to do activities assigned by teachers 4.57 0.50 
2. To record audio/video lectures/presentation in front of the classroom 4.23 0.53 
3. To translate and find more information about the lectures 4.75 0.65 
4. To take pictures of Power Point instead of taking notes 4.30 0.44 
5. To use for social networking (Facebook, line, twitter, skype) 4.50 0.51 
6. To play games 3.80 0.41 
7. To chat with friends 3.50 0.38 
8. To use internet service 4.65 0.55 

 
As can be seen from table 1, the majority of students used smartphones in the classroom to 

translate and find more information about the content that they did not understand during their studies. 
In addition, students used smartphones for the Internet service to search out the information while doing 
activities assigned by teachers.  However, it was found that many students spent less than half of the 
teaching hours secretly using smartphones for social networking such as checking, reading and writing lines 
to communicate with friends and family.  Some of them used smartphones to take pictures of teachers’ 
Power Point instead of taking notes.  The time that most students secretly used smartphones in the 
classroom was when teachers were focused on teaching. The majority of the students carried smartphones 
to the classroom to get access to social media including Facebook, Line and Instagram.  Data from the 
questionnaire also reported that most students were sending or receiving a text message in class at least 
once or twice while one-third text in class every day. 
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Figure 1. Student’s opinion on teachers should allow students to use smartphones in class 

 
From Figure 1, the majority of the students (82%) think that teachers should allow students to use 

smartphones in class.  Students could use smartphones services to look up word meanings in dictionaries 
or use translators to assist their learning. 

The relationship between smartphone usage and students’  academic record performance Data 
from the questionnaire revealed that the students who used smartphones in the classroom for the purpose 
of searching out more information about the content that they did not understand had a significant 
correlation with academic performance at the level 0.05. Students who used smartphones in the classroom 
for the purpose of studying had higher or average grades than those who sometimes used smartphones in 
class or who has never used them in class.  The duration of the use of smartphones in the classroom for 
other purposes not related to learning had a significant correlation with academic performance at the level 
of 0.05. Students who had a length of secretly using  smartphones for less than half of the learning period 
had a higher grade than students who secretly used smartphones for half or more than half of the learning 
period. 
 
Data Analysis 

The researcher analyzed the data from the questionnaire by using means ( M) , and standard 
deviation (S.D.) as the basic descriptive statistical analysis to describe the behaviours of students from the 
B.  A.  degree program in English on using smartphones in class.   The majority of the students believe that 
smartphones help them with their academic learning and they believe that smartphones should be used 
in the classroom because they can access online dictionaries through these devices.  They also use 
smartphones in the classroom to search for content that they don’t understand. It was found that students 
with intelligence of any level, if secretly using the smartphones for playing games, texting, or calling in, this 
results in the test scores of the students becoming lower than a percentage of students use their 
smartphones to find some more information on the internet rather than just surfing the internet for 
Facebook, IG and Twitter. 
 The data from the semi-structured interviews show that most students think that teachers should 
not prohibit the students from using smartphones in class.  Extracts showing both positive and negative 
responses are as follows: 
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Positive aspects: 
“ My smartphones helps me in academic studies because I use it to capture the pictures of the teacher’ s 
lecture.” 
“Teachers should allow students to use smartphones in class so that students are able to access to search 
out information and translate vocabulary.” 
“ Smartphones are not only for entertainment but also they are important equipment for study.  In the 
classroom room, there is only one computer for the teacher.  So it is important for the students to use 
smartphones to surf the Internet.” 
“ Smartphones both help and disrupt our academic studies.  It depends on the purposes.  If you use it to 
translate, record tasks from teachers, taking pictures of lecture”.  
 
Negative aspects: 
“If students use it for checking messages, chatting, playing games in class, it disrupt their studies.” 
“I think smartphones should be kept out of class as they cause distractions.” 
“ I think students should not use smartphones in class because smartphones distract students’  attention 
and they don’t pay attention to the lecture. They use smartphones for social networking”. 
“ From my experience, using smartphones in class distracts students from the lecture.  They should pay 
most of their attention to what’s going on in a classroom.” 
“Although smartphones help me search for more information, it also makes me lose concentration”. 
“ Some students did not respect the others by turning on the sound which annoyed other students while 
studying in class”. 
Data from the semi- structured interviews show that smartphones are not only used for entertainment but 
also they are important equipment for academic studies.  However, smartphones can disturb and distract 
the concentration of students in class. Excessive use of smartphones keep the students busy and they find 
less time to pay attention to the teacher’s lecture.   
 
Conclusion 

Smartphones are a valuable tool in a classroom because students use smartphones to capture the 
lectures notes to assist in their learning process.  However, if the students use smartphones in the form of 
visiting social media site, sending Line, texting messages and playing online games or connecting with friends 
instead of concentrating on on-going lectures. Smartphones can create distractions and disruptions. 
 
Recommendation  
  Several recommendations could be made from this study.  ( 1)  Teachers should change their 
teaching methods by minimizing lecturing and maximizing learning activities in the classroom to create an 
interesting learning atmosphere and to prevent the students using smartphones for non-academic purposes. 
(2) Teachers who are consenting to the students using smartphones in class must set rules or guidelines to 
the students on how to use smartphones properly in class on the first period of their teaching to promote 
effective learning.  Otherwise, smartphones can cause trouble.  Distractions related to the use of these 
devices can affect study. Teachers should list the educational apps that the students need to be installed 
on their phones which will enhance their learning.  
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บทคัดย่อ 

 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นตัวแปรที่มีการศึกษาและให้ความสนใจมาเป็นระยะเวลายาวนานท้ังในและต่างประเทศ
เนื่องจากภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นคุณลักษณะที่เช่ือว่าหากมีอยู่ในกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในองค์การใดองค์การหนึ่งก็จะท าให้
องค์การนั้นเป็นองค์การแห่งความสุข สงบ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจึงได้รับความสนใจและส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม 
องค์กร ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้น าหรือผู้บริหารหรือไม่ก็ตาม การวิจัยในครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ซึ่งด าเนินการโดยการทบทวนเอกสาร
งานวิจัยในและต่างประเทศเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย พัฒนารายการประเมินที่
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย พัฒนาแบบประเมินและให้ผู้เช่ียวชาญ   5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา หาค่าความ
สอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร ( IOC) น าแบบประเมินที่ผ่านการปรับไปประเมินค่า
ความเช่ือถือได้โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย หาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน (ความเที่ยงแบบ
แอลฟาคอนบาร์ค) และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายการประเมิน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพล
ศึกษา โดยรายการประเมินแต่ละองค์ประกอบมีจ านวน 29, 44 และ 23 รายการตามล าดับ ค่า IOC ของรายการประเมินมีค่า
เป็น 1.0 ค่าความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาคขององค์ประกอบท้ังสามมีค่าเป็น 0.927, 0.951 และ 0.952 ตามล าดับ แสดงว่า
แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครที่ได้พัฒนาขึน้ 
มีคุณภาพด้านความตรงและความเที่ยง สามารถน าไปใช้ในการวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาได้ และผลการวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อรายการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยรายข้อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อ
ตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น จริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษามีค่าเป็น 3.03-3.87, 3.30-3.73 และ 3.40-3.73 ตามล าดับ 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.71-1.12, 0.61-0.84 และ 0.81-1.04 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม การวัดและประเมินผล มาตรประมาณค่า พลศึกษา  
 

Abstract 
 Ethical leadership had been studied in Thailand and international context for a period because of its 
significant.   It is believe that ethical leadership creates a happiness and peace.  Therefore, a person, group and 
organization need to be fulfilled in any exceptional case.  The persons as leaders or administrators or non-leaders 
or administrators are needed to be developed.   This research aimed to develop ethical leadership scale for 
students in faculty of Physical Education, Samutsakhon Campus.  The research procedures were literature review, 
research framework development, items related to operational definition construction.   The initial ethical 
leadership scale was approved by the five experts.  The content validity indicated by index of item-objective 
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congruence (IOC) from the expert. Then, try out the initial approval scale with 30 students. Then, analyze the 
cronbach’ s alpha to indicate the scale reliability.  Lastly, Mean and Standard Deviation were utilized for item 
analysis to indicate student ethical leadership.   Research result indicated that ethical leadership consisted of 
three aspects such as 1) individual ethical leadership, 2) interpersonal ethic leadership and 3) profession ethical 
leadership.  The items of each aspect were 29, 44 and 23, respectively.  The IOC index of the item was ranging 
from 0.8-1.0.  The item cronbach’s alpha abilities of the three ethical leadership components were .927, .951 
and .952 respectively. These results indicated that the developed ethical leadership scale for student in faculty 
of Education, Institute of Physical Education, Samutsakhon Campus is qualify and able to utilize for evaluating 
student ethical leadership.   Mean and Standard Deviation of item analysis revealed that Means of  personal 
ethics, interpersonal ethics, and physical education professional ethics were 3.03-3.87, 3.30-3.73, and 3.40-3.73, 
respectively. Item Standard Deviations were 0.71-1.12, 0.61-0.84, and 0.81-1.04, respectively. 
 
Keywords: Ethical leadership, Measurement and evaluation, Scale, Psychical Education 
 
บทน า  

ในโลกปัจจุบัน ภาวะผู้น าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์การ หรือการด าเนินการงานของกลุ่ม
หรือองค์การ เนื่องจากภาวะผู้น าเป็นปัจจัยประการหนึ่งต่อความส าเร็จองค์การ รวมทั้งมีผลต่อผู้ตามหรือบุคลากรในองค์การ 
Haile (2017) เสนอว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ และเป็นผลท าให้
หลายองค์การมีประสิทธิภาพต่ าและล้มเหลวในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ภาวะผู้น าเป็นสิ่งส าคัญที่
ช่วยเพิ่มความส าเร็จขององค์กรโดยผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าหรือผู้บริหารองค์การที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้
ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการมอบหมายงานที่ท้าทาย มีความหมาย กระตุ้นให้ผู้หรือผู้ใต้บังคับบัญชามีความพยายามใน
การท างานด้วยความสร้างสรรค์ และตัวผู้น าหรือผู้บริหารเองก็ควรให้ความสนใจกับแต่ละบุคคล หรือสร้างผลกระทบเชิงบวก
ตอ่บุคคลเหล่านั้นให้เขาปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จของตนเอง ผู้รับบริการและองค์กร 

ผู้น าหรือผู้บริหารมิได้มีผลเพียงการมอบหมายงาน การติดตามงาน หรือการกระตุ้นเตือนเท่านั้น หากแต่ผู้น าหรือ
ผู้บริหารยังมีบทบาทที่อื่นส าคัญในองค์การอีกด้วย ผู้น าหรือผู้บริหาร Dincu, Brad, Ciolac and Gherman (2015) ได้เสนอ
ว่าผู้น าหรือผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดอนาคตของกลุ่มหรือองค์กร ความสุขของสมาชิกและการจัดการด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผู้น าหรือผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถท าให้ทีมท างานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยไม่ต้องด าเนินการ
ใดมากนัก หากแต่เขาต้องสามารถเลือกสมาชิก มอบหมายงานสมาชิก และหน้าที่ที่ส าคัญยิ่งคือการมองหาปัญหาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และต้องสามารถสื่อสาร พูดคุยถึงปัญหา เหตุผล และหาทางด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานั้น
ก่อนท่ีปัญหาจะกลายเป็นวิกฤติในการท างาน 

ในการตัดสินใจของผู้น าหรือผู้บริหารนั้น ผลของการตัดสินใจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน และผลต่อความคิด ความเชื่อ 
ทัศนคติของคนในองค์กร การที่ผู้น าหรือผู้บริหารตัดสินใจอย่างไม่มีจริยธรรม ก็จะท าให้เกิดปัญหาที่พบคือเกิดการกระท าที่ผิด
ศีลธรรมจรรยา มีผู้ได้รับผลกระทบทางลบหรือเกิดความเสียหายไม่ได้รับความยุติธรรมจากการตัดสินใจนั้น  Neal, Justice, 
and Barron (2019) กล่าวว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ที่ผู้น ามีการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมจะสามารถขับเคลื่อนให้กลุ่มหรือสมาชิกองค์กรผูกพันกับเป้าหมายร่วมกันของกลุ่มหรือ
องค์การ และภาวะผู้น านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) เป็นประเภทหรือแบบของภาวะผู้น าที่ได้รับความสนใจมาเป็นระยะ
เวลานาน และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุที่การบริหารจัดการองค์การ หรือสังคม เกิดปัญหาหลาย
ประการอันเนื่องจากการขาดจริยธรรมคุณธรรมของผู้น าหรือผู้บริหารในระดับต่างๆ อีกทั้งตัวภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะมีส่วน
ช่วยในการท าให้ผู้ตามหรือสมาชิกมีเป้าหมายร่วมกันเนื่องจากสมาชิกมีความมั่นใจว่าผู้น าหรือผู้บริหารจะน าหรือบริหารงาน
โดยอาศัยหลักคุณธรรมจริยธรรมที่จะไม่ก่อให้ผู้ใดเกิดความเสียหาย และมุ่งปฏิบัติ งานเพื่อประโยชน์ที่กลุ่มองค์กร หรือ
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  
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ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสามารถเป็นได้ทั้งคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านกระบวนการต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ การแสดงให้เห็นค่านิยมที่ผู้น าหรือผู้บริหารใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ และในฐานะผู้น ากลุ่มหรืออ งค์กร 
ผู้บริหารย่อมท าให้ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชามองไปที่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับคุณธรรมของผู้
ตามหรือผู้บังคับบัญชาให้มองที่ตนเองเป็นมองที่งาน มองที่ผลต่อผู้อื่น หรือสังคม ซึ่งเป็นคุณธรรมในระดับสูง  ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมจึงสามารถท าให้เกิดผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มและองค์กร รวมทั้งเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นท าให้สมาชิกในกลุ่ม
หรือองค์กรมีคุณธรรมจริยธรรมในระดับสูงด้วยอีกทางหนึ่ง  

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกลายเป็นภาวะผู้น ารูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจและศึกษาอย่างกว้างขวาง     ดังตัวอย่าง
การวิจัยที่หลากหลาย  Somprah, Ariratta, and Tang (2013) พัฒนาตัวช้ีวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา 
ชุติมา รักษ์บางแหลม และคณะ (2559) ศึกษาพัฒนามาตรการในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บรหิาร
สถานศึกษาพยาบาลระดับบุคคล สุรัตน์ ไชยชมพู (2559) เสนอแนวทางการน าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารงานของผู้บรหิาร บุญจันทร์ สีสันต์, อ านาจ อัปษร, และสุชาติ ศรีหานารถ (ม.ป.ป.) ศึกษาองค์ประกอบ
คุณลักษณะผู้น าเชิงจริยธรรมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จากการศึกษาพบว่าภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมเป็นประเด็นที่ไดร้ับความสนใจเพื่อการพัฒนาผู้บรหิารและคนในกลุ่มวิชาชีพ มิได้เป็นประเด็นที่น ามาใช้ในการพัฒนา
หรือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่วิชาชีพมากนัก 

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต              วุฒิ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพครูพลศึกษาในสถาบันการศึกษาสังกัดต่างๆ 
เป็นนักวิชาการ ผู้ฝึกสอนหรือน ากิจกรรมกีฬา หรือเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้น าในสถาบัน องค์การที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ 
โดยมีเป้าประสงค์คือ การผลิตบัณฑิตที่เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม มีความสามารถด้านกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม (สถาบันการพลศึกษา, 2556) ดังนั้นการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับนักศึกษาจึงเป็นพันธกิจหนึ่งที่สถาบัน
ต้องด าเนินการ (สิริพร มีผดุง, นันทิยา น้อยจันทร์, สายทิตย์ ยะฟู, 2560) 

ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษา สถาบันพลศึกษาจ าเป็นต้องมีการศึกษาว่าภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมนั้นมีความหมายว่าอย่างไร และหากจะประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา สามารถประเมินได้จาก
พฤติกรรมใด  และน าพฤติกรรมเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นแบบวัด ผลการพัฒนาจะท าให้ได้เครื่องมือวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะได้ทราบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา จากนั้นจึง
จะสามารถวางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อไป 

จากการศึกษาพบว่าการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมคีวามหลากหลาย Kalshoven and others 
(2011) ได้เสนอว่าบุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะมีความยุติธรรม การแสดงบทบาทที่ชัดเจน และการแบ่งปันอ านาจ 
Somprah, Ariratta, and Tang (2013) เสนอว่ามีบุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะเป็นผูท้ี่มีความรบัผิดชอบ ความยุติธรรม 
ความไว้วางใจ ลักษณะนิสัย และการเสริมพลังอ านาจ    ส่วนกมลทิพย์ ทองก าแหง (2554) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่
กว้างออกไป และได้สรุปว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสามารถประเมินบุคคลได้จากจริยธรรมใน 3 
ด้าน ได้แก่ 1.  จริยธรรมต่อตนเอง  2.  จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงานและ 3.  จริยธรรมต่อวิชาชีพ โดยกมลทิพย์ ทองก าแหง 
(2554) ได้เสนอไว้ว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อตนเองหมายถึงการรู้จักเข้าใจตนเอง และสามารถควบคุมตนเองได้โดยการมี
บุคลิกภาพในการเป็นผู้บริหารที่ดี เป็นผู้ปฏิบัติตนจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าด้านจริยธรรม ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อ
เพื่อนร่วมงานหมายถึงการรู้จักคนอื่น มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักจริยธรรมในการพัฒนาคนเพื่อสร้าง
คุณภาพของงานและเป็นผู้ส่งเสริมบรรยากาศจริยธรรมในโรงเรียน และภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพหมายถึง ความรอบรู้
ในงาน รู้จักวิธีท างานให้ประสบความส าเร็จโดยใช้หลักการบริหารจัดการงานในโรงเรียนเพื่อมุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาให้แก่
สังคมและประเทศชาติ  

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมตามแนวคิดของกมลทิพย์ ทองก าแหง (2554) แต่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับประชากรในการวิจัย โดยได้แบ่งภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมออกเป็นสามด้านได้แก่ จริยธรรมต่อตนเอง   
อันเป็นกลุ่มจริยธรรมอันเป็นหลักปฏิบัติของบุคคล เป็นความเชื่อที่บุคคลยึดมั่นอันมีผลต่อการปฏิบัติตนของบุคคล  บุคคลที่มี
จริยธรรมในตนเองจะเป็นบุคคลที่มีความยึดมั่นในการเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี รู้จักข่มใจไม่ท าช่ัว มีทัศนคติที่ตีและพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม กล้าท ากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา เป็นต้น จริยธรรมต่อผู้อื่น 
อันเป็นกลุ่มจริยธรรมอันเป็นหลักที่บุคคลยึดถือในการปฏิบัติต่อผู้อื่น อันท าให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลมีความสุภาพเรียบร้อย มีให้
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ความเคารพต่อผู้อื่นทั้งกายและวาจา รับฟังความเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่าง ปฏิบัติต่อบุคคลรอบข้างในฐานะสมาชิกของ
กลุ่มด้วยความรับผิดชอบ มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ เสียสละต่อผู้อื่น และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  และจริยธรรมต่อวิชาชีพ
ทางการพลศึกษาอันเป็นการที่บุคคลประพฤติตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากวิชาชีพ   

ในการทราบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือวัดเช่นเดียวกับคุณลักษณะอื่นๆ ในทาง
การศึกษา  ซึ่งในการวัดพฤติกรรมทางการศึกษา สามารถแบ่งพฤติกรรมในการวัดออกเป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ ได้แก่ การวัดมิติทาง
สติปัญญา (Cognitive domain) การวัดมิติคุณลักษณะหรือทัศนคติ (Affective domain) การวัดมิติร่างกาย (Psychomotor 
domain) โดยการวัดพฤติกรรมแต่ละมิติก็จะต้องพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด และท าการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพด้านความตรงและความเที่ยง ความตรง (Validity) เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดของเครื่องมือ
ทางการวัดประเมินผล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดด้านใด เนื่องจากความตรงเป็นสภาพที่เครื่องมือวัดนั้นๆ สามารถวัดได้ตรงกับ
คุณลักษณะหรือสิ่งที่ต้องการวัด ส่วนความเที่ยง (Reliability) ก็เป็นคุณสมบัติอีกส าคัญประการหนึ่งที่สร้างความมั่นใจถึง
คุณภาพของเครื่องมือ เป็นตัวช้ีให้เห็นความคงเส้นคงวาในการวัดโดยเครื่องมือนั้นๆ ดังที่ Price, Jhangiani, and Chiang 
(2015) ได้กล่าวว่าความตรงเป็นขอบเขตที่คะแนนจากการวัดแสดงให้เห็นค่าของสิ่งที่ต้องการวัดที่ควรจะเป็น นักวิจัยส่วนใหญ่
ตัดสินเครื่องมือว่าใช้ได้หรือไม่จากการพิจารณาค่าความเที่ยงที่ได้จากการวัด แต่สิ่งที่ส าคัญกว่านั้นคือความมั่นใจว่าคะแนนท่ี
ได้นั้นเป็นตัวแทนของคะแนนสิ่งที่ต้องการวัดที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามความตรงและความเที่ยงก็เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญใน
การพิจารณาเครื่องมือวัด 

ศุภลักษณ์  สุพรรณปราการ (2555) ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือวัดและท าการสังเคราะห์
วิธีการได้มาขององค์ประกอบ การหาคุณภาพเครื่องมือและลักษณะของเครื่องมือวัดมีความหลากหลาย และการหาคุณภาพ
เครื่องมือสรุปได้เป็น 8 วิธี ได้แก่การหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การหาความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์หรือความตรง
ตามสภาพ  การหาความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธี known group technique การหาความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบยืนยัน การหาความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์เชิงส ารวจ การหาความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน 
การหาความเที่ยงแบบสอบซ้ า และการหาความเที่ยงโดยผู้ประเมินหรือระหว่างผู้ประเมิน  ส่วนลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดได้แก่แบบตรวจสอบรายการ แบบเลือกตอบ แบบมาตรประมาณค่า แบบวัดสถานการณ์ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ 
ด้วยเหตุที่ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นตัวแปรที่มีลักษณะเป็นคุณลักษณะจึงอยู่ในกลุ่มการวัด Affective domain ในการวิจัย
ครั้งนี้จึงพัฒนาเครื่องมือวัดที่เรียกว่าแบบประเมินซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และท าการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้านความตรงและความเที่ยงซึ่งเป็นคุณภาพท่ีส าคัญของเครื่องมือวัดด้าน Affective domain 

ส าหรับการวิจัยนี้จะได้ก าหนดการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อตนเอง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อผู้อื่น และภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา และหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในสองด้านได้แก่ ด้านความตรงและความเที่ยง   โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
วัตถุประสงค์      

เพื่อพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย      

1. การวิจัยในครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยคือ แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ซึ่งเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1)  
จริยธรรมต่อตนเอง  (2) จริยธรรมต่อผู้อื่น และ (3)  จริยธรรมวิชาชีพทางการพลศึกษา และแบบประเมินหรือเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นมีความตรง ความเที่ยงในระดับที่ยอมรับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ 
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กรอบแนวคิด  
การวิจัยนี้จะได้ก าหนดการพัฒนาแบบประเมินภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมไว้ 3 ด้าน ได้แก่ จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรม

ต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา โดยในการพัฒนาเครื่องมือจะได้มีการวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความตรง
และความเที่ยงของแบบประเมิน กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาแสดงดังภาพท่ี 1  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

สมุทรสาครช้ันท่ี 1 – 4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 289 คน  
กลุ่มตัวอย่างอย่างใช้ในพัฒนาเครื่องมือ เป็นนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยนี้ ได้แก่  แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม   ผู้วิจัยด าเนินการโดยการศึกษา

เอกสาร รายงานการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ นิยาม ความหมาย นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรและกรอบการวัดตัวแปร  
สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม (Specification table) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยน านิยามปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นมา
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมที่ต้องการประเมินจ านวนข้อรายการประเมินเขียนข้อรายการประเมินที่จะ
พัฒนาเป็นแบบประเมิน  น าตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมและข้อรายการประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับพฤติกรรมที่ต้องการประเมินและให้ค าแนะน าเพื่ อปรับปรุงรายการประเมิน ผู้วิจัย
ปรับปรุงรายการประเมินตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ น ารายการประเมินที่ปรับปรุงมาใช้ในการพัฒนาแบบประเมิน   

การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตรวจสอบความตรงของแบบประเมิน ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจ านวน 5 ท่าน โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกผู้เช่ียวชาญ 3 ข้อ คือ  (1) ท างานด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร  (2) มี
ประสบการณ์ในการท างานในด้านที่เช่ียวชาญอย่างน้อย  5 ปี และ (3) มีเอกสารหรือผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมอย่างน้อย 1 ช้ิน จากการวางแผนคัดเลือกผู้เช่ียวชาญได้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 5 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าหรือผู้บริหารงานการศึกษา และมีงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

 มิติในการประเมินภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม 

 

 

 

 

จริยธรรมต่อตนเอง 

 

 

จริยธรรมต่อผู้อื่น 

 

จริยธรรมต่อวิชาชีพ                
ทางการพลศึกษา 

แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 คุณภาพด้านความตรงของแบบประเมิน 
 คุณภาพด้านความเที่ยงของแบบประเมิน  
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 30 คน ที่เข้าเรียนใน
วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดการ
ประเมินผล ภาวะผู้น า และการพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยเช่ือ
ว่าจะท าให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเครื่องมือในครั้งนี้ ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย จากน้ันจึงขออาสาสมัครเพื่อให้ข้อมูลจ านวน 30 คน  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูล

เพือ่ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้น ได้แก่ คุณภาพ

ด้านความตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยงของแบบประเมินที่เป็นมาตรประมาณค่าโดยใช้สูตรของครอนบาค รายละเอียดแต่ละ
ส่วนเป็นดังนี ้

ด้านความตรง ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
ประเมิน ผู้วิจัยน าแบบประเมินและตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของรายการ
ประเมินด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผลการวิเคราะห์เนื้อหาโดยการน ารายการพฤติกรรมหรือรายการ
ประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายการพฤติกรรมกับคุณลักษณะที่ต้องการประเมิน อันได้แก่ 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเห็นว่ารายการพฤติกรรมมีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับ
นิยามในการวัดหรือไม่ หรือท่ีเรียกว่าการหาค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence)   รวมทั้งขอข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายการประเมิน ถ้าค่า IOC ที่ได้มีค่า 0.5-1.00 แสดงว่ารายการพฤติกรรมที่ประเมินหรือรายการประเมินมีความ
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ รายการประเมินมีความตรงเชิงเนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการวัดและประเมิน  

จากนั้นปรับปรุงรายการประเมินในแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบแบบประเมินท่ีปรับปรุง
อีกครั้ง  ทดลองใช้แบบประเมินกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่จะให้ข้อมูลจ านวน 5 คน และ
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้แบบประเมิน จากนั้นจึงปรับปรุงแบบประเมินอีกครั้ง  ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้เวลาประมาณ 10 
นาทีในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัย ช้ีแจงความส าคัญของการวิจัย และผลของการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและ
ครบถ้วนสมบูรณ์  ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ให้กลุ่มผู้ตอบแบบประเมินตอบแบบประเมิน และรับแบบประเมินกลับคืน  

ด้านความเที่ยง ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงของแบบประเมินโดยใช้สูตรของ  
ครอนบาค พิจารณาปรับปรุงรายการประเมินที่มีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับ 0.3-0.5 ตรวจสอบรายการประเมิน ปรับหรือตัด
รายการประเมินทิ้ง และหาความเที่ยงของแบบประเมินโดยใช้สูตรของครอนบาคอีกครั้ง  

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ได้เป็นจุดหมายหลักของการวิจัย เนื่องจากการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบ

ประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ดังนั้นจึงเน้นการวิเคราะห์ที่ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน และความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาค แต่เพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมทั้งสามด้าน และคัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุดห้าล าดับแรกมา
น าเสนอในครั้งนี ้

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่  1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และ 2) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และ 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม 

รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังต่อไปนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพื่อทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยเป็นกลุ่มที่สามารถให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย หรือเป็นกลุ่มที่ผู้ที่ผู้วิจัยเลือกได้เหมาะสม จากการสุ่มแจกแบบประเมิน ได้ข้อมูล
จากลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ผลการวิเคราะห์เพศและอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 28 คิดเป็นร้อย
ละ 93.3  เป็นเพศหญิงจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07  เมื่อวิเคราะห์ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น ากลุ่มในวิชาที่เรียน ผู้น ากลุ่มชุมชน หัวหน้าทีม ผู้ ฝึกโค้ชการแข่งขันกีฬา กิจกรรม
ทางการศึกษาหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่าง   กิจกรรมหรือโครงการที่ประทับใจใน
ฐานะผู้น าการจัดกิจกรรมทางการกีฬาเป็นส่วนใหญ่  โดยกิจกรรมเหล่านี้กลุ่มตัวอย่างได้รับต าแหน่งเป็นกัปตันทีมจ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ต าแหน่งผู้ตัดสินกีฬาจ านวน 1 คน ผู้ฝึกซ้อมกีฬาจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2   มีบ้างบางส่วนที่
ท ากิจกรรมอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.3     

เมื่อวิเคราะห์ความเห็นของนักศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการเป็นผู้น าที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนท าให้งานกลุ่ม
ส าเร็จ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3  ไม่แน่ใจจ านวน 2 คน 6.7 และไม่มีผู้ไม่
เห็นด้วยว่าการเป็นผู้น าที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนท าให้งานกลุ่มส าเร็จ เมื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณธรรมที่ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้น ากลุ่มได้อย่างประสบความส าเร็จ มีจ านวนมาก ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคุณธรรม
จ าเป็นที่ท าให้นักศึกษาเป็นผู้น ากลุ่มได้อย่างประสบความส าเร็จมีหลายคุณธรรม ความถี่คุณธรรมที่นักศึกษากล่าวถึง
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ตั้งใจท างาน จริงจังต่องานท่ีได้รับ มั่นคงแน่วแน่ มุ่งมั่น ขยัน อดทน กล้าตัดสินใจ มั่นใจ กล้า
แสดงออก ซื่อสัตย์ จริงใจ รักเพื่อนฝูง รับผิดชอบ ไม่เอาเปรียบ เสียสละมีน้ าใจ   มีทักกีฬา ควบคุมทีม เคารพผู้อื่น สุภาพ 
สามัคคี มีทักษะการท างาน มีวินัยตรงต่อเวลา มีคุณธรรม แต่งกายสุภาพ 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ได้มาจากการพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และด าเนินการวิเคราะห์หา

คุณภาพของเครื่องมือแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสองด้าน ได้แก่ ความตรงและความเที่ยง  
1. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ความตรง  
ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาโดยการน ารายการพฤติกรรมหรือรายการประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความสอดคล้องระหว่างรายการพฤติกรรมกับคุณลักษณะที่ต้องการประเมิน อันได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยให้
ผู้เช่ียวชาญประเมินความเห็นว่ารายการพฤติกรรมมีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับนิยามในการวัดหรือไม่ หรือที่
เรียกว่าการหาค่า IOC ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการวิเคราะห์ค่า IOC พบว่า ค่า IOC ทุกข้อมีค่าเป็น 1.00 
สรุปผลการวิเคราะห์ค่าความตรงได้ว่าค่าความตรงทุกข้อรายการประเมินผ่านเกณฑ์   ทุกข้อสามารถน ามาใช้ประเมินภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในด้านจริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่นหรือ
จริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา 

1.2 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียง   
ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยง ที่ด าเนินการโดยการน าแบบประเมินที่พัฒนาไป

ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบประเมินโดยใช้สูตรของครอนบาคด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายการประเมินที่มีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับท่ีใช้ได้ อันได้แก่รายการประเมินที่มีค่าความเที่ยง
อยู่ระหว่าง 0.5 – 1.0  

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีการปรับปรุงรายการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการท าความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนา
เครื่องมือแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ผู้วิจัยจึงน าเสนอข้อมูลในส่วนนี้เป็น 5 ส่วนตามล าดับขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของแบบประเมินโดยภาพรวม 
ผลการวิเคราะห์ของแบบประเมินโดยใช้สูตรของครอนบาคของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมทั้งสามด้าน ได้แก่ จริยธรรม

ต่อตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น จริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษาโดยภาพรวมก่อนและหลังปรับปรุงเครื่องมือแสดงดังตาราง
ที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมโดยภาพรวม  
ด้านที่ รายการ จ านวนข้อ 

(ข้อ) 
ค่าความเที่ยง (α) สรุปโดยภาพรวม 

ก่อนปรับปรุงเครื่องมือ    
1 จริยธรรมต่อตนเอง 36 .881 ใช้ได้ แต่ปรับปรุงรายข้อ 
2 จริยธรรมต่อผู้อื่น 51 .938 ใช้ได้ แต่ปรับปรุงรายข้อ 
3 จริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา 23 .952 ใช้ได้ ไม่ต้องปรับปรุง 
 หลังปรับปรุงเครื่องมือ    
1 จริยธรรมต่อตนเอง 29 .927 ใช้ได้ 
2 จริยธรรมต่อผู้อื่น 44 .951 ใช้ได้ 
3 จริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา - - - 

 
1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงด้านจริยธรรมต่อตนเอง  
ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาคของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อตนเอง

ก่อนปรับปรุงเครื่องมือจ านวน 36 ข้อ พบว่า ความเที่ยงรายข้อมีความเที่ยงตั้งแต่ -.618 ถึง 0.756 ข้อที่มีความเที่ยงผ่าน
เกณฑ์มีจ านวน 21 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 58.33 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของรายการประเมินที่ต่ ากว่า 0.5 จ านวน 15 ข้อ
พบว่า ทั้ง 15 ข้อ สามารถแบ่งลักษณะรายการประเมินออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก กลุ่มที่มีค่าความเที่ยงต่ ากว่า 0.20 ส่วน
ใหญ่เป็นรายการประเมินที่เป็นเชิงลบ และมีความตรงเชิงเนื้อหา มีจ านวน 7 ข้อ  กลุ่มที่สอง กลุ่มที่มีค่าความเที่ยงระหว่าง 
0.20-0.50 ซึ่งเป็นรายการประเมินท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา แต่อาจไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นรายการ
ประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคุณภาพงาน และความประหยัด มีจ านวน 14 ข้อ  เมื่อพิจารณารายการประเมนิ
เหล่านี้ ผู้วิจัยเห็นว่าแม้รายการประเมินเหล่านี้จะมีความเที่ยงต่ า แต่ยังมีความตรงเชิงเนื้อหาค่อนข้างสูง  ผู้วิจัยจึงเก็บรายการ
ประเมินเหล่านี้ไว้ จะตัดทิ้งเพียงข้อความที่เป็นเชิงลบจ านวน 7 ข้อ เท่าน้ัน  แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจรยิธรรม
ในตนเองจึงเหลือจ านวนท้ังสิ้น 29 ข้อ 

ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงแบบแอลฟาของครอนบาคของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อ
ตนเองหลังปรับค าถามเหลือจ านวน 29 ข้อ พบว่า ความเที่ยงรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.162 ถึง 0.787 ผลการวิเคราะห์ค่าความ
เที่ยงของโดยรวมรายด้านจริยธรรมต่อตนเองมีค่าเป็น 0.927   

1.2.3 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงด้านจริยธรรมต่อผู้อื่นก่อนปรับปรุงเคร่ืองมือ 
ผลการวิเคราะห์ของแบบประเมินโดยใช้สูตรของครอนบาคของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ด้านจริยธรรมต่อผู้อื่นจ านวน 

51 ข้อ พบว่า ความเที่ยงรายข้อมีค่าตั้งแต่ -0.118 ถึง 0.772 มีข้อที่มีความเที่ยงมากกว่า 0.5 จ านวน 27 ข้อ  มีข้อที่มีความ
เที่ยงในระดับต่ ากว่า 0.5 มีจ านวน 24 ข้อ  ค่าความเที่ยงแอลฟาครอนบาคโดยรวมรายด้านเป็น  0.931   สรุปได้ว่าแบบ
ประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อผู้อื่นโดยรวมมีความเที่ยงในระดับสูง สามารถน าไปใช้ได้ 

เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของรายการประเมินที่ต่ ากว่า 0.5 ที่มี 24 ข้อ พบว่า ทั้ง 24 ข้อ สามารถแบ่งลักษณะ
รายการประเมินออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก กลุ่มที่มีค่าความเที่ยงต่ ากว่า 0.15 ส่วนใหญ่เป็นรายการประเมินท่ีเป็นเชิงลบ กลุ่ม
ที่สอง กลุ่มที่มีค่าความเที่ยง 0.15-0.49 ซึ่งเป็นรายการประเมินที่มีความตรงเชิงเนื้อหา แต่อาจไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นรายการประเมนิเกี่ยวกับความสุภาพอ่อนน้อม การใส่ใจผู้อื่น การใส่ใจสังคมสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือ
ผู้อื่น การท างานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี เมื่อพิจารณารายการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อผู้อื่น ผู้วิจัย
เห็นว่าแม้รายการประเมินเหล่านี้จะมีความเที่ยงต่ า แต่ยังมีความตรงเชิงเนื้อหาค่อนข้างสูง  ผู้วิจัยจึงเก็บรายการประเมิน
เหล่านี้ไว้ จะตัดทิ้งเพียงข้อความที่เป็นเชิงลบจ านวน 7 ข้อ เท่านั้น  รายการประเมินในแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ด้านจริยธรรมต่อผู้อื่นจึงเหลือเพียงจ านวน 44 ข้อ  

ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงโดยภาพรวมด้านจริยธรรมตอ่ผู้อื่นจ านวน 44 ข้อ พบว่า ค่าความเที่ยงโดยรวมของทั้ง 44 
ข้อมีค่า 0.951 ค่าความเที่ยงรายข้อมีค่าเป็น 0.180 – 0.755  โดยเมื่อพิจารณาข้อรายการประเมิน พบว่ามีรายการประเมิน
จ านวน 14 ข้อที่มีค่าความเที่ยงต่ ากว่า 0.50  แต่เมื่อพิจารณารายการประเมินและความตรงเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยเห็นว่าควรเก็บ
รายการประเมินนี้ไว้เนื่องจากมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อผู้อื่นได้ 
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1.2.4 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาคของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้าน

จริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษาจ านวน 23 ข้อ พบว่า ความเที่ยงรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.441 ถึง 0.818              ค่า
สหสัมพันธ์แอลฟาครอนบาคโดยรวมรายด้านเป็น 0.952 สรุปได้ว่าแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อ
วิชาชีพทางการพลศึกษาโดยรวมมีความเที่ยงในระดับสูง เมื่อพิจารณาข้อรายการประเมิน พบว่ามีรายการประเมินจ านวน 2 
ข้อที่มีค่าความเที่ยงต่ ากว่า 0.50  แต่เมื่อพิจารณารายการประเมินและความตรงเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยเห็นว่าควรเก็บรายการ
ประเมินนี้ไว้เนื่องจากมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา 

เนื่องจากผลการวิเคราะห์รายข้อพบว่าค่าความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาคค่อนข้างใช้ได้ จึงไม่มีการปรับปรุง
เครื่องมือการประเมินในด้านนี้ 
 1.2.5 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงรายข้อโดยภาพรวม 
 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาคของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษาสามารถ
สรุปภาพรวมความที่ยงแบบแอลฟาครอนบาครายข้อได้ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาครายข้อของจริยธรรมทั้งสามด้าน 

ระดับความเที่ยง จ านวนข้อ รวม  
(ข้อ) จริยธรรมต่อตนเอง 

(ข้อ) 
จริยธรรมต่อผู้อื่น 

(ข้อ) 
จริยธรรมต่อวิชาชีพ 
ทางการพลศึกษา 

(ข้อ) 
ความเท่ียงระดับต่ ามาก 
(ความเท่ียงต่ ากว่า 0.2) 

1 1 - 2 

ความเท่ียงระดับต่ า 
(ความเท่ียง 0.2 - 0.4) 

4 8 - 12 

ความเท่ียงระดับปานกลาง 
(ความเท่ียง 0.41 - 0.7) 

20 29 13 62 

ความเท่ียงระดับสูง 
(ความเท่ียง 0.71 – 1.0) 

4 6 10 20 

รวม 29 44 23 96 
 
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาครายข้อของจริยธรรมทั้งสามด้าน

ความเที่ยงรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และระดับสูง ซึ่งเป็นรายการประเมินที่มีความเที่ยงในระดับที่ผ่านเกณฑ์ 
สามารถยอมรับ และน าไปใช้ในการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้  มีบางข้อที่มีความเที่ยงในระดับต่ าและระดับต่ ามาก  
แต่ผู้วิจัยยังคงไม่ตัดข้อเหล่านี้ท้ิงเนื่องจากข้อเหล่านี้มีความตรงเชิงเนื้อหา จึงเป็นเหตุสมควรที่จะยังคงไว้เพื่อใช้ในการประเมิน
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อไป 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองพัฒนาเครื่องมือ

จ านวน 30 คน ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย แต่ด าเนินการเพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนตามด้านที่ประเมิน ได้แก่ จริยธรรมต่อตนเอง 
จริยธรรมต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมแต่ละด้านเป็นดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านจริยธรรมต่อตนเอง 
 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านจริยธรรมต่อตนเองจากรายการประเมินจ านวน 29 ข้อ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยรายข้อมีค่าระหว่าง 3.03-3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.71-1.12 สรุปได้ว่าระดับจริยธรรมต่อ
ตนเองของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุด 5 อันดับแรกแสดงดังตาราง
ที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายการรายการประเมินด้านจริยธรรมต่อตนเองท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ
ต่ าสุด 5 อันดับแรก  

ที ่ รายการประเมิน Mean SD การแปลความหมาย 
1. ท่านเชื่อว่าการท าสิ่งท่ีดีมีศีลธรรม จรรยา จะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ท่านเจริญก้าวหน้า 3.87 1.04 มาก 
2. ท่านเชื่อว่าศีลธรรม จรรยา ศาสนา เป็นหลักยึดเหน่ียวและก ากับมนุษย์ให้ท าแต่สิ่งท่ีดี 3.77 1.04 มาก 
3. ท่านเลือกกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องตามหลักกฎระเบียบและหลักศีลธรรม  3.73 0.83 มาก 
4. ท่านท างานอย่างเต็มก าลังเพื่อท าให้ได้งานท่ีมีผลดีท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ 3.70 1.12 มาก 
5. ท่านเชื่อว่าสังคมไม่อาจอยู่รอดได้ หรือมีความสุข หากไร้ซ่ึงศีลธรรม ศาสนา  3.67 1.12 มาก 
6. หลักกฎหมายเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีท่านยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการด าเนิน

ชีวิต  ไม่คิดท่ีจะท าสิ่งเหนือกฎหมาย 
3.20 0.92 ปานกลาง 

7. หากเลือกซ้ือมือถือได้  ท่านจะเลือกรุ่นท่ีราคาไม่แพงแต่ใช้งานได้เหมือนกัน 3.20 0.76 ปานกลาง 
8. ท่านสามารถยิ้มได้ ด ารงชีวิต แม้อยู่ในสภาพท่ีแร้นแค้น ขาดแคลนวัตถุแต่เต็มเปี่ยมไป

ด้วยน้ าใจ 
3.17 0.87 ปานกลาง 

9. ท่านปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีท่านนับถืออย่างเคร่งครัด 3.07 0.91 ปานกลาง 
10. ท่านสามารถกล่าวกับตัวเองได้ว่า ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างท่ีมีความประพฤติดีอยู่ใน

ศีลธรรม หลักศาสนา และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความสุขใจ 
3.03 0.72 ปานกลาง 

 
2. ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านจริยธรรมต่อผู้อื่น 

 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านจริยธรรมต่อผู้อื่นจากรายการประเมินจ านวน 44 ข้อ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยรายข้อมีค่าระหว่าง 3.30-3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.61-0.84 สรุปได้ว่าระดับจริยธรรมต่อ
ตนเองของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุด 5 อันดับแรกแสดงดังตาราง
ที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายการรายการประเมินด้านจริยธรรมต่อผู้อื่นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ

ต่ าสุด 5 อันดับแรก 
ที ่ รายการประเมิน Mean SD การแปลความหมาย 

1. ท่านปฏิบัติตนเพื่อไม่ก่อปัญหาท่ีเกิดในสังคม เช่น ปัญหาเด็กก้าวร้าว ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาหนีเรียน ไม่ต้ังใจเรียน ไม่ท าการบ้าน  

3.73 0.69 มาก 

2. ท่านเป็นผู้ท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่พูดจาก้าวล่วงต่อผู้ใหญ่ 3.67 0.84 มาก 
3. ท่านปฏิบัติตนต่อผู้ท่ีมีฐานะต้อยต่ ากว่าท่านเฉกเช่นเดียวกับผู้ท่ีมีฐานะเหนือกว่าท่าน  

ท้ังด้านกาย วาจา  
3.67 0.61 มาก 

4. ท่านไม่ลังเลที่จะส่งเสริมให้ผู้อื่น เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานได้รับสิ่งท่ีดี มีประโยชน์ไม่ว่า
จะทางตรงหรือทางอ้อม 

3.67 0.71 มาก 

5. ท่านปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนด้วยความเสมอภาคตามหลักความถูกต้องโดยไม่ค านึงว่า
บุคคลน้ันเป็นพวกของท่านหรือไม่ 

3.67 0.71 มาก 

6. ท่านให้ความเคารพผู้อื่นและสถานท่ีด้วยการตรวจตราเครื่องแต่งกายของท่านให้สุภาพ
เรียบร้อยเสมอ  

3.37 0.72 ปานกลาง 

7. ท่านเป็นผู้ท่ีคนในครอบครัว เพื่อนฝูงไว้วางใจว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อน  แต่กลับ
เป็นผู้ให้การช่วยเหลือครอบครัวหรือเพื่อนแทน 

3.37 0.67 ปานกลาง 

8. ท่านเป็นบุคคลท่ีสามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าท่ีและปฏิบัติตน
ในฐานะลูกที่ดี เพื่อนท่ีดี และพลเมืองโลกที่ดี 

3.37 0.67 ปานกลาง 

9. ท่านเป็นผู้ประสานหรือท าให้เพื่อนสมาชิกบางคนได้รับการปฏิเสธจากกลุ่มสามารถ
กลับเข้ามาท างานกลุ่มร่วมกันได ้

3.37 0.72 ปานกลาง 

10. ท่านมีส่วนช่วยในการสร้างระเบียบวินัยในสังคม เช่น เคารพกฎหมาย กฎจราจร การ
ไม่แซงคิว การไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 

3.30 0.75 ปานกลาง 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

85 

3. ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษาจากรายการ
ประเมินจ านวน 23 ข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยรายข้อมีค่าระหว่าง 3.40-3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.81-1.04 สรุปได้
ว่าระดับจริยธรรมต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุด 5 
อันดับแรกแสดงดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายการรายการประเมินด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษาที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุด 5 อันดับแรก 
ที ่ รายการประเมิน Mean SD การแปลความหมาย 

1. ท่านมีความตั้งใจอย่างยิ่งท่ีจะปฏิบัติงานเป็นครูในอนาคตท่ีช่วยท าให้เด็ก โรงเรียน 
ประเทศชาติ สังคม เกิดการพัฒนา 

3.73 0.83 มาก 

2. ท่านยินดีให้ความร่วมมือผู้อื่นอย่างเต็มท่ีเพื่อท าให้งานส่วนรวมส าเร็จ 3.70 0.79 มาก 
3. ท่านจะตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ความรู้ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียน

ทุกคนโดยไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
3.67 0.84 มาก 

4. ท่านจะมุ่งมั่นเป็นครูพลศึกษาท่ีช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีท้ังความสมบูรณ์แข็งแรงท้ัง
ทางกาย ทางจิตใจ มีความประพฤติดี 

3.67 0.84 มาก 

5. เมื่องานหรือกิจกรรมน้ันเกิดปัญหา ท่านพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานหรือ
กิจกรรมน้ันประสบความส าเร็จ 

3.63 0.81 มาก 

6. ท่านจะจัดกิจกรรมทางการศึกษาหรือพลศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ด้วยแนวทางที่แปลกใหม่ดีกว่าเดิม 

3.43 0.86  
ปานกลาง 

7. ท่านยืนหยัดท่ีจะปฏิบัติตนเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงการศึกษา 
การพลศึกษา หรืออื่นๆ ในสังคม แม้ว่าแนวคิดท่านจะเป็นสิ่งท่ีผู้อื่นไม่เห็นด้วย หรือ
มองเห็นต่าง 

3.43 0.90  
ปานกลาง 

8. ท่านสามารถชักชวนหรือน าให้เกิดกิจกรรมใหม่ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาทางการ
ศึกษา การพลศึกษา หรือ ปัญหาอื่นๆ รอบตัวท่าน 

3.43 0.77 ปานกลาง 

9. แม้ท่านจะมีความเห็นท่ีแตกต่างหรือโต้แย้งกับศิษย์มาก่อน  ท่านก็จะไม่น าความ
ขัดแย้งนั้นมาท าให้ท่านไม่ให้การช่วยเหลือหรือดูแลศิษย์ผู้นั้น 

3.40 0.86 ปานกลาง 

10.  การติดสินบน หรือการมอบสิ่งของให้ด้วยความเสน่ห์หาจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ช่วยเหลือ ลงโทษหรือการปฏิบัติต่อศิษย์ผู้น้ัน 

3.40 1.04 ปานกลาง 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา พบว่า 
แบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษาประกอบไปด้วยการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ การประเมินจริยธรรมต่อ
ตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา  โดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์เป็นดังต่อไปนี้ 

1. ผลการพัฒนาเคร่ืองมือจากการวิเคราะห์คุณภาพด้านความตรงและความเที่ยงของแบบประเมิน 
1.1 คุณภาพด้านความตรงของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ

พลศึกษา 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านความตรงของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

สถาบันการพลศึกษา พบว่า รายการประเมินทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา แสดงว่ารายการประเมินมีความเหมาะสม สามารถใช้
วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้ รายการประเมินทุกข้อมีคะแนนความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับนิยามที่จะวั ดเป็น 
1.00  

1.2 คุณภาพด้านความเที่ยงของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ
พลศึกษา  



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

86 

ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อตนเองทั้ง 29 ข้อ พบว่า 
ความเที่ยงรายข้อมีความเที่ยงตั้งแต่  0.162 ถึง 0.787 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของโดยรวมรายด้านจริยธรรมต่อตนเอง
เป็น 0.927   

ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาคของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อผู้อื่น
จ านวน 44  พบว่า ความเที่ยงรายข้อมีความเที่ยงตั้งแต่  0.180 – 0.755  ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของโดยรวมรายด้าน
จริยธรรมต่อผู้อื่นเป็น 0.951   

ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาคของแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อ
วิชาชีพทางการพลศึกษาจ านวน 23 ข้อ พบว่า ความเที่ยงรายข้อมีความเที่ยงตั้งแต่ 0.441 ถึง 0.818  ค่าความเที่ยงแอลฟาค
รอนบาคโดยรวมรายด้านเป็น 0.952 สรุปได้ว่าแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา
โดยรวมมีความเที่ยงในระดับสูง   

2. ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านจริยธรรมต่อตนเองจากรายการประเมินทั้งสามด้าน ได้แก่ 
จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างมีภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมทั้งสามด้านอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  ค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านจริยธรรมต่อตนเอง  จริยธรรมต่อ
ผู้อื่น จริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษามีค่าเป็น 3.03-3.87, 3.30-3.73 และ 3.40-3.73 ตามล าดับ และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น 0.71-1.12, 0.61-0.84 และ 0.81-1.04 ตามล าดับ 

ด้านจริยธรรมต่อตนเอง พบว่า รายการประเมินที่สูงที่สุดห้าล าดับแรก ได้แก่ การที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการท าสิ่งท่ีดมีี
ศีลธรรม จรรยาจะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ตนเจริญก้าวหน้า ศีลธรรม จรรยา ศาสนา เป็นหลักยึดเหนี่ยวและก ากับมนุษย์ให้ท าแต่สิ่งที่
ดี  ตนจะเลือกกระท าในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักกฎระเบียบและหลักศีลธรรม ท างานอย่างเต็มก าลังเพื่อท าให้ได้งานที่มีผลดีที่สุด
เท่าที่ท าได้ และความเชื่อว่าสังคมไม่อาจอยู่รอดได ้หรือมีความสขุ หากไร้ซึ่งศีลธรรม จรรยา ศาสนา รายการประเมินที่ต่ าทีส่ดุ
ห้าล าดับแรก ได้แก่ การที่กลุ่มตัวอย่างสามารถยิ้มได้ ด ารงชีวิต แม้อยู่ในสภาพที่แร้นแค้น ขาดแคลนวัตถุแต่เต็มเปี่ยมไปด้วย
น้ าใจ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัด หรือความสามารถกล่าวกับตัวเองได้ว่า ตนเป็นบุคคลตัวอย่างที่มี
ความประพฤติดีอยู่ในศีลธรรม หลักศาสนา และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความสุขใจ ความเช่ือที่ว่าหลักกฎหมายเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่ตนยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  ไม่คิดที่จะท าสิ่งเหนือกฎหมาย หรือความคิดการปฏิบัติที่ว่า
หากเลือกซื้อมือถือได้  ตนจะเลือกรุ่นที่ล้าสมัยนิดที่ราคาไม่แพงแต่ใช้งานได้เหมือนกัน 

ด้านจริยธรรมต่อผู้อื่น พบว่า รายการประเมินที่สูงที่สุดห้าล าดับแรก ได้แก่ การที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตนเพื่อไม่ก่อ
ปัญหาที่เกิดในสังคม เช่น ปัญหาเด็กก้าวร้าว ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ท าการบ้าน เป็นผู้ที่มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน ไม่พูดจาก้าวล่วงต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนต่อผู้ที่มีฐานะต้อยต่ ากว่าตนเฉกเช่นเดียวกับผู้ที่มีฐานะเหนือกว่าตน  ท้ังด้าน
กาย วาจา ไม่ลังเลที่จะส่งเสริมให้ผู้อื่น เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานได้รับสิ่งที่ดี มีประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ปฏิบัติ
ต่อบุคคลทุกคนด้วยความเสมอภาคตามหลักความถูกต้องโดยไม่ค านึงว่าบุคคลนั้นเป็นพวกของตนหรือไม่ รายการประเมินที่ต่ า
ที่สุดห้าล าดับแรก ได้แก่ การสร้างระเบียบวินัยในสังคม เช่น เคารพกฎหมาย กฎจราจร การไม่แซงคิว การไม่ฝ่าฝืนกฎระเบยีบ
ให้ความเคารพผู้อื่นและสถานท่ีด้วยการตรวจตราเครื่องแต่งกายของตนให้สุภาพเรียบร้อยเสมอ เป็นผู้ที่คนในครอบครัว เพื่อน
ฝูงไว้วางใจว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อน  แต่กลับเป็นผู้ให้การช่วยเหลือครอบครัวหรือเพื่อนแทน เป็นบุคคลที่สามารถกล่าวได้
ว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่และปฏิบัติตนในฐานะลูกที่ดี เพื่อนที่ดี และพลเมืองโลกที่ดี เป็นผู้ประสานหรือท าให้
เพื่อนสมาชิกบางคนได้รับการปฏิเสธจากกลุ่มสามารถกลับเข้ามาท างานกลุ่มร่วมกันได้ 
 ด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา พบว่า รายการประเมินที่สูงที่สุดห้าล าดับแรก ได้แก่ การที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติงานเป็นครูในอนาคตที่ช่วยท าให้เด็ก โรงเรียน ประเทศชาติ สังคม เกิดการพัฒนา ยินดีให้ความ
ร่วมมือผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อท าให้กิจกรรมหรืองานของส่วนรวมประสบความส าเร็จ เห็นว่าตนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
ความรู้ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนทุกคนโดยไม่เลือกท่ีรักมักที่ชัง จะมุ่งมั่นเป็นครูพลศึกษาท่ีช่วยส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีทั้งความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางกาย ทางจิตใจ มีความประพฤติดี และเมื่องานหรือกิจกรรมทางพลศึกษาเกิดปัญหา ก็
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานหรือกิจกรรมนั้นประสบความส าเร็จ รายการประเมินที่ต่ าที่สุดห้าล าดับแรก ได้แก่ 
ความเห็นที่ว่าแม้ตนจะมีความเห็นที่แตกต่างหรือโต้แย้งกับศิษย์มาก่อน ก็จะไม่น าความขัดแย้งนั้นม าท าให้ตนไม่ให้การ
ช่วยเหลือหรือดูแลศิษย์ผู้นั้น  เห็นว่าการติดสินบน หรือการมอบสิ่งของให้ด้วยความเสน่ห์หาจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
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ช่วยเหลือ ลงโทษหรือการปฏิบัติต่อศิษย์ผู้นั้น การปฏิบัติตนเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษาหรือพลศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนด้วยแนวทางที่แปลกใหม่ดีกว่าเดิม และยืนหยัดที่จะปฏิบัติตนเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลง
การศึกษา การพลศึกษา หรืออื่นๆ ในสังคม แม้ว่าแนวคิดตนจะเป็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่เห็นด้วย หรือมองเห็นต่าง ชักชวนหรือน าให้
เกิดกิจกรรมใหม่ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาทางการศึกษา การพลศึกษาหรือปัญหาอื่นๆ รอบกายตน   
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยเลือกประเด็นเพื่อการอภิปราย 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 2) ความน่าเช่ือถือของแบบประเมินจากคุณภาพของแบบ
ประเมินด้านความตรงและความเที่ยง 3) ผลของการใช้ข้อความเชิงลบในแบบประเมิน 4) ค่าความเที่ยงกับคุณลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง 5) ความส าคัญของความตรงและความเที่ยงในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย และ     6) ผลการประเมินภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดแต่ละประเด็นเป็นดังต่อไปนี้ 

1.  ก า ร พั ฒ น า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ภ า ว ะ ผู้ น า เ ชิ ง จ ริ ย ธ ร ร ม ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
สถาบันการพลศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่าแบบประเมินภาวะผู้น าเ ชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ  
พลศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ตอบประเมินพฤติกรรมของตนเองจากระดับปฏิบัติหรือ
แสดงพฤติกรรมน้อยที่สุดไปจนถึงระดับปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมมากที่สุด ประกอบด้วยการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ในสามด้าน ได้แก่ จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
การวิจัยที่พัฒนามาจากกมลทิพย์ ทองก าแหง (2554) ที่ได้สรุปไว้ว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสามารถประเมินได้จากจริยธรรม
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) จริยธรรมต่อตนเอง 2) จริยธรรมต่อผู้อื่น และ 3) จริยธรรมต่อวิชาชีพ  

ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างรายการประเมนิ
กับนิยามเชิงปฏิบัติการของจริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา ท าให้ได้รายการ
ประเมินที่สามารถประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาได้ เนื่องจากค่า IOC ของรายการประเมินทุกข้อที่พัฒนาขึ้นมี
ค่าเป็น 1 แสดงว่า รายการประเมินมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าไปใช้ในการวัดประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้ ดังที่
พิษณุ ฟองศรี (2557) กล่าวได้ว่าข้อสอบหรือในการวิจัยนี้คือรายการประเมินที่ผ่านเกณฑ์สามารถใช้วัดได้คือข้อท่ีมีค่าเท่ากับ 
0.50 ขึ้นไป  ดังนั้นรายการประเมินที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยนี้ทุกข้อจึงสามารถใช้ในการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาได้ 

ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา วิเคราะห์ความเที่ยงโดยรวมรายด้าน และรายข้อพบว่า 
ความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาคโดยรวมของทั้ง 3 ด้านมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมทั้ง
สามด้านท่ีพัฒนาขึ้นมีความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน  สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ได้เสนอไว้ว่า เกณฑ์
การพิจารณาความเที่ยงอย่างน้อยที่สุดควรมีค่า 0.5 และหากการวัดประเมินนั้นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญ และ
ยังมีโอกาสต่อไปในการพัฒนาความก้าวหน้าของสิ่งที่ต้องการวัดประเมิน หรือความคลาดเคลื่อนของผลการประเมินไม่เกิดผล
อันตรายร้ายแรง ก็สามารถยอมรับการทดสอบหรือการประเมินท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิต่ าลงมากว่า 0.5 ได้ 

2. ความน่าเชื่อถือของแบบประเมินจากคุณภาพของแบบประเมินด้านความตรงและความเที่ยง  
 ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการวัด
ประเมินคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เนื่องจากมีการพัฒนาแบบประเมินตามขั้นตอนการพัฒนา และมีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือด้านความตรงและความเที่ยง และค่าความตรงความเที่ยงของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับยอมรับได้  
ดังที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2544) ได้เสนอว่าความตรงเป็นความสอดคล้องหรือความเหมาะสมของผลการวัดกับเนื้อเรื่อง หรือ
เกณฑ์ หรือทฤษฏีที่เกี่ยวกับลักษณะที่มุ่งวัด เป็นคุณภาพด้านหนึ่งของเครื่องมือวัดประเมินผล ซึ่ง จิรายุทธ์ อ่อนศรี (2560) ได้
กล่าวว่า ความตรงของการวัดหมายถึงการที่เครื่องมือวัดผลนั้นสามารถวัดคุณลักษณะที่ต้องการ การจะพิจารณาว่าเครื่องมือ
จะวัดได้หรือไม่ ไม่ใช่วัดสิ่งอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะวัด ประเด็นของความตรงนี้จึงถือว่ามีความส าคัญที่สุดเพราะตัวแปรทาง
การศึกษาที่ต้องวัดนั้นส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นนามธรรม สังเกตเห็นได้ยาก คุณลักษณะด้านความตรงจึงจัดเป็นความส าคัญ
อันดับแรกของเครื่องมือวัด เป็นยอดของคุณลักษณะเป็นที่พึงประสงค์ของเครื่องมือวัดผลทั้งหลาย  ส่วนความเที่ยงนั้นเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของเครื่องมือวัด  Siddharth (2009) ได้เสนอว่า ความเที่ยงเป็นคุณสมบัติที่ได้มาจาก
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กระบวนการทางสถิติ ความเที่ยงที่ได้เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสร้างความมั่นใจว่าการวิเคราะห์ทางสถิตินั้นให้ผลที่มีความตรงและ
ถูกต้อง ความเที่ยงเป็นความสามารถในการสร้างผลการวิเคราะห์ที่เหมือนเดิมเท่าที่จะท าได้ ความเที่ยงจึงเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับเครื่องมือโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ และสร้างความมั่นใจให้กับผลการวิเคราะห์ต่างๆ ที่ได้รับ การที่ค่า
ความเที่ยงต่ าแสดงให้เห็นว่าการวัดนั้นยากที่จะให้ผลการวิเคราะห์ที่เหมือนเดิมซึ่งอาจท าให้ความตรงในการวัดลดลงด้วย 
เนื่องจากความไม่เช่ือมั่นว่าเครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้นนั้นจะสามารถวัดได้หรือไม่เมื่ออาศัยผลทางสถิติในการวิเคราะห์และช่วย
พิจารณา และการวิเคราะห์ความเที่ยงนั้นสามารถด าเนินการโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบซ้ าสองครั้งหรือการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่วัด เช่น การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบแอลฟาครอนบาคที่เป็นการหาความสัมพันธ์
ระหว่างรายการประเมิน หากค่าแอลฟาครอนบาคเพิ่มขึ้น ก็แสดงว่าเครื่องมือมีความเที่ยงมากขึ้น  

3. ผลของการใช้ข้อความเชิงลบในแบบประเมิน  
การพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมฉบับก่อนปรับปรุง มีการใช้รายการประเมินเชิงลบ ดังนั้นก่อน

ด าเนินการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ด าเนินการกลับ (reverse) มาตรของรายการประเมินเชิงลบนั้นก่อน การที่ผู้วิจัยใช้รายการ
ประเมินเชิงลบก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลอ่านข้อความหรือรายการประเมินอย่างละเอียด ท าให้พิจารณา
ได้ว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือและสามารถน าไปวิเคราะห์ได้  แต่หลังจากท าการกลับมาตรของรายการประเมินและท าการวิเคราะห์
ความเที่ยง พบว่า ค่าความเที่ยงรายข้อท่ีได้มีค่าเป็นลบและต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่จะสามารถยอมรับได ้ซึ่งเป็นข้อที่ท าให้เกิด
ปัญหา แม้รายการประเมินนั้นจะมีความตรง และความเที่ยงของรายการประเมินโดยรวมรายด้านจะมีค่าสูงยอมรับได้ก็ตาม 
ดังนั้นเพื่อให้การวิเคราะห์มีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องตัดข้อความเหล่านั้นท้ิง และท าการวิเคราะห์ความเที่ยง
แบบแอลฟาครอนบาครายข้อและภาพรวมรายด้าน ท าให้ค่าความเที่ยงที่ได้มีค่าสูงขึ้น  อย่างไรก็ตามการมีข้อความเชิงลบใน
แบบประเมินก็สามารถท าให้ผู้วิจัยมั่นใจได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลมีความตั้งใจในการอ่านและประเมินภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของตนเอง สอดคล้องกับอมรรัตน์  ท้วมรุ่งโรจน์ (2560) ที่ได้กล่าวถึงการใช้ค าถามเชิงบวกผสมผสานกับค าถามเชิง
ลบว่า ในการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ Likert scale ที่มีการผสมผสานรายการประเมินเชิงบวกและ
เชิงลบหรือตรงข้ามเข้าด้วยกัน ถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอย่างแพร่หลายในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อเป็นหนึ่งในวิธีการ
ตรวจสอบความ น่าเช่ือถือ (Reliability) และความถูกต้อง (Validity) ในค าตอบ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ให้ค าตอบได้ 
อ่านรายการประเมินอย่างละเอียด ซึ่งการตรวจสอบนั้นก็ ใช้วิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อความเชิงบวก และข้อความ
เชิงลบ หากค่าความสัมพันธ์เป็นบวกและสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ก็ถือว่าผู้ให้ค าตอบได้อ่านรายการประเมินอย่าง
ถี่ถ้วน  

4. ค่าความเที่ยงกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน วิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้

สูตรแอลฟาครอนบาคซึ่งเป็นการหาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน ซึ่งค่าความเที่ยงที่ได้นี้มีความแปรเปลี่ยนไปตาม
กลุ่มตัวอย่างและการวัด ความเที่ยงท่ีได้นี้วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาท าการวิเคราะห์  แม้ผลการวิเคราะห์จะแสดง
ให้เห็นว่าเครื่องมือวัดหรือแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงสูงก็ตาม แต่ค่าความเที่ยงก็ไม่ใช่คุณภาพหรือดัชนีท่ีจะตัดสินวา่
การวัดนั้นวัดได้ตรงหรือไม่ มันเพียงช้ีให้เห็นว่าการวัดรายข้อหรือแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กัน ดังท่ี McLeod (2013) ได้กล่าว
ว่าความเที่ยงเป็นความคงเส้นคงวาในการวัดหรือการได้ผลที่คงเดิมเมื่อมีการวัดซ้ า หากวัดซ้ าแล้วได้ผลที่แตกต่างออกไปแสดง
ว่าเครื่องมือวัดไม่มีความเที่ยง ถ้าการวัดซ้ ามีความคงเส้นคงวาก็ถือได้ว่ามีความเที่ยง การวัดความเที่ยงจึงสามารถวัดได้จาก
ความสัมพันธ์หรือการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ความเที่ยงจึงเป็นตัวช้ีให้เห็นว่าการวัดซ้ าๆ มีความสัมพันธ์กันสูงหรือต่ า 
และแน่นอนการวัดซ้ าแต่ละครั้งย่อมได้ผลที่แตกต่างกันออกไป แต่ความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้จากการวัดซ้ าหรือการวัดจาก
เครื่องมือช้ินเดียวกันก็จะช้ีให้เห็นค่าความเที่ยง และในการวัดซ้ านั้นหากมีแนวโน้มที่ผลการวัดที่ได้จากบุคคลที่มีความ
หลากหลายหรือในสถานการณ์ที่หลากหลายมีผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการวัดในทางบวก ก็แสดงว่าการวัดนั้นมี
ความเที่ยง 

5. ความส าคัญของความตรงและความเที่ยงในการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
ความตรงกับความเที่ยงในการพัฒนาเครื่องมือนั้นมีความส าคัญเช่นเดียวกัน  ในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยมัก

ด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้านความตรงและความเที่ยงเสมอ ความตรง (Validity) หมายถึงการวัดที่สามารถวัด
คุณลักษณะที่ต้องการวัดได้ตรงกับความเป็นจริง แม้งานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์หาค่า IOC ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หา
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แต่ก็สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า การพิจารณารายการประเมินว่าใช้ได้หรือไม่จาก
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การใช้ตรรกะเหตุผล วิจารณญาณในการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ซึ่งการ
ตัดสินของผู้เชี่ยวชาญจะสามารถท่ีช้ีได้ว่ารายการประเมินใดเหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการ และมีความ
ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการวัดประเมินหรือไม่ ส่วนความเที่ยง (Reliability) หมายถึงการวัดที่สามารถวัดคุณลักษณะที่
ต้องการได้อย่างแม่นย าในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งผลที่ได้จากการวัดจะต้องไม่แตกต่างจากเดิมจึงจะเรียกได้ว่าเครื่องมือวัด
มีความเที่ยง ในการวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์การวัดซ้ าจากรายการประเมินที่อยู่ในมิติเดียวกัน รายการประเมินที่สอดคล้องกั บ
รายการประเมินอื่นๆ ในมิติเดียวกันจะมีความเที่ยงสูง  ส่วนรายการประเมินที่สอดคล้องกับรายการประเมินอื่นๆ ในมิติ
เดียวกันจะมีความเที่ยงต่ า  ดังที่ Price, Jhangiani, and Chiang (2015) ได้กล่าวว่าความตรงเป็นขอบเขตที่คะแนนจากการ
วัดแสดงให้เห็นค่าของสิ่งที่ต้องการวัดที่ควรจะเป็น นักวิจัยส่วนใหญ่ตัดสินเครื่องมือว่าใช้ได้หรือไม่จากการพิจารณาค่าความ
เที่ยงที่ได้จากการวัดซ้ า หรือความสอดคล้องภายใน แต่สิ่งที่ส าคัญกว่านั้นคือความมั่นใจว่าคะแนนที่ได้นั้นเป็นตัวแทนของ
คะแนนสิ่งที่ต้องการวัดที่ควรจะเป็น เนื่องจากบางครั้งการวัดมีความเที่ยงสูงมากแต่วัดได้ไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด  
เพราะการวัดสามารถมีความเที่ยงได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีความตรง ความตรงสามารถพิจารณาได้จากความตรงหลายประเภท  
เช่น ความตรงเชิงปรากฏ ความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงเกณฑ์ ที่มากกว่าการพิจารณาความเที่ยง  โดยที่ความตรงเชิง
เนื้อหาเป็นกระบวนการที่ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการเชิงปริมาณ การวัดความตรงเชิงเนื้อหาเป็นการวัดโดยพิจารณาที่ความ
ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการวัด เป็นการวัดทัศนคติของบุคคลที่มีต่อข้อความที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะที่ต้องการวัดด้วย
การตรวจสอบวิธีการวัดจากนิยามเชิงมโนทัศน์ของสิ่งที่ต้องการวัด   Department of Labor Employment and Training 
Administration (1999) ได้อธิบายถึงความเที่ยงความตรงว่า ความเที่ยงหมายถึงการที่ผลการวัดมีความเกี่ยวข้องกันหรือคง
เส้นคงวา ถ้าบุคคลได้รับการทดสอบสองครั้ง คะแนนของบุคคลนั้นท้ังสองครั้งต้องคล้ายคลึง  ส่วนความตรงในการวัดเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญที่สุดในการเลือกแบบวัดความตรงเป็นการวัดลกัษณะที่ต้องการวัดและเป็นสิ่งท่ีบอกว่าเครื่องมือวัดนั้นวัดไดด้ีมาก
น้อยเพียงใด เนื่องจากความตรงเป็นจะเป็นตัวบอกว่าคะแนนท่ีได้นั้นมีความหมายสื่อถึงสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่ ท าให้ได้เราได้
ข้อสรุปของสิ่งที่จะวัดได้ถูกต้องแม่นย า ท านายลักษณะของคนได้  ดังนั้น การวัดและประเมินผลที่ท าโดยเครื่องมือที่ไม่มีความ
ตรงย่อมไม่มีความหมายใด ความตรงจึงเป็นการบอกคุณภาพเครื่องมือท่ีตัดสินได้ว่าเครื่องมือดีหรือไม่ ในขณะที่ความเที่ยงเป็น
เพียงตัวบอกว่าข้อมูลที่ได้จากการวัดสอดคล้องคงเส้นคงวามากเพียงใด  

6) ผลการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาทัง้ 

3 ด้านอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยพบว่ารายการประเมินอันดับมากที่สุด 5 อันดับในทั้ง 3 ด้านแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างยังคงมีความเช่ือในเรื่องของหลักศีลธรรมจริยธรรมว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษย์และจะเลือกกระท าในสิ่งที่
ถูกต้องตามหลักกฎระเบียบและหลักศีลธรรมและพยายามจะท างานอย่างเต็มก าลังเพื่อท าให้ได้งานที่มีผลดีที่สุดเท่าที่ท าได้ 
ปฏิบัติตนเพื่อไม่ก่อปัญหาที่เกิดในสังคม เป็นผู้ที่มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือส่งเสริมผู้อื่นด้วยความเสมอภาค
ความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติงานเป็นครูในอนาคตที่ ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่องานของส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
ความรู้ด้วยความยุติธรรมต่อศิษย์ มุ่งมั่นเป็นครูพลศึกษาที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีทั้งความสมบูรณ์แข็งแรง พยายามที่จะแก้ไข
ปัญหาให้งานประสบความส าเร็จ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีมีมากในตัวนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนพล 
ด่านวิวัฒน์วงศ์ (2560) ที่เสนอว่านักศึกษาทางการพลศึกษาเป็น   ผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในระดับมาก มีความรับผิดชอบ มีทักษะที่
ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือดังที่สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล และคณะ (2562) ได้สรุปผลการวิจัยว่าคุณลักษณะ
ของนักศกึษาสาขาพลศึกษาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การสื่อสาร และคุณลักษณะความเปน็
ครูอยู่ในระดับมาก  

ส่วนการประเมินท่ีอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 5 อันดับ ในทั้ง 3 ด้านแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังต้องได้รับการพัฒนาใน
เรื่องการด ารงชีวิตในสภาพที่พอเพียง มีการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัด หรือให้ความส าคัญกับหลัก
กฎหมาย การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การสร้างระเบียบวินัยในสังคม  การตรวจตราเครื่องแต่งกายของตนให้สุภาพเรียบร้อย
เสมอ การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่คนในครอบครัว เพื่อนฝูงไว้วางใจ ได้รับการชื่นชมว่าเป็นผู้ที่มีความรับผดิชอบรู้จักหน้าที่และปฏบิตัิ
ตนในฐานะลูกที่ดี เพื่อนที่ดี และพลเมืองโลกที่ดี หรือการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีการท างานร่วมกัน การลดอคติความ
ล าเอียง การขจัดการให้ความส าคัญกับบุคคลบางคนเป็นพิเศษ  การให้อภัย การปฏิบัติตนเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษาหรือ
พลศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนด้วยแนวทางที่แปลกใหม่ ยืนหยัดก่อให้เกิดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม ชักชวนหรือน าให้เกิดกิจกรรมใหม่ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีนักศึกษาควรได้รับการพัฒนา
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หรือปรับปรุงแก้ไข ดังที่ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์ (2560) ได้เสนอไว้ว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาควรได้รับการศึกษา
ในแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายด้าน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย หรือแบบ
ประเมิน 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา รายละเอียดแต่ละส่วนเป็นดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยหรือแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
1.1 การสร้างแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่มีความหลากหลาย 
แบบประเมินหรือเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ พัฒนาขึ้นโดยศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจากสามด้าน ได้แก่ จริยธรรมต่อ

ตนเอง จริยธรรมต่อผู้อื่น และจริยธรรมต่อวิชาชีพทางการพลศึกษา  แต่เนื่องจากนิยามของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความ
หลากหลาย จึงต้องมีการพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่มีความสอดคล้องกับนิยามที่หลากหลาย และเหมาะสม
กับกาลเวลา บริบท หรือกลุ่มคนที่แตกต่างกันออกไป 

1.2 การพัฒนาแบบประเมินหรือเครื่องมือท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพที่หลากหลาย 
แบบประเมินหรือเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้มกีารตรวจสอบคุณภาพท่ีส าคัญสองประการ ได้แก่ ความตรงเชิงเนื้อหา และ

ความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาค  คุณภาพเครื่องมือที่พัฒนาสามารถท าให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยการหาความ
ตรง ความเที่ยงด้านอื่นๆ เช่น การหาความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ การหาความตรงเชิงจ าแนก ด้วย
วิธีการกลุ่มรู้ชัด การหาความเที่ยงด้วยการประเมินซ้ า หรือการใช้แบบประเมินชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ศาสตร์ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

1.3 การตรวจสอบการใช้งานแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาที่ต่างกลุ่มออกไปหรืออยู่ในพื้นที่ต่าง
ออกไป 

แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นนี้ วิเคราะห์ความเที่ยงจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงช้ีให้เห็นว่าแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นๆ ที่เป็นประชากรในงานวิจัย หากแต่เป็นที่น่าสนใจว่าแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นจะสามารถน าไปใช้กับประชากรที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันได้หรือไม่  เช่น การใช้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอื่นๆ หรือ กับ
ประชากรต่างกลุ่มไป เช่น นักศึกษา คณะพลศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็จะท าให้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ มีการ
น าไปใช้แพร่หลายมากข้ึน 

1.4 การศึกษาผลของการใช้รายการประเมินเชิงลบและหาวิธีการแก้ปัญหา เพิ่มความจริงใจในการแบบประเมิน 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รายการประเมินเชิงลบ และก่อให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ท าให้ต้องตัดรายการประเมิน

นั้นทิ้ง รายการประเมินในแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมหลังปรับปรุงจึงเป็นความเชิงบวกเท่านั้น อย่างไรก็ตามรายการ
ประเมินเชิงลบยังคงเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการได้ข้อมูลที่ผู้ตอบมีความจริงใจในการตอบ  แต่หากต้องการลด
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ค าถาม ผู้วิจัยหรือผู้พัฒนาแบบทดสอบอาจใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดมากกว่าการวัดโดยใช้ 
Likert scale ศึกษาผลของการใช้ข้อความเชิงลบคู่กับข้อความเชิงบวก หรือใช้วิธีการวิเคราะห์อื่นๆ ช่วยในการวิจัยที่จะท าให้
ได้แบบประมาณค่าที่มีความแปลกใหม่สร้างความน่าเชื่อถือในการวิจัยยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา 
  2.1 การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

การวิจัยในครั้งนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ช้ีให้เห็นว่าเมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่านักศึกษาควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการด ารงชีวิตในสภาพที่พอเพียง มีการปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัด หรือให้ความส าคัญกับหลักกฎหมาย การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การสร้าง
ระเบียบวินัยในสังคม  การตรวจตราเครื่องแต่งกายของตนให้สุภาพเรียบรอ้ยเสมอ การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่คนในครอบครัว เพื่อน
ฝูงไว้วางใจ ได้รับการชื่นชมว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่และปฏิบัติตนในฐานะลูกที่ดี เพื่อนที่ดี และพลเมืองโลกท่ีดี 
หรือการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีการท างานร่วมกัน การสร้างอคติความล าเอียง การให้อภัย การให้ความส าคัญกับบุคคล
บางคนเป็นพิเศษ  การปฏิบัติตนเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษาหรือพลศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนดว้ยแนวทางที่
แปลกใหม่ ยืนหยัดก่อให้เกิดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคม ชักชวนหรือน าให้เกิดกิจกรรมใหม่ในการพัฒนาแก้ไข
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ปัญหาต่างๆ ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข  งานวิจัยในครั้งต่อไปจึงสามารถ
ด าเนินการได้ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการที่สร้างโครงการหรือกิจกรรมหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา หรือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในประเด็นเหล่านี้  หรือน าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นหลักเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

2.2 การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา 
การวิจัยในครั้งนี้มีส่วนช่วยสร้างองค์ความรู้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาด้วยการพัฒนาแบบประเมินภาวะ

ผู้น าเชิงจริยธรรม ซึ่งผลการพัฒนาแบบประเมินจะท าให้ได้เครื่องมือที่ใช้วัดประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อไป  และผลการ
ใช้เครื่องมือวัดประเมินจะท าให้ทราบสภาพภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษากลุ่มที่จะประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ
วางแผนหรือทิศทางการพัฒนานักศึกษา อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้มิได้ท าการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
โดยตรง ดังนั้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา แนวทางการพัฒนา ปัญหาหรือสิ่งที่
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมคือสิ่งใด หากจะพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมให้เกิดในคนหรือในองค์กร จะ
ท าให้เกิดได้อย่างไร หรือแม้แต่การศึกษาว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมคืออะไร องค์ประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
เป็นอย่างไร เป็นสิ่งที่ท าให้องค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 

2.3 การใช้วิธีการวิจัยที่หลากหลายในการศึกษาตัวแปรหรือคุณลักษณะ 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการสร้างแบบประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการสร้างรายการประเมินที่เป็น Likert Scale พัฒนาเป็นแบบประเมินและตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงความเที่ยง
ของแบบประเมิน ซึ่งการด าเนินการในลักษณะนี้เป็นลักษณะของการวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่เน้นการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและศึกษาผลการประเมิน  หากแต่การวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรหรือคุณลักษณะนั้นมีความหลากหลาย การ
ศึกษาวิจัยด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญด้านภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม การศึกษารายกรณีนักศึกษา
ที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในระดับสูง  การวิจัยเชิงปริมาณ เช่น การศึกษาองค์ประกอบหรือตัวช้ีวัดโดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบ การศึกษาแนวโน้มภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยการใช้วิเคราะห์แนวโน้ม การ
เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในนักศึกษาที่คณะต่างกันด้วยสถิติทดสอบ t-test หรือ F-test การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้วยการวิเคราะห์ถดถอย หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ  เหล่านี้ล้วนแต่ให้ผลการวิจัยที่มีความ
หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่สามารถปฏิบัติได้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมรวมไปถึงตัวแปรหรือคุณลักษณะอื่นๆ ในมนุษย์หรือองค์กร   
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บทคัดย่อ 
 โครงการประเภทบริการชุมชนช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิหน้าที่ของพลเมืองทั้งในระดับโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย (Bonnet,2551) การท าโครงงานประเภทดังกล่าวช่วยให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจอย่างลกึซึ้งเกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน ซึ่งน าไปสู่การเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้การท าโครงงานช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนเพื่อออกแบบการท าโครงงานที่ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาให้กับชุมชน วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในการออกแบบโครงการประเภทบริการชุมชน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ประจ ากลุ่มจ านวน 4 ท่าน และการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 
คน จากผู้เรียน 125 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GEN111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต (หลักสูตร
นานาชาติ) ประจ าภาคการศึกษา 1/2562 โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนในช้ันเรียนในการท าโครงงานประเภทบริการชุมชน อีกทั้งผู้เรียนเข้าใจว่า
ความหมายของการบริการชุมชนรวมทั้งผู้เรียนสามารถระบุปัญหาของชุมชนได้และผู้เรียนสามารถหาวิธีการการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุดให้กับชุมชนได้   
 
ค าส าคัญ: โครงงานการบริการชุมชน  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผลสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา  GEN 111 
 

Abstract 
Community Service Project is seen as an instrument for producing civic change sought by educators 

in both college and high school settings ( Bonnet,2008) .  By doing community service project students will 
allow to gain a greater understanding of the community need and problem and they have to find a solution 
to create activity and solve community’ s need.  Moreover, the project helps students connect their 
classroom experience to the community.  The objective of this study was to study the learning process 
approach to develop student for creating community service project.  The data was collected by depth 
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interview from 4 facilitators and student’s reflection from a representative of 40 students from 125 students 
who registered in GEN111 Man and Ethics of Living ( International Program) semester 1/2019.  Furthermore, 
this research study has use Bloom’ s Taxonomy to analyze the data; the result revealed that students can 
understand what is community service, students can address community problems moreover, students can 
provide a solution for the community and students can apply the knowledge /  lesson learn from the 
classroom and utilize it with their community service project.  
 
Keywords: Community Service Project, Project-based Learning, Student Reflection, GEN 111 
 
Introduction 
 Motivating and engaging students in active learning is challenging even for the most experienced 
teachers (Nurwiansyah,2006). 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.  King Mongkut’ s University of Technology Thonburi (KMUTT)  is a science and technology 
which aim to cultivate and nature these skills for the students by designing and incorporating them into 
activities.  KMUTT also aims to produce professional and integrity graduates.  The desired characteristics of 
students in KMUTT that the students should possess are having is an ethical value, moral sensibility of 
humans on social responsibility and understanding ways of life.  Moreover, KMUTT also realize on Thai 
Qualifications Framework for higher Education, TQF: HEd.  Therefore, KMUTT not only emphasizes studying 
in the class but also pushing students forward to go outside and learn from the real situations through 
activities. 
 Project - Based Learning is one of the learning system which teach students through project so that 
they can create their own project from what they have learned. Moreover, students will learn about critical 
thinking, systematic thinking, and having a chances to be a part of creating new knowledge, creating 
relationship and working collaboratively with their friends. Project - Based Learning has key features which 
give its distinction i. e. ; learning by doing, being a facilitator, learning through interdisciplinary, having 
collaboration in a group work, and an end product (Harmer and Strokes,2014) .  Pietila and Virkkula (2011) 
has used project based learning which could improves the quality of teaching and learning and promote 
cognitive development it is also engages students into problem solving in order to find innovative problem 
solution. They would learn through complicated processes such as planning and communication, promotes 
authentic research and self-directed learning. 
 GEN 111 Man and Ethics of Living is the subject which emphasize on promoting and developing 
students to appreciate value in sacrifice, having a service mind, and seeking for an opportunity to help the 
other which include being a good citizen of society.  Moreover, our term project activity wants student to 
actively participate and collaborate in group task, investigate identify and analyze local issues to generate 
alternative solutions, and recognize and apply ethical values and moral sensibility. However, facilitator is a 
very important element to a students and a course.  They convey knowledge to students, facilitate their 
student with their motivation and point of view to make students understand the lesson.  On the other 
hand, they always guide and manage to ensure that the course meets the objectives.  The facilitator is 
referred to a person who fulfill a variety of roles in groups, including those of leaders, mediators, content 
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matter experts, and instructors (Schwarz,2002). Furthermore, Kolb (2004) explained that the facilitator is a 
person who makes the group’s task easier and helps a group improve its internal functions.  

According to the study of related research which concern the 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 111 aims to promote the understanding of the ethical value 
and moral sensibility.  It concerns with the perception, identifying, recognizing, and applying ethical values 
and moral sensibility.  Students are able to experience learning that stimulates an understanding of the 
moral, ethics, teamwork, and problem solving, as well as the cultural and community environments. 
However, the result from this study will be used to develop the course in the future. 

 
Research objective 
 To study the learning process approach to develop student for creating community service project. 
 
Research Framework 

 
 

 

 
Literature review 
 1. Project Based Learning 
 Project- based learning ( PBL)  is a method of teaching that presents students with a problem or 
challenge to solve, requires them to gather information from various resources, and asks them to come up 
with an original solution that ends in a product or performance.  ( Sepulveda, 2016) .  Beside, Nurwiansyah 
( 2006)  describes project- based learning as a model for classroom activity that shifts away from the usual 
classroom practices of short, isolated, teacher-centered lessons.  Project-based learning activities are long-
term, interdisciplinary, student-centered, and integrated with real-world issues and practices. It is a method 
that fosters abstract, intellectual tasks to explore complex issues. It promotes understanding, which is true 
knowledge.  In project- based learning, students explore, make judgments, interpret, and synthesize 
information in meaningful ways.  Markham ( 2012)  explaines that Project- based learning is a constructivist 
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pedagogy that intends to bring about deep learning by allowing learner to use an inquiry based approach 
to engage with issues and question that are rich, real and relevant to the topic being studied.  Meanwhile, 
Lammer and Team (2015) illustrate that Project based learning provides opportunities for students to build 
these qualities, as well as more deeply learn traditional academic contents and understand how it applies 
to the real world.  
 2. Community Service  
 Palmon and team ( 2015)  describes that community service occurs when individuals provide 
voluntary assistance to benefit a community. This can be provided by individuals or organizations, such as 
schools, and can be directed at a wide array of types of assistance within the community.  Community 
service learning is a form of experiential learning which youth apply the subject matter they are learning 
along with critical thinking skills to address genuine community needs ( Smith, 1997) .  The nonprofit 
Massachusetts Service Alliance, established in 1991, serves as the state commission on community service 
and service learning:  Community Service Learning ( CSL)  is a teaching and learning strategy that integrates 
meaningful community service with instruction and reflection to enrich the learning experience, teach civic 
responsibility, and strengthen communities. It can be used to teach students in all subjects and grades and 
can range from a single student to an entire school (Massachusetts Service Alliance,2012). Furthermore, the 
Department of Education FSA Handbook has defined community service as services that are identified by 
an institution of higher education through formal or informal consultation with local nonprofit, government, 
and community- based organizations, as designed to improve the quality of life for community residents, 
particularly low-income individuals, or to solve particular problems related to their needs. 
 
Methodology 
1. Participanta 
 Participants in this study are 40 students which has been selected from 4 sections from 125 
students of King Mongkut’ s University of Technology Thonburi ( KMUTT)  who studied GEN 111 Man and 
Ethics of Living International Program in semester 1/ 2019.  These 40 students are the representatives from 
each section which the group advisor has selected for this research. 
2. Research instrument 
 Research instruments of this paper are 1) student’s reflection in each topic of this subject. Students 
have to done the reflection after they finish the class. They have to reflect what they have learn from the 
class. 2) in-depth interview with group advisor. 
 3. Research procedures 
 The research procedures have 5 steps as follows: 
  3.1 Study the subject learning outcomes. 
  3. 2 Design activities with the head of the course and match the activities with subject 
  learning outcome. 
 3. 3 Design research instruments for this activity which were questions for student’ s 

reflection and in-depth interview for the group advisor. 
  3.4Interview the group advisor and collect all information.  
  3.5 Analyze student’s reflection and match them with Bloom Taxonomy Theory   
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Research results 
 The research results through community service term project of GEN111 Man and Ethics of Living 
group advisor and student revealed their opinion after the done community service term service as follows; 
  1)  According to the class that we have invited a guest speaker to give a lecture for students on 
“Community Service” it can be conclude that the guest speaker gives a knowledge for students in 1) what 
is community service? 2)  how to identify community needs and 3)  how to solve that problems.  After the 
learning process through guest speaker; students have reflected that they can understand the what is 
community service, they also understand the purpose, benefits and necessity of creating community service 
project.  Second.  students can identify community needs and students can find a solution to solve that 
problem.  From student’ s reflection this will lead to Bloom’ s taxonomy framework in level of 
“understand” .  Furthermore, the class has invited another guest speaker to give a lecture on “ Creating 
Survey” ; from this topic student can learn about research basic which consist of how to create a 
questionnaire design; what is sampling; what is research design. According to this class, students reflect that 
they remember what is the component of research basic, what is the bad question for creating bad 
questionnaire, and they also understand how to write a good question for create a questionnaire.  From 
student’s reflection this will lead to Bloom’s taxonomy in level of “remember and understand” 
 2)  From creating survey topic we have an activity for students to do in class which is “ survey 
questioning design” students will work as group, discuss with their group and design the question that they 
want to use in their community service term project. However, by doing these activity students reflect that 
they have apply what they have learned from the guest speaker such as the process of creating good 
question.  Moreover, some of the student indicate that they have to understand and remember what the 
guest speaker has teach in the class so that they can apply it in this activity. Not only understand, remember, 
and apply the students reveal that they have to create the question and analyze in this activity because 
they have to design a set of question for using in their term project and they have to discuss in their team 
and analyze the best question before they write down in the flipchart paper.  This can conclude that 
students are reach the level of “ remember, understand, apply, create, and analyze” .  Meanwhile, 
students reflected that they work as a good and they know how to work with the other people from 
different department and they have to be teamwork to get the work done.  
 3)   Besides the guest speaker that our subject has invited to give a lecture for students, group 
advisor is also an important role for our subject. The group advisor plays the role as facilitator in this subject 
and we let a group advisor gives a lecture to students on how to write a project proposal and how to write 
effective objectives. From this lecture student reflect that they understand how to write a project proposal 
and how to write an effective objective so that when people read their project proposal will understand 
which problem that they want to point out. Moreover, students reflect that they can apply this knowledge 
to their community service term project proposal and for another course. According to this learning process, 
it can be summarizing that students are reach the level of “understand and apply”.   
 4) Survey Community is another learning process that we let the student learning through the real 
place, students need to find the problems in the community and community’ s need by asking them a 
questions.  After this learning process done students reflect that they have to understand the problem 
which the community has face and they have to apply what they have learn in the class in this learning 
process by using a creating survey question that they have study from the guest speaker to ask the people 
in the community. Furthermore, students reveal that they are working as a team so they also get teamwork 
skill from doing the survey and they get problem solving skill from while they are asking questions because 
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some of the people in the community answer irrelevant from the question that they have asked so, they 
have to find out the way and solve it at that time. Therefore, this can be concluding that students are reach 
Bloom’s Taxonomy in the level of “understand and apply”  
 5)  After students in each group done community survey they have to “ analyze data”  to discuss, 
address the problems, and find the solutions to solve that problem with their group.  According to this 
process the researcher has a depth interview with group advisors. The group advisor from each group make 
a resume that students are understand what is the community’s problem and community’s need and they 
can analyze the data quite well; they can address the problem that they get from the community survey 
and they can find the solution to serve the community’s need. Nevertheless, the group advisor also reflect 
that students has a conscious of teamwork; they always participate to work together even inside or outside 
the class, they working on their responsible part and they meet with the group for having a discuss.  Thus, 
this can be summarizing that student are reach the level of “understand and analyze”  in Bloom’ s 
Taxonomy.  
 6) Feedback and Consult is the process that every group has to done with the group advisor, they 
have to bring their data analysis for getting a feedback from their group advisor, and if they have a questions 
or problems they can have a consult with the group advisor in this class.  From this process the group 
advisor reflect that students are quite good in the part of data analysis most of them understand the 
community’ s problem, they can address and find the solution to serve the community.  They apply the 
knowledge from creating survey topic, how to write project proposal, and how to write effective objective 
to use on their work and get a good answer from people who live in the community.   As a result, this 
learning process can reflect that student are reach the level of “understand and apply”. 
 
Discussion  
 In addition to the learning process in GEN111 Man and Ethics of living related to community service, 
the students also learnt about community service. According to 6 level of Bloom’s Taxonomy (Picture1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1 Bloom’s Taxonomy 
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Through the 6 learning process in GEN 111 Man and Ethic of Living ( international program)  which 
are; 1)  lecture of community service and creating survey from the guest speaker 2)  an activity in topic of 
survey questioning design 3)  how to write project proposal and how to write an effective objective from 
group advisor 4)  survey community by students 5)  analyze data, and 6)  feedback and consult with group 
advisor.  The student learnt in many topic and have done an activity which let them create a good 
community service project to serve what community’ s need.  However, from all the learning can be 
conclude that students are reach in Bloom’s Taxonomy in level of 1) understand 2) remember 3) apply 4) 
analyze and 5) create which is meet with the researcher expectation. Moreover, students also get teamwork 
which they know how to work as a team with the other who never has worked together before another 
skill that they got is problem- solving skill students can address the problem while they doing the activity 
and they find out the solution to solve that problem among their group.   

 
Conclusion 
 According to a learning process in GEN 111 Man and Ethic of Living (international program) this may 
conclude that project-based learning is a useful learning process for students, it is also a part which support 
and develop students to understand, remember, apply, analyze, and create from the knowledge that they 
have study in the class.  Furthermore, this learning process can develop students in learning skill, 
Interpersonal skills and responsibility which follow KMUTT Student QF.  Besides, learning through project –
based learning make students got a new knowledge together with new skills that’ s beyond the theory 
inside the classroom.  Students were conscious on their responsibility about their work and participate to 
work. Students know how to work with others, working as a team. Moreover, students would know how to 
solve a problem when they working with the others.  The students can also apply knowledge that they 
have learned from the class to cumulative in another courses of their study or the term projects. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยท าการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ  
ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
พบว่า กิจกรรมมีความเหมาะสมต่อการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะการคิด
แบบองค์รวม และ (2) ผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนิสิตผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน พบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับนิสิตอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะการคิด
แบบองค์รวม  
 
ค าส าคัญ: ผลลัพธ์การเรียนรู้  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

https://www.facebook.com/suthee.janyasuthiwong?__tn__=lC-R&eid=ARDA95DxbcaKKqdd25d4oNomxFz57wvbsI7nCtz7az3h2RrFU7xJPbCfq7gWAxie0nhanq-545Ak9Jyc&hc_ref=ARQZXIFww28JQuV7eJ4rjnhHRPKv0wmBccfQ85qnSGSIBuklG_szapjiQ9JmxiFb43A&__xts__%5B0%5D=68.ARCHhh2BWxSyOam5S8vOKfE0xbep_pyWhgCmJIukXMv2OAQDfjz5QWC9fzIW-UxLfG_e2__3LLyIT29XVI21bhYOApmUfaQEU6VgcK7eba6kqTaNgBgO9nSMa_KAXrC0umENUnnM0H7ng2rTkvNGMdOaSZpaSpA7Ylb7IN6QOE2dLZijcWHtwMraJz1WFT6GMDu1njoKU4DmReX4fr-4Eh814e9FnSOUcJD8hq9FqPtUpFcQvOBTmhglDDsrBorzmrRWSrHrikeFr0Fr7vvEobpItqEHWNoQGFVH66Y__6_9bHAyVIcOlGb-f6GkqOJDzr0EOFzwi_PSo3h5-a5NdPHG3uL_c7MAuY821wc


  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

102 

Abstract 
The purpose of this study was to evaluating the implementing of activity to enhancement learning 

outcomes for the general education in a Thai Qualification Framework for Higher Education (TQF: HEd) for 
teaching in Knowledge of the Land course in the 1st semester of 2018 Academic Year.  Data was collected 
by questionnaire from lecturers ( 56 peoples)  and analyzed using descriptive statistics, mean, standard 
deviation and percentages.  The results of this research found that the Evaluating the appropriateness of 
the of activity to enhancement learning outcomes for the general education in a Thai Qualification 
Framework for Higher Education (TQF: HEd) and Learning outcomes for teaching in Knowledge of the Land 
course in the 1st semester of 2018 Academic Year.  Most of them achieved the aims of expected learning 
outcomes and the results indicated that the opinions of the lecturers were found to be at high level in 
particular holistic thinking. 
 
Keywords:  Learning Outcomes,  Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF :  HEd) ,  General 
Education 
 
บทน า 

รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ซึ่ง
ก ลุ ่ม ผู ้เ ร ีย น เ ป ้า ห ม า ย ข อ ง ร า ย ว ิช า ค ือ  น ิส ิต ชั ้น ป ีที ่ 1 ซึ ่ง ม า จ า ก ท ุก ค ณ ะ  แ ล ะ ท ุก ว ิท ย า เ ข ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเจตนารมณ์ส าคัญในการสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างจิตส า นึกที่ดี ดังอัตลักษณ์
ส าค ัญของมหาวิทยาล ัย เ กษตรศาสตร ์ที ่มุ ่งสร ้า ง  ส านึกด ี มุ ่งมั ่น  สร ้า งสรรค์ และสามัคคี หร ือ  Integrity 
Determination Knowledge creation Unity หรือ IDKU (ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
,2561) 

ส าหรับรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเริ่มด าเนินการจัดครั้งแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2558  ซึ่งเป็นการน า
ร่อง จนกระทั่งปัจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้มุ่งพัฒนาทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 กระทั่งในปัจจุบันปีการศึกษา 2561 ความ
มุ่งหมายเพื่อสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับอัตลักษณ์ส าคัญของนิสิต และเพื่อเป็นการปรับปรุงให้
รายวิชาตอบสนองต่อความต้องการ หรือเจตนารมณ์ส าคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ IDKU ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ท าการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยท าการประเมินความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพื่อต้องการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องต่อการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชาเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ชัดเจนและ
เหมาะสมให้มากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
56 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 
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ผลและอภิปราย 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ผลการวิจัย พบวา่  
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 พบว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินมีความเหมาะสมต่อการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามล าดับได้แก่ ด้าน
ทักษะการคิดแบบองค์รวม ( X = 4.51, SD= 0.60) ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ( X = 4.45, SD= 0.49) ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง ( X = 4.38, SD= 0.64) ด้านการ
มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ( X = 4.34, SD= 0.67) ด้านการใช้ภาษาใน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.33, SD= 0.54) ด้านการมีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์กว้างไกลเข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ( X = 4.32, SD= 0.57) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน ( X = 4.31, SD= 0.66) และด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ( X = 3.98, SD= 0.81) ตามล าดับ 

2. ผลการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนิสิตผา่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลลัพธ์การเรยีนรู้ในรายวิชาศาสตร์
แห่งแผ่นดิน พบว่า กิจกรรมการเรียนรู ้ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่เกิดขึ้นกับนิสิต
ตามล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม ( X = 4.21, SD= 0.72) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน ( X = 4.18, SD= 0.80) ด้านการมีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก ( X = 4.12, SD= 0. 71) ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.12, SD= 
0.66) ด้านการมีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์กว้างไกลเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ( X = 4.10, SD= 0.65) ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง ( X = 4.08, SD= 0.72) 
ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.08, SD= 0.72) และด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
( X = 3.74, SD= 0.78) ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งการประเมินผลด าเนินการครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้านและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ  มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการคิดแบบองค์รวม มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556: ออนไลน์) ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 และ ผลการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนิสิตผา่นการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินมี
ความเหมาะสมต่อการสร้างผลลัพธ์การเรยีนรู้ของนิสิตมากที่สุดในด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม และกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนิสิตมากที่สุดในด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม เช่นกัน
โดยภาพรวมผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับสูงทุกด้านของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แต่อย่างไรก็ตามพบข้อสังเกตบางประการกล่าวคือ ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับนิสิตอยู่ในระดับที่น้อยกว่าระดับความ
เหมาะสมของกิจกรรมในทุกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งนี้อาจเนื่องจากผลลัพธ์การเรียนรู้ที่อยู่ในระดับสูงที่สุดคือ ด้านทักษะ
การคิดแบบองค์รวม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมต่างๆ สามารถกระตุ้นให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนทักษะการ
คิดในเชิงเหตุผลและสามารถเช่ือมโยงความคิดสู่การปฏิบัติได้ นอกจากนี้นิสิตสามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ชัดเจน ประกอบกับความมุ่งหมายของรายวิชาที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ soft skill ของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ส่งผลเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ด้วยลักษณะการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้สอนในรายวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินมุ่งให้ความส าคัญต่อการวัดผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้วยการท ากิจกรรมที่เน้นให้นิสิตได้แสดงความ
คิดเห็น ร่วมอภิปราย ตลอดจนการสะท้อนถึงความคิดซึ่งมีพื้นฐานจากความรู้ ความเข้าใจของนิสิตผ่านวิธีการเขียน
สะท้อนคิดต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมประเมิน
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ทั้งในลักษณะของการประเมินตนเอง และการประเมินระหว่างนิสิตด้วยกัน โดยผู้สอน
จะด าเนินการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นิสิตส าหรับปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ 
และสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ต้องก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถและทักษะในการสะท้อนคิดควรต้องด าเนินการให้
เพิม่มากข้ึน 

2. การจัดการเรียนรู้ ต้องเพิ่มการเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ สู่ศาสตร์เฉพาะของแต่ละสาขาวิชาให้
มากขึ้น อีกทั้งปัจจัยด้านเวลาในการจัดกิจกรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เต็มตามเจตนารมณ์ของรายวิชา 

4. เนื้อหาและวิธีการวัดและประเมินผลควรเพิ่มวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น และ
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางการเรียนรู้ของนิสิตรายบุคคลให้มากข้ึน อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยให้นิสิตสามารถน า
ความคิดในเชิงนามธรรมไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ ประการที่หนึ่งคือการตรวจสอบข้อผิดพลาดของนักศึกษา EFL ไทย ใน

การเขียนประโยคในย่อหน้า อีกประการหนึ่งคือการระบุสาเหตุที่เป็นไปได้เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดเหล่านี้   ข้อมูลถูกเก็บ
รวบรวมโดยการใช้แบบทดสอบโครงสร้างประโยค ผู้ เข้าร่วมการศึกษาครั้ งนี้ เป็น นิสิตภาษาอังกฤษช้ันปีที่  3 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครจ านวน 50 คน นิสิตเหล่านี้ได้ผ่านรายวิชา 01355331 
ทักษะรวมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2018 นิสิตเหล่านี้ได้รับมอบหมายให้ท า
แบบทดสอบโครงสร้างประโยคด้วยตนเอง  ข้อมูลจากการทดสอบถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลจากการวิเคราะห์พบว่าข้อผิดพลาดในประโยคที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน 24.54% ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งคือความคล้องจองระหว่างประธานกับกริยา 21.42% ข้อผิดพลาดอื่น ๆ คือ
การอักษรตัวใหญ่ต้นประโยค 16.45% ประโยคไม่สมบูรณ์ 12.06%  ประโยคซ้อนกัน  9.22%  การเรียงล าดับค าไม่ถูกต้อง  
8.37% และ การใช้กาล 7.94%  เครื่องหมายวรรคตอนที่พบว่าเป็นปัญหามากที่สุดคือข้อผิดพลาดของการใช้เครื่องหมายขีด
กลาง (-), เครื่องหมายจุลภาค (,) และเครื่องหมายโคลอน (:) ตามล าดับ สาเหตุหลักของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของนิสิต
ภาษาอังกฤษช้ันปีท่ีสามส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับภาษาเปา้หมาย และการถ่ายโอนเชิงลบจากภาษาแรก 
 
ค าส าคัญ: ข้อผิดพลาดในประโยค  การถ่ายโอนเชิงลบ  ประโยคไม่สมบูรณ์  ประโยคซ้อน 
 

Abstract 
This study has two purposes. One is to investigate the sentence errors in writing a paragraph made 

by Thai EFL students; another is to identify the possible causes that concern these errors. The data were 
collected by using sentence structural test. The participants in this study were 50 third-year regular students 
of English at Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus. These students had 
already taken the course of 01355331 Advanced Integrated English Reading and Writing Skills in the first 
semester of the academic year 2018. They were requested to complete the sentence structural test on 
self-assignment. The data were analyzed with the use of basic statistics included percentage, mean, and 
standard deviation.  The results of analysis showed that the most frequently committed sentence errors 
were punctuation 24.54%. Another error was of subject-verb agreement 21.42%. The other errors were 
capital letter 16.45%, fragment 12.06%, run on 9.22%, word order 8.37%, and tense 7.94%. The punctuation 
marks found to be the most problem were the errors of hyphen (-), comma (,) and colon (:) respectively. 
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The major causes of the errors produced by third-year English students mostly were from incomplete 
knowledge of target language and the negative transfers from the first language. 
 
Key words: Sentence Error, Negative transfers, Fragment, Run On 
 
Introduction  

Error Analysis (EA) has received a great deal of interest from a number of scholars in the field of 
second language acquisition. Dulay, Burt and Krashen (1982) state that the analysis of errors is the method 
to analyze errors made by EFL and ESL learners when they learn a language. James (1998) proposes that 
Error Analysis (EA) is the analysis of learners’ errors by comparing what the learners have learned with what 
they lack. It also deals with giving the explanation of the errors in order to accurately reduce them. Another 
definition of Error Analysis (EA) given by Crystal (1999) is the study of language learners’ language forms 
which deviate from those of the target language. According to Corder (1974), Error Analysis (EA) has two 
objectives. One is theoretical objective which concerns what and how learners learn a language. The other 
is the practical one which concerns how to help learners learn a language by making use of the knowledge 
they have already had. Hinnon (2014) also confirms that Error Analysis (EA) is beneficial after her long period 
of study of literature related to Error Analysis (EA). She mentions that Error Analysis (EA) can let teachers 
prepare accurate and precise teachings which are suitable for their students. For the causes of errors made 
by language learners, Richards (1974), for instance, states that two major causes of errors are interlingual 
errors and intralingual errors. The first one refers to errors caused when learners wrongly use the rules of 
their first language when they produce sentences of the target language. The second errors are caused 
during learners’ language learning process.  James (1998) proposes four causes of errors which are 
interlingual errors, intralingual errors, communication strategy-based errors, and induced errors. Based on 
her study, Penny (2001) pointed out two major causes of errors: interlingual transfer and intralingual transfer. 
Likewise, Heydari and Bagheri (2012) also state that interlingual interference and intralingual interference 
are the two causes of errors committed by EFL and ESL learners.  

In Thailand, Error Analysis (EA) has been an attractive approach and has been used by a lot of 
scholars to improve the writing skill of the Thai learners. Sermsook, Liamnimitr & Pochakorn (2016) examined 
the language errors in a writing of English major students in a Thai university and explored the causes of 
the errors. This study focused mainly on sentences because the researcher found that errors in Thai EFL 
students’ sentence construction may lead to miscommunication. 104 pieces of writing written by 26 
second-year English major students who enrolled in the Writing II course were collected and analyzed. 
Results showed that the most frequently committed errors were punctuation, articles, subject-verb 
agreement, spelling, capitalization, and fragment, respectively. Interlingual interference, intralingual 
interference, limited knowledge of English grammar and vocabulary, and carelessness of the students were 
found to be the major causes of the errors. Bennui (2008), analyzed errors caused by the transfer of the 
subjects’ mother tongue which was Thai. The findings showed that the Thai language negatively influenced 
the subjects’ writing at all levels including lexical, syntactic and discourse levels. He concluded that the 
differences between Thai and English should be taught to Thai EFL students. Similarly, in the analysis of 
English sentences written by Thai undergraduate students, Jenwitheesuk (2009) found that the sentences 
contained errors, such as determiners, subject-verb agreement, tenses and prepositions. Moreover, 
Watcharapunyawong and Usaha (2013) studied errors caused by the interference of the first language. Their 
findings also pointed out that the students’ first language had a strong influence on their writing. Other 
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types of writing, such as paragraphs, essays and abstracts were also analyzed. Bumroongthai (2011) was 
interested in analyzing errors in English paragraphs. Based on the results, she concluded that the Thai EFL 
students committed various types of errors regarding English grammar and the paragraph format. 
Hengwichitkul (2006) analyzed errors in abstracts written by Thai graduate students.She concluded from her 
findings that the differences between Thai and English languages and the complexity of English sentences 
led to the errors. Rattanadilok Na Phuket and Othman (2015) found many types of errors, for example, 
tenses, prepositions, word choice and comma errors in narrative essays written by Thai undergraduate 
students. From the analysis, she stated that the negative transfer of the students’ first language was the 
main cause of the errors. 

At Kasetsart University, Chalermprakeat, Sakonnakhon Province Campus, Essay writing is an 
important objective in the study of Advanced Integrated English Reading and Writing Skills course for the 
third-year English students , in the first semester of the academic year 2018. Essay writing is an achievement 
test. The result of the test showed that students got the lowest score because of the errors in sentence. 
The sentence error mostly found in students’ essay were divided into seventh common types; fragment, 
run-ons, subject-verb agreement, tenses, capital letters, word order, and punctuation. All these sentence 
errors made the sentences in students’ essay ungrammatical. With these errors, 41 out of 94 students fail 
in this course. As a result, it is necessary to examine the characteristic of sentence error produced by those 
students, and it is important to identify the type of sentence errors in order to discover the cause of this 
problem. 
 
Purposes of the Study 

The objectives of the study are to identify the frequency of each type of sentence errors produced 
by the English third-year students, and to discover the possible causes of these sentence errors. 
 
Methodology 

The participants in this research were 50 third-year students of English at Kasetsart University 
Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus.All participants had already studied Advanced Integrated 
English Reading and Writing Skills in the first semester of the academic year 2018 at the campus. 
 
Research Instruments  

The instrument for collecting data in this research was sentence structural test. The test consisted 
of two parts. The first part was filling in the blank test conducted to collect the data regarding the most 
frequency of sentence errors. It consisted of 25 items based on feature of 7 types of sentence errors; 
Fragment, Run on, Subject-Verb Agreement, Tense, Capital Letter, Word Order, Punctuation. The second 
part was the questionnaire conducted to collect the data regarding the possible causes of these sentence 
errors. The questionnaire comprises of 13 items requesting the respondents to indicate the frequency of 
the problems that affected them while performing essay writing. Students had to complete 4 sections 
considering honestly. Each section was the possible cause of error that were discovered, analyzed, and 
approved by many researchers. Additionally, there were 3-4 items for each section with 5 ranks in number. 
Each number means 1- Never, 2-Rarely,3 – Sometimes, 4-often, and 5-Always. 
 
Data Collection 

The data were collected step by step as follows:  
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1. The sentence structural test was conducted for collecting the data.  
2. 60 third-year students of English who enrolled in the 01355331 Advanced Integrated English 

Reading and Writing Skills in the first semester of the academic year 2018 were requested to complete the 
sentence structural test on self-assignment. The data were collected in May 21st, 2019 at Building 2 - 207. 

3. The tests and questionnaires were distributed students who completed and returned them.  
4. Then, the collected data were checked for completeness before being analyzed. 

 
Data Analysis  

The data were analyzed by using the Microsoft Office Excel 2010. The statistics used included 
percentage, mean, and standard deviation. The results were presented in form of tables and description. 
The most and least frequency of each type of sentence errors were shown, and the possible causes of 
these sentence errors were explained. Conclusions were drawn from the results and recommendations 
were made for further study.  
 
Result  

The data from the structural test was analyzed and results from the analysis are as shown in tables 
below.  
1. Frequency of Each Type of Sentence Error 

Each type of sentence errors was analyzed for frequency. Ranging from the highest to the lowest 
percentage of each type of sentence errors is shown in table 1 as follow: 
 
Table 1 Frequency of each sentence error 

Types of Errors Frequency Percentage Rank 
Fragment 85 12.06 4 
Run on 65 9.22 5 
Subject-verb Agreement 151 21.42 2 
Tense 56 7.94 7 
Capital Letter 116 16.45 3 
Word Order 59 8.37 6 
Punctuation 173 24.54 1 
Total 705 100  

 
As shown in Table 1 the highest frequency indicates that punctuation is the most frequently-made 

error type (24.54%). Another error type was subject-verb agreement (21.42 %). Capital Letter (16.45%) is the 
third rank of sentence error produced by these participants. Moreover, the fourth rank of sentence error is 
fragment (12.06%) and the fifth rank of sentence error is run on (9.22 %). Word order (8.37%) is the sixth 
rank of sentence error. Lastly, as shown in Table 1, tense is the least frequently-made error type (7.94%). 
The deeper analysis was shown as follows. 
 
Fragment  

This part reveals the most frequency of fragment produced by English third-year students. The test 
examined the participants’ knowledge about fragment, and there are 3 items tested characteristics of 
fragment. 

- The test item 1 tests the comprehension of fragment which is lacking verb.  
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- The test item 2 tests the comprehension of fragment which is lacking complement. 
- The test item 3 tests the comprehension of fragment which is lacking subject.  

The results were shown in table 2 as follow: 
 
Table 2 Frequency of each answer in Fragment  

Fragment frequency Percentage 
1. On December 25, 1776, Washington his troops across the Delaware River. 23 46% 
2. To apply for a job at the new store in the mall. 23 46% 
3. And once saved valuable instruments during a storm. 19 38% 

 
The test item 1 is incorrect because there is no verb in this sentence.  From table 2, it found that 

23 participants (46%) could correctly think that the error of this sentence was about fragment. It means 
that they can understand that the sentence without verb is the characteristics of fragment. However, more 
than half of participants answered incorrectly. There were some participants answered that the error of this 
sentence was about tense (18%), run on (14%), punctuation (10%), capital letter (6%), word order (6%), and 
subject-verb agreement (2%). Thus, it means that more than half of all participants cannot answer this test 
item correctly because they do not understand the characteristic of fragment. 
 
Run on 

This part reveals the most frequency of run on produced by English third-year students. The test 
examines the participants’ knowledge about run on sentence, and there are 2 items tested characteristics 
of run on sentence.  

- The test item 1 tests the comprehension of run-on sentence which is comma splice.  
- The test item 2 tests the comprehension of run-on sentence which is no punctuation.  

The results were shown in table 3 as follows: 
 
Table 3 Frequency of each answer in Run on  

Run on Frequency Percentage 
1. John and I played equally well at chess yesterday. I won the first game, he 
won the second! 

18 36% 

2. I can't help you I have to be home by 4 o'clock. 17 34% 
 
The test item 1 is incorrect because the sentence is comma splice.  From table 1.2, the highest 

frequency shows that 18 participants (36%) correctly think that the error of this sentence is about run on. 
It means that they can understand that the sentence with a comma splice is the characteristics of run on 
sentence. The test item 2 is incorrect because there is no punctuation in sentence.  From table 1.2, it found 
that 17 participants (34%) could correctly think that the error of this sentence was about run on. It means 
that they can understand that the sentence without punctuation is the characteristics of run on sentence.  
 
Subject-Verb Agreement 

This part reveals the most frequency of subject-verb agreement produced by English third-year 
students.  The test examines the participants’ knowledge about subject-verb agreement, and there are 5 
items tested comprehension of subject-verb agreement.  
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-The test item 1 tests the comprehension of subject-verb agreement of verb to do. 
-The test item2 tests the comprehension of subject-verb agreement of verb to have. 
-The test item 3 tests the comprehension of subject-verb agreement of verb to be in past form. 
-The test item 4 tests the comprehension of subject-verb agreement of -s/-es. 
-The test item 5 tests the comprehension of subject-verb agreement of verb to be in present form. 

The results were shown in table 4. 
 
Table 4 Frequency of each answer in Subject-Verb Agreement  

Subject-Verb Agreement Frequency Percentage 
1. Susan do her housework every day. 24 48% 
2. Every one of the shirts have a green collar. 21 42% 
3. Everybody at the party were enjoying the food. 15 30% 
4. Each of the dancers twirl brilliantly. 19 38% 
5. The president or the vice president are speaking today. 20 40% 

 
The test item 1 is incorrect because the subject of this sentence and verb to do in present tense 

is not related.  From table 4, the highest frequency shows that 24 participants (48%) correctly think that 
the error of this sentence is about subject-verb agreement. It means that they can understand subject-verb 
agreement of verb to do.  The test item 2 is incorrect because the subject of this sentence and verb to 
have is not related.  From table 4, it found that 21 participants (42%) could correctly answer that the error 
of this sentence was about subject-verb agreement. It means that they can understand subject-verb 
agreement of verb to have. The test item 3 is incorrect because the subject of this sentence and verb to 
be in past form is not related.  From table 4, the highest frequency shows that 16 participants (32%) think 
that the error of this sentence is about tense. The test item 4 is incorrect because the subject of this 
sentence and verb in present simple tense is not related.  From table 4, the highest frequency shows that 
19 participants (38%) correctly think that the error of this sentence is about subject-verb agreement. It 
means that they can understand subject-verb agreement of verb in present simple tense. The test item 5 
is incorrect because the subject of this sentence and verb to be in present form is not related. From table 
3, it found that 20 participants (40%) could correctly think that the error of this sentence was about subject-
verb agreement. It means that they can understand subject-verb agreement of verb to be in present form.   
 
Tense 

This part reveals the most frequency of tense produced by English third-year students. The test 
examines the participants’ knowledge about tense, and there are 4 items tested the use of tense.  

- The test item 1 tests the comprehension of the use of present perfect tense. 
- The test item 2 tests the comprehension of the use of past simple tense. 
- The test item 3 tests the comprehension of present progressive tense. 
- The test item 4 tests the comprehension of the use of present simple tense. 

The results were shown in table 5 as follows. 
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Table 5 Frequency of each answer in Tense  
Tense Frequency Percentage 

1. I work on this project for three weeks. 32 64% 
2. I have been seeing Jeremy last night. 39 78% 
3. While Johan will go to run, the rain is coming. 30 60% 
4. Liam is painting his artwork every day. 43 86% 

 
The test item 1 is incorrect because there is a misuse of others tense for present perfect. From 

table 5, it found that 32 participants (64%) could correctly think that the error of this sentence was about 
tense. It means that they can understand the use of present perfect. The test item 2 is incorrect because 
there is a misuse of others tense for past simple tense.  From table 5, the highest frequency shows that 39 
participants (78%) think that the error of this sentence is about tense. It means that they can understand 
the use of past simple tense. The test item 3 is incorrect because there is a misuse of others tense for 
present progressive tense. From table 5, it found that 30 participants (60%) could correctly think that the 
error of this sentence was about tense. It means that they can understand the use of for present progressive 
tense. The test item 4 is incorrect because there is a misuse of others tense for present simple tense.  From 
table 5, the highest frequency shows that 43 participants (86%) could correctly think that the error of this 
sentence was about tense. It means that they can understand the use of present simple tense.  
 
Capital Letter 

This part reveals the most frequency of capital letter produced by English third-year students. The 
test examines the participants’ knowledge about capital letter, and there are 2 items tested characteristics 
of capital letter.  

- The test item 1 tests the characteristic of capital letter in normal sentence. 
- The test item 2 tests the characteristic of capital letter of proper noun. 

The results were shown in table 6 as follows: 
 
Table 6 :Frequency of each answer in Capital Letter  

Capital Letter Frequency Percentage 
1. The Sidney Opera House is a Beautiful Building. 33 66% 
2. My family supports the American cancer society. 8 16% 

 
The test item 1 is incorrect because there is a random capitalization in sentence.  From table 1.5, 

it found that 33 participants (66%) could correctly think that the error of this sentence was about capital 
letter. It means that they can understand how sentence should be capitalized. The test item 2 is incorrect 
because the proper noun in sentence is uncapitalized.  From table 6, the highest frequency shows that 15 
participants (30%) think that the error of this sentence is about tense.It means that more than half of all 
participants cannot answer this test item correctly because they do not understand the capitalization of 
proper noun. However, There were only 8 students (16%) from 50 students could understand this sentence 
error and answered correctly. 
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Word Order 
This part reveals the most frequency of word order produced by English third-year students. The 

test examines the participants’ knowledge about word order, and there are 4 items tested characteristics 
of word order.  

- The test item 1 tests the comprehension of word order which is verb in subordinate clause. 
-  The test item 2 tests the comprehension of word order which is adverb of frequency.  
- The test item 3 tests the comprehension of word order which is adverb. 
- The test item 4 tests the comprehension of word order which is adjective.  

The results were shown in table 7 as follow: 
 
Table 7 Frequency of each answer in Word Order  

Word Order Frequency Percentage 
1. I do not sure why am I being in your house. 12 24% 
2. Jane does usually not run in the evening. 24 48% 
3. We were worried that our bid was not enough competitive. 12 24% 
4. My daughter has long beautiful black hair. 36 72% 

 
The test item 1is incorrect because the sentence has incorrect word order of verb in subordinate 

clause.  From table 7, the highest frequency shows that 16 participants (32%) think that the error of this 
sentence is about tense. Thus, it means that more than half of all participants cannot answer this test item 
correctly because they do not understand how verb in subordinate clause orders. However, There were 
only 12 students (24%) from 50 students could understand this sentence error and answered correctly.  

The test item 2 is incorrect because the sentence has incorrect adverb of frequency’s order.  From 
table 7, the highest frequency shows that 24 participants (48%) correctly think that the error of this sentence 
is about word order. It means that they can understand how adverb of frequency orders in sentence. 7 

The test item 3 is incorrect because the sentence has incorrect word order which is adverb.  From 
table 7, the highest frequency shows that 16 participants (32%) think that the error of this sentence is about 
run on. However, there were only 12 students (24%) from 50 students could understand this sentence error 
and answered correctly. The test item 4 is incorrect because the sentence has incorrect word order of 
adjective. From table 7, it found that 36 participants (72%) could correctly think that the error of this 
sentence was about word order. It means that they can understand how adjective orders in sentence.  
 
Punctuation 

This part reveals the most frequency of punctuation produced by English third-year students. The 
test examines the participants’ knowledge about punctuation, and there are 5 items tested characteristics 
of punctuation.  

- The test item 1 tests the use of semi-colon in the sentence. 
- The test item 2 tests the use of hyphen. 
- The test item 3 tests the use of colon. 
- The test item 4 tests the use of comma. 
- The test item 5 tests the use of period. 

The results were shown in table 8 as follows. 
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Table 8: Frequency of each answer in Punctuation  
Punctuation Frequency Percentage 

1. This house has everything I need; two bedrooms, a backyard, and a garage. 25 50% 
2. The freshly-baked cookies smell very good. 6 12% 
3. She has three favorite colors: that are black, blue, red, and green. 15 30% 
4. My ESL teacher gave me a detention today, Because I had forgotten to bring 
my homework. 

11 22% 

5. After getting home late. John had something to eat and went straight to bed. 20 40% 
 
The test item 1 is incorrect because there is an incorrect use of semi-colon in the sentence.  From 

table 8, the highest frequency shows that 25 participants (50%) could correctly think that the error of this 
sentence was about punctuation. It means that they can understand the use of semi-colon in the sentence. 
The test item 2 is incorrect because there is an unnecessary insertion of hyphen. The highest frequency 
shows that 14 participants (28%) think that the error of this sentence is about word order.  However, there 
were only 6 students (12%) from 50 students could understand this sentence error and answered correctly. 
The test item 3 is incorrect because there is an incorrect use of colon in the sentence.  From table 8, it 
found that 15 participants (30%) could correctly think that the error of this sentence was about punctuation. 
It means that they can understand the use of colon in the sentence. The test item 4 is incorrect because 
there is an unnecessary insertion of comma.  It found that 18 participants (36%) thought that the error of 
this sentence was about capital letter. There were only 11 (22%) from 50 students could understand this 
sentence error and answered correctly. The test item 5 is incorrect because there is a misuse of period for 
comma after clause.  From table 8, it found that only 20 participants (40%) could correctly think that the 
error of this sentence was about punctuation. It means that they can understand how the period is used.  
 
2. Causes of Errors 

This part reveals the possible causes of sentence errors. In this part, data from the questionnaire 
was computed by mean and standard deviation (S.D.). The results from the analysis are as shown in tables 
as follows. 
 
Negative transfer of the first language 

This section discussed the frequency of the causes in negative transfer of first language. There were 
also divided into 3 items. 

 
Table 9 Frequency of negative transfer of first language 

NO. Negative transfer of first language Mean S.D. Frequency Rank 
1 You think in Thai when you write English sentences. 3.98 0.80 Often 1 
2 You translate Thai sentences into English when you write 

English sentences. 
3.82 0.66 Often 2 

3 You think English and Thai sentences have similar sentence 
structure when you write English sentences. 

3.12 1.19 Sometimes 3 

Total 3.64 0.88 Often  
 
Table 9 shows the frequency of negative transfer of first language. This could be the possible cause 

of sentence errors because the results showed that most of the participants often thought in Thai when 
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they wrote English sentences (M = 3.98, SD = 0.80) and they often translated Thai sentences into English 
when they wrote English sentences (M = 3.82, SD = 0.66). Furthermore, they sometimes thought English 
and Thai sentences had similar sentence structure when they wrote English sentences (M = 3.12, SD = 1.19). 
Negative transfer of first language was the possible cause of sentence errors.  
 
Incomplete knowledge of target language 

The causes of incomplete knowledge of target were divided into 3 items.  
 
Table 10: Frequency of incomplete knowledge of target language 

 
Table 10 shows the frequency of incomplete knowledge of the target language. The incomplete 

knowledge of target language is the learners’ confusion of using the target language. From the results, it 
was found that the participants often suffered from incomplete knowledge of the target language because 
they often felt that English grammar and structure were too complex when they wrote English sentences 
(M = 4, SD = 0.81) and did not understand English grammar and structure well when they wrote English 
sentences (M = 3.72, SD = 0.95). In addition, they sometimes felt confused about English sentence structure 
and Thai sentence structure when they wrote English sentences (M = 3.4, SD = 1.14). The results showed 
that mostly affected cause to the participants was incomplete knowledge of target language.  
 
Limited knowledge of English grammar and vocabulary 

The frequency of the causes in limited knowledge of English grammar and vocabulary were 
discussed in this section.  
 
Table 11: Frequency of limited knowledge of English grammar and vocabulary 

NO. Limited knowledge of English grammar and vocabulary Mean S.D. Frequency Rank 
1 You can think in English when you write English sentences. 3.66 0.82 Often 1 
2 You can think English words without using a dictionary. 3.42 0.91 Sometimes 2 
3 You can write correct English sentences without using English 

grammar book. 
3.4 1.05 Sometimes 3 

Total 3.49 0.93 Sometimes  
 

Table 11 shows the frequency of limited knowledge of English grammar and vocabulary. It was 
found that the participants sometimes suffered from limited knowledge of English grammar and vocabulary 
although they could think in English when they write English sentences. (M = 3.66, SD = 0.82). However, 

NO. Incomplete knowledge of target language Mean S.D. Frequency Rank 

1 
You feel that English grammar and structure are too 
complex when you write English sentences. 

4 0.81 Often 1 

2 
You feel that you do not understand English grammar 
and structure well when you write English sentences. 

3.72 0.95 
Often 

 
2 

3 
You feel confused about English sentence structure 
and Thai sentence structure when you write English 
sentences. 

3.4 1.14 Sometimes 3 

Total 3.71 0.97 Often  
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they could think English words without using a dictionary (M = 3.42, SD = 0.91). They could write correct 
English sentences without using English grammar book (M = 3.4, SD = 1.05).  

As for limited knowledge of English grammar and vocabulary, the results showed that the 
participants sometimes suffered from their limited knowledge of English grammar and vocabulary. 
Knowledge of the target language is absolutely needed since a writer with the deficiency of that knowledge 
tends to make more errors when writing in the target language. That means very limited knowledge of 
English grammar and vocabulary leads the participants to commit errors. In this study, the results showed 
that not many participants could think English words without using a dictionary although they could think 
in English when they wrote English sentences. In the similar way, few participants could write correct English 
sentences without using English grammar book. Also, grammar was one of the important elements in writing. 
Limited knowledge of grammar caused negative transfer and incomplete knowledge of target language, 
thus, their English sentences were ungrammatical, especially in their essay writing. Limited knowledge of 
English grammar was one of the most problematic of these participants. The participants of the study 
expressed that their grammar and vocabulary knowledge of English was inadequate to make a good piece 
of writing, so it meant that some participants were caused by their limited knowledge of English grammar 
and vocabulary. Thus, limited knowledge of English grammar and vocabulary was a cause of sentence error. 
 
Carelessness 

The frequency of the causes in carelessness was discussed in this section.  
 
Table 12: Frequency of carelessness 

 
As for carelessness, it was found that the participants were often aware of carelessness because 

they often use dictionary to check the word you are not sure when they wrote (M = 4.16, SD = 0.84), often 
rechecked grammar and spelling again before submission (M = 4.12, SD = 0.82). In addition, they used 
grammar book to check the sentence they were not sure when they wrote (M = 4.04, SD = 0.81), and looked 
over all parts of their essays before submission (M = 3.94, SD = 0.98). Carelessness was not the major cause 
of sentence errors. The results showed that the participants were often aware of carelessness because they 
often use dictionary and grammar book to check what they did. In addition, they often rechecked grammar 
and spelling and looked over all parts of their essays again before submission. It means that only some 
participants are caused by their carelessness. Thus, carelessness was not a cause of this problem. 
 
Conclusion and Discussion 

The results of this study were separately explained into two parts as the design of the data 
collection tool.  By the first part, it was found that punctuations were the most frequently committed 

NO. Carelessness Mean S.D. Frequency Rank 
1 You use dictionary to check the word you are not sure when 

you write. 
4.16 0.84 Often 1 

2 You use grammar book to check the sentence you do not 
sure when you write. 

4.04 0.81 Often 3 

3 You recheck grammar and spelling again before submission. 4.12 0.82 Often 2 
4 You look over all parts of your essay before submission. 3.94 0.98 Often 4 

Total 4.07 0.86 Often  
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errors. The errors can be divided into two categories according to their features: omission and addition. 
Based on the collected data and the analysis, punctuation marks which were found to be the most 
problematic were hyphen (-), comma (,) and colon (:) respectively. The results showed that the second rank 
of sentence error was subject-verb agreement. The subject-verb agreement found to be the most 
problematic were verb to be in past form, verb in present simple tense because most participants were 
confused about the rules of the subject-verb agreement. In addition, capital Letter is the third rank of 
sentence error produced by these participants. The capital letter that most participants had problem with 
was uncapitalization of proper noun. It can be explained that the cause of the errors is the interference of 
the Thai language since there is no rule of capitalization in a Thai context. The writers, moreover, had 
inadequate knowledge of the English rule in that the first letter of specific nouns and the first letter of a 
sentence must be capitalized. These two causes led to the occurrence of this error. However, tense was 
indicated to be the least frequently-made error type because more than half of all participants correctly 
answer in tense part, so it mean that they understand the use of tense in English. In conclusion, to answer 
the purpose 1, the most frequently committed errors were punctuation, subject-verb agreement, capital 
letter, fragment, run on, word order, and tense respectively. And this could also answer the research 
question 1 that asked if the most frequency of sentence error produced by English students was 
punctuation. In part two, the 4 possible causes of sentence errors were analyzed. It was found that there 
were 3 causes for the sentence errors in this study. The first one was incomplete knowledge of target 
language. The incomplete knowledge of target language is the learners’ confusion of using the target 
language. Most participants often suffered from incomplete knowledge of target language because they 
often felt that English grammar and structure were too complex, so they did not understand English 
grammar and structure well when they wrote English sentences. In addition, they sometimes felt confused 
about Thai sentence structure. When they wrote English sentences, they combined the knowledge of Thai 
with that of English. That is the reason why sentence errors are produced. The second one was negative 
transfer of first language. It occurred because the students always thought in their first language when they 
produced written English sentences. The results showed that most of the participants often thought in Thai 
and translated Thai sentences into English when they wrote English sentences. Moreover, some of the 
participants from this study claimed that the Thai linguistic rules were similar to those of English, so they 
sometimes thought English and Thai sentences had similar sentence structure when they wrote English 
sentences. Thus, negative transfer of first language is a cause of sentence error. The third one was limited 
knowledge of English grammar and vocabulary. The results showed that the participants sometimes suffered 
from their limited knowledge of English grammar and vocabulary although they could think in English when 
they wrote English sentences. Not many participants could think of English words without using a dictionary 
and could write correct English sentences without using English grammar book. That means very limited 
knowledge of English grammar and vocabulary leads the participants to commit errors. The participants of 
the study expressed that their grammar and vocabulary knowledge of English was inadequate to make a 
good piece of writing, so it was confirmed that limited knowledge of English grammar and vocabulary was 
the cause of sentence error.  

The results of the present study showed that the most frequently committed sentence errors were 
punctuation, subject-verb agreement, capital letter, fragment, run on, word order, and tense respectively. 
Punctuation marks which were found to be the most problematic were hyphen (-), comma (,) and colon (:) 
respectively. The results of the paralleled study of Sermsook, Liamnimitr & Pochakorn (2016) showed that 
most problematic language errors in a writing of English major students in Thai university are in sentence 
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level. The most frequently committed errors were punctuation, articles, subject-verb agreement, spelling, 
capitalization, and fragment, respectively. Although punctuations were the most frequently committed 
errors, the type of punctuation marks found to be the most problematic were different. The most 
problematic punctuations in this study were comma (,) and period (.). It can be concluded from the result 
that the different uses of the punctuation marks between Thai and English were the causes of the errors. 

The results of the present study are also consistent with Sermsook, Liamnimitr & Pochakorn (2016). 
Interlingual interference, intralingual interference, limited knowledge of English grammar and vocabulary, 
and carelessness of the students were found to be the major causes of the errors in their study. From these 
findings, limited knowledge of the target language may be the major cause leading to other causes since 
having very limited knowledge of English, the students turned to rely on their first language. Thus, 
incomplete knowledge of target language and the negative transfer of first language caused written 
sentences to be error. Moreover, Watcharapunyawong and Usaha (2013) also pointed out that the students’ 
first language had a strong influence on their writing. 

The results of the study revealed that students felt confused about English sentence structure and 
Thai sentence structure while they were writing English sentences. Their knowledge of the target language 
is incomplete, so they combined the knowledge of Thai with that of English. In addition, they stuck with 
their mother language’ writing rules because they always thought in their first language when they produced 
written English sentences. It can be concluded that the incomplete knowledge of target language and the 
negative transfer were major causes of sentence errors produced by English third-year students in this study.  
 
Recommendations  
For further teaching 

1. Intensive knowledge of English grammar and vocabulary should be taught. Moreover, the 
negative transfer of students’ first language should be taken into account in English writing classes. 

For future research 
1. The further studies should be expanded the contents by increasing number of the participants, 

or selected new types of them for more acceptable results. 
2. The researcher used only few theories to analyze and discuss the finding. The further research 

should work with several theories or study in many aspects to explore new findings and enhance the results. 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาอาจารย์ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การพัฒนา
อาจารย์จึงถือเป็นพันธกิจอีกด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ฯ ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในมิติต่าง ๆ การพัฒนา
อาจารย์ให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนา
อาจารย์เกื้อหนุนผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย (1) การท าความเข้าใจปัญหา (2) การก าหนด
ปัญหาให้ชัดเจน (3) การระดมความคิด (4) การสร้างต้นแบบ และ (5) การทดสอบ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์เกื้อหนุน
ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป มจธ. ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาอาจารย์ ช่วง 17-18 มิถุนายน 2562 จ านวน 20 คน โดยให้อาจารย์
ฯ แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน วิธีการศึกษาได้มอบหมายให้อาจารย์ฯ ลงพ้ืนท่ีเป้าหมายส ารวจสภาพปัญหาในชุมชน พร้อม
ทั้งให้ถ่ายภาพ คน สถานท่ีส าคัญ และวิถีชีวติ เป็นต้น ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ 
จากนั้นในแต่ละกลุ่มย่อยเขียนข้อมูลลง Flip chart ใช้การระดมสมองร่วมกัน   ผลการศึกษาพัฒนาอาจารย์เกื้อหนุนผ่านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ พบว่า สามารถเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้งน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น 
(E: Empathy) สามารถช้ีปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีทิศทาง (D: Define) สามารถ
กระตุ้นให้เกิดความคิดในการแก้สถานการณป์ัญหาต่าง ๆ ได้ (I: Ideate) สามารถน าแนวทางการอบรมนี้ไปปรับใช้กับการเรยีน
การสอน (P: Prototype) และสามารถน าความรู้ในด้านเทคนิคการให้ค าปรึกษาและน าไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (T: Test) ส าหรับการคิดเชิงออกแบบท าให้เกิดวิธีการ กระบวนการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น น าไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ เป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบ และการออกแบบ
กิจกรรมให้ตอบสนองกับความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, อาจารย์เกื้อหนุน, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  
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Abstract 
The facilitator development is one of the strategy which follow Kingmongkut's University 

Technology of Thonburi plan.  Moreover, this facilitator development is also an university mission that 
strengthen staff's ability in many dimension.  However, to make the facilitator being aware of rapid change 
therefore, it is extremely important to enhance academic knowledge to meet the standard of Thailand 
Qualification Framework ( TQF) .  The objective of this research is to study the result of a the facilitator 
development through design thinking which consist of 1)  understanding problem 2)  identifying problem 
clearly 3)  brainstorming 4)  creating model and 5)  testing.  The sample of this research is 20 facilitator of 
General Education Office, KMUTT who attended a facilitator development training on June 17-18, 2019 by 
divided a facilitator into 4-5 per group and assign them to survey the area, discover the community problem 
and assign them to take a photo of people, place, and lifestyle. Besides, the data was collected by interview 
and us that data for analyzed.  Moreover, in each group will brainstorm and write down an analyze data 
into the flipchart paper.  The result reveal that first, the facilitator can understand a problem deeply and 
accurately ( E:  Empathy)  second, the facilitator can define a problem clearly and have some method for 
solving a problem (D:  Define)  third, the facilitator can encourage to have an idea for solving a problem in 
many situations ( I:  Ideate) last but not least, the facilitator can use the method form the training to apply 
for teaching in the class (P: Prototype) last, the facilitator can apply a knowledge in technique of consulting 
and transfer it to the student efficiency ( T:  Test) .  However, design thinking cause a process and method 
which can fulfill a requirement of solving the problem which will lead to planning for developing new things 
and to improve community problems systematically. Furthermore, to can design an activities that can fulfill 
a community requirement. 
 
Keywords: Developing, Facilitator, Design Thinking 
 
บทน า  

การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 การผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม สถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ กับการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อาจารย์จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใฝ่หาความรู้ มีทักษะความช านาญในด้านการ
พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ ตามที่สังคมต้องการ ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้ เน้น “ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง” จ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และผู้สอนมีเป้าหมายการเรียนการสอน 
วิธีการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (นธี เหมมันต์ 
และอภินันท์ สิริรัตนจิตต์, 2558) อย่างไรก็ดี องค์ความรู้ในศตวรรษใหม่นี้จึงจ าเป็นต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-
based Education: OBE) ของผู้เรียนเป็นส าคัญ การฝึกลงมือปฏิบัติจริงท าให้ผู้เรียนเกิดความช านาญและน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิต ดังนั้นผู้ส าเร็จการศึกษาจึงเป็นผลผลิตที่มีคุณลักษณะตรงต่อความต้องการของสังคมในสภาพ
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT Student Qualification Framework) ให้มีทักษะความรู้ ทักษะทาง
วิชาชีพ ทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้น า การเป็นพลเมือง และ
ทักษะการใช้ชีวิตและพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คุณลักษณะฯ ดังกล่าวสามารถด าเนินการผ่านการจัดการเรยีนการสอน
ในหลักสูตรตาง ๆ ของ มจธ. จะตองไดผลการเรียนรูตามกรอบ KMUTT QF และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd)    

การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ผู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ของรายวิชา และ
รูปแบบการเรียนรู้ที่น ามาใช้จึงมีความหลากหลาย มีรูปแบบที่ผสมผสานขึ้นอยู่กับผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ การจัดการ
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เรียนรู้ ผ่านการฟังบรรยาย การท ากิจกรรม การท างานร่วมกัน การเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน และการแก้ไขปัญหาส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการ “เรียนและรู้” ฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและสามารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะมีพัฒนาการของการ
เรียนรู้และมีทักษะทางปัญญาสูงขึ้น มากกว่าแค่การรับรู้หรือเข้าใจ หากได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงกว่าตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) แนวทางจัดการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน การคิดเชิงออกแบบได้ถูกบูรณาการเข้าไปในเนื้ อหาทางวิชาการ และเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมเนื้อหาทางวิชาการที่เป็นสหศาสตร์ (Carroll et al., 2010) การสร้างทีมอาจารย์ผู้สอนของ มจธ. 
เกิดจากคณะและภาควิชาต่าง ๆ มาท าหน้าที่เป็นผู้ออกแบบรายวิชา พัฒนาสาระเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล นอกจากนี้ ทาง มจธ. ยังได้พัฒนาทีมอาจารย์เกื้อหนุน (Facilitator) เพื่อมาท าหน้าที่เป็นครูกระบวนกรในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การพัฒนาอาจารย์เกื้อหนุนผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาอาจารย์เกื้อหนุนผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย  (1) การท า
ความเข้าใจปัญหา (E: Empathy) (2) การก าหนดปัญหาให้ชัดเจน (D: Define)  (3) การหาแนวทางแก้ปัญหา (I: Ideate) (4) 
การสร้างต้นแบบ (P: Prototype) และ (5) การทดสอบ (Test) 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษา 
 1. การจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เกื้อหนุนส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป 

การจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เพื่อให้การด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ขององค์การ การพัฒนาอาจารย์จึงถือเป็นพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ฯ ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในมิติต่าง ๆ การพัฒนาอาจารย์ให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สิ่งส าคัญอันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านวิชาการของอาจารย์ที่เข้ามาปฏิบัติ งานในส่วนของส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป จ าเป็นต้องได้รับการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะที่ส าคัญต่อวิชาชีพอาจารย์ อาทิ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลต่อการ
สอนรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การรู้จักการท างานร่วมกัน การมีเจตคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

2. การพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
ความหมายการคิดเชิงออกแบบ คือ การน ากระบวนการสร้างนวัตกรรมหรือวิธีคิดที่นักออกแบบใช้ในการออกแบบ

ไปประยุกต์เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาต่าง ๆ ซึ่ง Admin, (2013) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่เป็นหัวใจของวิธีคิดเชิง
ออกแบบและได้น ามาประยุกต์ในการศึกษาชุมชนมีอยู่ 5 ข้อ ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 : การเข้าใจปัญหาจากการลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน (Empathize) ผู้ศึกษาต้องลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุมชน 
อาศัยการสังเกตการณ์ในเบื้องต้น พบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายหรือแม้แต่ให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบหรือคิด
แก้ปัญหาเอง ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือให้เข้าใจคนในชุมชนอย่างถ่องแท้ว่ามีมุมมองต่อปัญหาอย่างไร มีความต้องการใดที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองบ้าง และแนวคิดนั้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่  

ขั้นตอนที่ 2 : การระบุความต้องการ (Define) นอกจากจะสามารถระบุความต้องการร่วมกับคนในชุมชนเช่นใน
ข้อแรกแล้ว ผู้ศึกษาควรท างานร่วมกับทีมท่ีมีประสบการณ์ด้านการศกึษาชุมชน เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่รอบด้านและ
แตกต่างจากวิธีเดิม ๆ ได้อย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที่ 3 : การหาแนวทางแก้ปัญหา (Ideate) เป็นวิธีที่จะช่วยให้เข้าใจปัญหาได้รวดเร็วขึ้นก็คือการจ าลอง
เหตุการณ์แบบอย่างง่าย (Prototype) หรือลงไปทดลองจริงในการลงพื้นที่ เพราะจะท าให้ทราบว่าต้องแก้ไขจุดบกพร่อง
ตรงไหนบ้าง และควรเตรียมการอย่างไรในการลงไปศึกษาชุมชนและข้อจ ากัดอะไรบ้างท่ีต้องแก้ไขและปรับปรุง 
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 ขั้นตอนที่ 4 : การจ าลองเหตุการณ์ (Prototype) การเห็นภาพคราว ๆ ในการสวมบทบาทกลุ่มเป้าหมาย (Role-
playing) มีความส าคัญอย่างมากส าหรับการคิดเชิงออกแบบ ทั้งนี้เพราะการจ าลองเหตุการณ์จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนและสิ่ง
ที่เห็นสามารถจับต้องได้และเข้าใจสถานการณ์ง่ายยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 5 : การทดลอง (Test) เป็นการวิเคราะห์ชุมชนในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากส ารวจชุมชนเป็นที่เรียบร้อย 
การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนนี้ควรจะท าไปด้วยพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนั่นคือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 สรุปว่า การคิดเชิงออกแบบถือเป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาชุมชนได้ถูกทิศทางและตรงประเด็น และการเข้าใจความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชนอย่างลึกซึ้ง อีกท้ังน ากระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ในทุก ๆ เหตุการณ์ 

3. การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้อาจไม่ใชเป็นเพียงแค่การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเท่านั้น แต่เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายที่
ลึกซึ้งกว่านั้นกล าวคือวิธีการใดก็ตามที่ผู้สอนน ามาใช เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู เรียกได้ ว าเป็นการจัดการเรียนรู้  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) ส าหรับการศึกษาปัจจุบัน “การจัดการเรียนรู้ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตอืรือร้น” พบลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ยึดผูเ้รียนและปญัหาเป็นส าคัญการสรา้ง
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้ทักษะการท างานแบบร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตน การใช้ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน การอภิปราย การให้เหตุผลแสดงความ
คิดเห็นและแสดงทัศนคติ การมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาอย่างหลากหลายได้ จนสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้นั้น (วิทวัส ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไร, 2560) 

สรุปว่า การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้างหรือก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการท างานแบบร่วมเรียนรู้ และการร่วม
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
นุชจรี กิจวรรณ (2561) ได้ศึกษากระบวนการคิดเชิงออกแบบ : มุมมองใหม่ของระบบสุขภาพไทย ผลการศึกษา

พบว่า ได้น าเสนอขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบของ ดี สกูล (D. school) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การท า
ความเข้าใจเชิงลึก (2) การตีความปัญหา (3) การระดมจินตนาการแบบไร้ขีด จ ากัด (4) การพัฒนาต้นแบบ (5) การทดสอบ
ต้นแบบ ส าหรับการคิดเชิงออกแบบในระบบ บริการสุขภาพ คือการคิดในสิ่งใหม่ ๆ ที่จะท าให้เกิดวิธีการ กระบวนการหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความหวัง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ผู้ดูแลและบุคลากรสุขภาพ 
รวมทั้งน าไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ในการบริการ ด้านสุขภาพ พยาบาลสามารถใช้แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อ
การแก้ไขปัญหาทางคลินิกอย่างเป็นระบบ และออกแบบระบบบริการพยาบาลให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ป่วยได้
อย่างแท้จริง  

มานิตย์ อาษานอก (2561) ได้ศึกษาการบูรณาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ผลการศึกษาพบว่า เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยยึด 
“คน”เป็นศูนย์กลางในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา มีกระบวนท่ีส าคัญอยู่ 3 ระยะ คือ (1) ระยะเข้าใจปัญหา (Understanding) 
คือ การท าความเข้าใจปัญหาให้ถูกต้องกับประเด็นและความต้องการ  (2) ระยะพัฒนา ไอเดีย (Creating) คือ การพัฒนา
ความคิดริเริ่มที่จะท าให้เกิดนวัตกรรม ไอเดียหรือแนวคิดใหม่ ๆ เมื่อได้รับการพัฒนาจะเป็นจุดตั้งต้นของการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ และ (3) ระยะส่งมอบนวัตกรรม (Delivering) คือ การเปลี่ยนไอเดียให้เป็นต้นแบบนวัตกรรม ก่อนที่จะน าไป
ทดลองใช้ ซึ่งผลจากการทดลองน ามาใช้บูรณาการ กับการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ ช่วยสร้างการเรียนรู้ของนสิติและพัฒนาทักษะต่าง ๆ  ตลอดจนกระบวนการ
คิดและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อช่วย
แก้ปัญหาผู้เรียนและสังคมช่วยเพิ่มคุณค่าและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สรรทราย สุทธินันท์ (2560) ได้ศึกษาการเสริมศักยภาพให้บุคลากรด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิง
บริหารเพื่อพัฒนาบริการ ด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่าการคิดเชิงออกแบบและการคิด
เชิงบริหารนั้นสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาบริการในองค์กรได้โดยสามารถ
ท าให้บุคลากรสามารถท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการได้มากขึ้น และสามารถเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่เป็นปัญหาได้อย่างชัดเจน สามารถท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลปัญหา รวมถึง
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เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการได้ในเชิงลึก และสามารถสร้างแผนการจัดสรรทรัพยากร
ด้านเวลาให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการตามล าดับเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม ประโยชน์
ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาถึงวิธีการพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงบริหาร อีกทั้งเพื่อ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีโดยตรงที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในการ
ผลักดันให้ประสบความส าเร็จ 
 5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

Input       Practical       Output 
        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
                    ระดับการเรียนรู ้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 
 
วิธีการศึกษา   

1. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ อาจารย์เกื้อหนุนสอนในรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลัก 
จริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  

2. ระยะเวลาในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ (1) ระยะที่ 1 การจัดอบรมอาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 3 วัน  
(17-18 มิถุนายน 2562) และ (2) ระยะที่ 2 การด าเนินการวิจัยในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562  

3. วิธีการศึกษา ระยะที่ 1 ผู้ศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและจัดท าสรุปผลจากใบงานส ารวจข้อมูลปัญหาชุมชน พร้อมท้ัง
ท าการสัมภาษณ์อาจารย์เกื้อหนุน การลงพื้นทีใ่ห้อาจารย์ฯแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน โดยมีโจทย์ในการลงพื้นทีเป้าหมาย
ส ารวจสภาพปัญหาในชุมชน พร้อมทั้งให้ถ่ายภาพ ดังนี้ คือ (1) คน จ านวน 5 ภาพ  (2) สถานที่ จ านวน 5 ภาพ และ (3) วิถี
ชีวิต จ านวน 5 ภาพ เป็นต้น ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ จากนั้นในแต่ละกลุ่มย่อย
เขียนข้อมูลลง Flip chart ใช้การระดมสมองร่วมกัน หลังจากลงส ารวจข้อมูลปัญหาชุมชน และสังเกตการท ากิจกรรมร่วมกัน
ทั้งภาคสนามและในห้องประชุม และ ระยะที่ 2 การประเมินตนเองหลังจากการน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบไปใช้ เช่น 
ความรู้ ความเข้าใจ และการน าไปประยุกต์ใช้  

4. สถิติที่ใช้วิเคราะห์  
ผู้ศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์เกื้อหนุนผ่านการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ประเด็นค าถามการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ 5 ด้าน คือ (1) การท า
ความเข้าใจปัญหา (E: Empathy) (2) การก าหนดปัญหาให้ชัดเจน (D: Define) (3) การหาแนวทางแก้ปัญหา (I: Ideate) (4) 
การสร้างต้นแบบ (P: Prototype) และ (5) การทดสอบ (Test) น าเสนอโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)       
 
ผลและอภิปราย  
ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการสรุปผลการลงส ารวจข้อมูลปัญหาชุมชน และสังเกตการท ากิจกรรมร่วมกัน
ทั้งภาคสนามและในห้องประชุม สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ (1) อาจารย์เกื้อหนุนสามารถสร้างความเข้าใจ กับ

กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ  
(Design Thinking Process) 

 
    1. Empathize – เข้าใจปัญหา 
    2. Define – ก าหนดปัญหาใหชั้ดเจน 
    3. Ideate – ระดมความคิด 
    4. Prototype – สร้างต้นแบบที่เลือก 
    5. Test – ทดสอบ 

 
 

การด าเนินการ 
(Implement) 

“ลงพื้นที”่ 
 
 

การเรียนรู้ของ Bloom 
(Bloom's Taxonomy) 

1. ความรู้ (Knowledge) 
2. ความเข้าใจ (Comprehension) 
3. การน าความรูไ้ปประยุกต์ (Application) 
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กลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (E: Empathy) ได้โดยการพูดคุย สัมภาษณ์ สังเกตกลุ่มเป้าหมายในบริบทการท างานจริง และการ
เข้าไปมีประสบการณ์จริง (2) อาจารย์เกื้อหนุนสามารถช้ีปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง
มีทิศทาง (D: Define) ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนา อัน เป็นขั้นตอนของการสร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) รวมถึงบริบทที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อสรุปประเด็นส าคัญและเป้าหมายของการ
ออกแบบเพื่อน าซึ่งโจทย์ท่ีชัดเจน (3) อาจารย์เกื้อหนุนสามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดในการแก้สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้ (I: 
Ideate) ข้ันตอนนี้เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่หลากหลายในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไม่มีกรอบ เป็น
การตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการตอบ Define (4) อาจารย์เกื้อหนุนสามารถน าแนวทางการอบรมนี้ไปปรับใช้กับการเรียน
การสอน (P: Prototype) เป็นขั้นตอนสร้างแนวทางหรือการจ าลองสถานการณใ์ห้เกิดการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ขึ้นมา และยังเป็น
การสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงได้ และ (5) อาจารย์เกื้อหนุนสามารถน าความรู้ในด้านเทคนิคการให้
ค าปรึกษาและน าไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (T: Test) เป็นขั้นตอนทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายและรวบรวม
ข้อมูลตอบกลับ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะอันเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาต่อไปได้   

การพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ กิจกรรม “การส ารวจพื้นที่โดยใช้ชุมชนอัมพวาเป็นฐานการเรียนรู้” ได้
น าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ (1) การท าความเข้าใจปัญหา (E: Empathy) อาจารย์เกื้อหนุนได้สะท้อนมุมมองความส าเร็จการ
เรียนรู้ครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ การได้ฝึกการตั้งค าถาม การทวน
ค าถาม การถามถึงปัญหาหากสงสัยเพิ่มเติมได้ และการน าข้อมูลชุมชนมาเชื่อมโยงกับปัญหาได้เพิ่มขึ้น (2) การก าหนดปัญหา
ให้ชัดเจน (D: Define) อาจารย์เกื้อหนุนได้สะท้อนถึงการพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
ตีความหมายของปัญหาที่เกิดขึ้น การตีโจทย์ให้แตกว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริง  การสังเคราะห์ข้อมูล การใช้ค าถาม
ปลายเปิดผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แบบไม่จ ากัดกรอบ การวิเคราะห์ความต้องการที่ถูกต้อง ค าตอบท่ีใช่มาจากการตั้ง
ค าถามที่ถูกต้อง การก าหนดความชัดเจนในตัวปัญหาว่าจริง ๆ ว่าปัญหานั้นคืออะไร และเลือกสรุปแนวทางอันเป็นไปได้มา
ด าเนินการต่อ (3) การหาแนวทางแก้ปัญหา (I: Ideate) อาจารย์เกื้อหนุนได้กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ข้ึนมา
เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการระดมความเห็นหรือการคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มาใช้ ในการแก้ปัญหา (4) การสร้าง
ต้นแบบ (P: Prototype) อาจารย์เกื้อหนุนกล่าวว่าการจ าลองสถานการณ์เป็นการเรียนรู้ผ่านการทดลองลงมือท า และท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้ชัดเจนขึ้นกว่าแนวคิด และสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างที่เข้าใจได้ และ (5) การทดสอบ (Test) 
อาจารย์เกื้อหนุนได้สะท้อนถึงการคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนนี้ควรท าไปพร้อม ๆ กันกับการจ าลองสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เห็น
ภาพได้รอบด้านยิ่งข้ึนระหว่างพัฒนาแบบจ าลองสถานการณ์ และการบูรณาการนีน้ าไปสู่การปฏิบัติและสามารถปรับเปลีย่นไป
ก่อนน าไปใช้จริงได้ 

ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับการประเมินตนเองของอาจารย์เกื้อหนุน โดยระบุว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ 5 ด้าน ดังน้ี  
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แผนภาพที่ 2  ผลประเมินตนเองของอาจารย์เกื้อหนุนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
 

รูป ก. ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้านการเข้าใจปัญหาชุมชนอย่างลึกซึ้ง (E: Empathy) ระดับผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 20) ประเมินตนเองในด้านนี้โดยระบุว่า สามารถใช้
ความรู้ในการตั้งค าถามที่เหมาะสมได้ เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 13) 
สามารถประมวลข้อมูลจากสิ่งที่ถามได้ และล าดับสุดท้าย คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7) ว่า สามารถ
ใช้การทวนค าถามเพื่อให้ได้ความกระจ่าง และถามเพื่อให้อีกฝ่ายตระหนักรู้และกล้าที่จะตอบค าถามมากขึ้น และ สามารถสรุป
และจับใจความเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถประมวลข้อมูลจากสิ่งท่ีถาม    

ระดับผลการเรียนรู้ด้านความเข้าใจ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 33) ประเมินตนเองใน
ด้านนี้โดยระบุว่า สามารถใช้ความรู้ในการตั้งค าถามที่เหมาะสมได้ และ สามารถสรุปและจับใจความเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และ
สามารถประมวลข้อมูลจากสิง่ที่ถาม เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 27) สามารถ
ใช้การทวนค าถามเพื่อให้ได้ความกระจ่าง และถามเพื่อให้อีกฝ่ายตระหนักรู้และกล้าที่จะตอบค าถามมากขึ้น และสามารถ
ประมวลข้อมูลจากสิ่งท่ีถามได้ 

ในส่วนระดับผลการเรียนรู้ดา้นการประยุกต์ใช้ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 67) ประเมิน
ตนเองในด้านนี้โดยระบุว่า สามารถใช้การทวนค าถามเพื่อให้ได้ความกระจ่าง และถามเพื่อให้อีกฝ่ายตระหนักรู้และกล้าที่จะ
ตอบค าถามมากขึ้น เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 60) สามารถสรุปและจับ
ใจความเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถประมวลข้อมูลจากสิ่งที่ถาม และล าดับสุดท้าย คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 7 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 47) สามารถใช้วิธีการตั้งค าถามที่เหมาะสมได้  

รูป ข. ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้านการช้ีปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีทิศทาง (D: Define) ระดับผลการเรียนรู้ด้านความรู้ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 20) 
ประเมินตนเองในด้านนี้โดยระบุว่า สามารถก าหนดหรือบ่งช้ีปัญหาได้อย่างชัดเจน และบอกวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีทิศทาง 
เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 13) สามารถน าเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจะ
คัดกรองให้เห็นปัญหาที่แท้จริงได้ 

ระดับผลการเรียนรู้ด้านความเข้าใจ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 40) ประเมินตนเองใน
ด้านนี้โดยระบุว่า สามารถก าหนดหรือบ่งช้ีปัญหาได้อย่างชัดเจน และน าเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจะคัดกรองให้เห็น
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ปัญหาที่แท้จริงได้ เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 33) สามารถบอกวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีทิศทาง  

ในส่วนระดับผลการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 47) ประเมิน
ตนเองในด้านนี้โดยระบุว่า สามารถน าเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจะคัดกรองให้เห็นปัญหาที่แท้จริงได้ และบอกวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีทิศทาง เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 40) สามารถก าหนดหรือ
บ่งช้ีปัญหาได้อย่างชัดเจน 

รูป ค. ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้านการกระตุ้นให้เกิดความคิดในการแก้สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
(I: Ideate) ระดับผลการเรียนรู้ด้านความรู ้พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 20) ประเมินตนเองในด้านนี้
โดยระบุว่า สามารถมองปัญหาได้อย่างรอบด้านละเอียดขึ้น และหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ เป็นล าดับแรก รองลงมา 
คือ สามารถใช้วิธีการระดมสมองกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

ระดับผลการเรียนรู้ด้านความเข้าใจ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 33) ประเมินตนเองใน
ด้านนี้โดยระบุว่า สามารถใช้วิธีการระดมสมองกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และมองปัญหาได้อย่างรอบ
ด้านละเอียดขึ้น เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 20) สามารถหาวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างรอบคอบ 

ในส่วนระดับผลการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 60) ประเมิน
ตนเองในด้านนี้โดยระบุว่า สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ อาจารย์เกื้อหนุน 
จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 53) สามารถใช้วิธีการระดมสมองกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และล าดับ
สุดท้าย คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 47) สามารถมองปัญหาได้อย่างรอบด้านละเอียดขึ้น 

รูป ง. ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้านการน าแนวทางการอบรมนี้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอน  
(P: Prototype) ระดับผลการเรียนรู้ด้านความรู้ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 13) ประเมินตนเองใน
ด้านนี้โดยระบุว่า สามารถน าแนวทางหรือกระบวนการอบรมนี้ไปปฏิบัติ เป็นเพียงล าดับเดียว 

ระดับผลการเรียนรู้ด้านความเข้าใจ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 47) ประเมินตนเองใน
ด้านนี้โดยระบุว่า สามารถน าแนวทางหรือกระบวนการอบรมนี้ไปปฏิบัติ เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ อาจารย์เกื้อหนุน 
จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 40) สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลงมือปฎิบัติหรือทดลองท าจริงตามแนวทางนี้ได้ 

ในส่วนระดับผลการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 60) ประเมิน
ตนเองในด้านนี้โดยระบุว่า สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลงมือปฎิบัติหรือทดลองท าจริงตามแนวทางนี้ได้ เป็นล าดับแรก 
รองลงมา คอื สามารถน าแนวทางหรือกระบวนการอบรมนี้ไปปฏิบัติ 

รูป จ. ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้านการน าความรู้ในด้านเทคนิคการให้ค าปรึกษาและน าไปถ่ายทอด
แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (T: Test) ระดับผลการเรียนรู้ด้านความรู้ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 3 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 20) ประเมินตนเองในด้านนี้โดยระบุว่า สามารถทดลองน าต้นแบบหรือข้อสรุปที่จะน าไปใช้จริงมาปฎิบัติก่อน และเอา
ปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

ระดับผลการเรียนรู้ด้านความเข้าใจ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 33) ประเมินตนเองใน
ด้านนี้โดยระบุว่า สามารถเอาปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง เป็นล าดับแรก รองลงมา 
คือ อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 27) สามารถทดลองน าต้นแบบหรือข้อสรุปท่ีจะน าไปใช้จริงมาปฎิบัติก่อน 

ในส่วนระดับผลการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 53) ประเมิน
ตนเองในด้านนี้โดยระบุว่า สามารถทดลองน าต้นแบบหรือข้อสรุปท่ีจะน าไปใช้จริงมาปฎิบัติก่อน เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ 
อาจารย์เกื้อหนุน จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 47) สามารถเอาปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปใช้จริง 

 
อภิปรายผล 
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ออกแบบ” ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์เกื้อหนุนลงพ้ืนท่ีส ารวจ ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชน ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า 
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อัมพวาเป็นพ้ืนท่ีที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ระบบนิเวศ และเกษตรกรรม เป็นต้น 
หากย้อนไปในช่วง พ.ศ. 2521 มีภาวะฝนแล้งและน้ าเค็มหนุนสูง ท าให้สวนมะพร้าวประมาณ 40 ,000 ไร่ เสียหาย ที่เรียกว่า 
“สวนล่ม” สมาชิกในครอบครัวต้องอพยพไปหางานท าในเมืองอื่น ๆ ขณะเดียวกันตลาดน้ ามีจ านวนเรือสินค้าน้อยลง ร้านค้า
ริมคลองหลายร้านย้ายไปเปิดร้านที่แม่กลอง อยู่ใกล้ถนนพระราม 2 ตลาดน้ าอัมพวาในช่วงนั้นจึงต้องปิดตัวลง เนื่องจาก
ชาวบ้านออกไปท างานที่อื่น อาทิ แม่กลอง มหาชัย ต่างก็ปิดทิ้งร้างเนื่องจากอพยพไปอยู่ที่อื่น และกลับมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
ในวันส าคัญ สภาพอาคารบ้านเรือนอยู่ในสภาพทรุดโทรมและขาดการซ่อมแซม แต่ในปจจบุันวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากลับมา
มีชีวิตชีวาแบบเดิมหลังจากการเข้ามาฟื้นฟูจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ จากการสังเกตภาพบ้านเรือนไม้ที่ขนานไปตามริม
สอฝั่งคลองควบคไูปกับการคาขายและการใชชีวิตอย่างเรียบง่ายพรอม ๆ กับการรักษาวัฒนธรรมรวมถึงศิลปะตาง ๆ ในชุมชน
ยังมีปรากฏใหเห็นเดนชัด อาชีพเกษตรกรรมยังพบเห็นได้คือการท าสวนผลไม้ อาทิ ลิ้นจี่ ล าไย มะพราว เป็นต้น ชุมชนอัมพวา
เป็นชุมชนเล็ก ๆ ในพื้นที่นั้นมีวัดและศาสนสถาน 7 แหง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น อุทยานพระบรมราชา 
นุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา บานพัก
นายอ าเภอคราวเสด็จประพาสตน รศ. 123 ศูนยเบญจรงครวมสมัยชุมชนวัดอัมพวันเจติยารามบานทรงไทยของดาบชิน  
เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้นอาจารย์เกื้อหนุนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ดังนี้  

E: Empathy ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์เกื้อหนุนสามารถเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยใชวิธีการสัมภาษณและ
การตั้งค าถามเชิงบวก การจ าแนก การพยายามท าความเข้าใจกับลักษณะของปัญหา และการอธิบายปัญหาที่พบเห็นได้อย่าง
เป็นขั้นตอนและชัดเจนขึ้น ส าหรับการลงพื้นที่ชุมชนอัมพวาการได้พูดคุย สัมภาษณ์ สังเกตกลุ่มเป้าหมายในบริบทจริงท าให้
เข้าใจปัญหาเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของนุชจรี กิจวรรณ (2561) พบว่า ขั้นตอน E: Empathy คือ การเข้าใจปัญหา
อย่างลึกซึ้งที่ถูกต้องและตั้งค าถามที่ถูกต้องจะน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น สอดคล้องกับผลการศึกษาของมานิตย์  
อาษานอก (2561) พบว่า ขั้นตอน E: Empathy เป็นการท าความเข้าใจปัญหาให้ถูกต้องกับประเด็นและความต้องการ และ 
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สรรทราย สุทธินันท์ (2560) พบว่า ขั้นตอน E: Empathy สามารถท าให้บุคลากรท าความ
เข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการได้มากข้ึน 

D: Define ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์เกื้อหนุนสามารถช้ีปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีทิศทาง ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในการระบุโอกาสการพัฒนา อันมาจากขั้นตอนของการสร้างความ
เข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) รวมถึงบริบทที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อสรุปประเด็นส าคัญและเป้าหมาย
ของการออกแบบเพื่อน ามาซึ่งโจทย์ที่ชัดเจน การเลือกและสรุปแนวทางความเป็นไปได้ต่อการพัฒนาชุมชนอัมพวา น าประเด็น
ข้อมูลและผลที่น่าสนใจทั้งหมดที่ได้จากการท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมาจัดล าดับความส าคัญ เลือกจากมุมมองที่สามารถ
ตอบสนอง คณุค่า ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง สอดคล้องกับผลการศึกษาของนุชจรี กิจวรรณ (2561) พบว่า 
ขั้นตอน D: Define การตีความปัญหา คือ การคิดในสิ่งใหม่ ๆ ที่จะท าให้เกิดวิธีการกระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ ความหวังและแก้ปัญหา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มานิตย์ อาษานอก (2561) พบว่า ขั้นตอน 
D: Define เป็นระยะพัฒนาความคิดริเริ่มที่จะท าให้เกิดนวัตกรรม ไอเดียหรือแนวคิดใหม่ ๆ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของสรรทราย สุทธินันท์ (2560) พบว่า ขั้นตอน D: Define สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่เป็นปัญหาได้
อย่างชัดเจน  

I: Ideate ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์เกื้อหนุนสามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดในการแก้สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
ได้ ขั้นตอนนี้เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่หลากหลายในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไม่มีกรอบ เป็นการ
ตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการตอบ Define อย่างไรก็ดี การหาแนวทางแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนอัมพวา จากการจ าลอง
เหตุการณแ์บบอย่างง่าย (Prototype) และการลงไปทดลองจริงในการลงพื้นที่จะท าให้ทราบว่าต้องแก้ไขจุดบกพร่องตรงส่วน
ไหนและควรเตรียมการอย่างไร การลงไปศึกษาชุมชนอัมพวาอาจพบถึงข้อจ ากัดอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขและปรับปรุง สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของนุชจรี กิจวรรณ (2561) พบว่า ขั้นตอน I: Ideate เป็นขั้นตอนท่ีทุกคนจะระดมสมองใส่ความคิดสรา้งสรรค์
ต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็นการระดมจินตนาการแบบไร้ขีดจ ากัด เป็นการวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ 
ในการบริการด้านสุขภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มานิตย์ อาษานอก (2561) พบว่า ข้ันตอน I: Ideate เป็นจุดตั้งต้น
ของการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่ตรงต่อความต้องการได้ ยังสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสรรทราย สุทธินันท์ (2560) พบว่า ขั้นตอน I: Ideate เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลปัญหา 
รวมถึงการเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการได้ในเชิงลึก  
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P: Prototype ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์เกือ้หนุนสามารถน าแนวทางการอบรมนี้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอน 
การสร้างแนวทางการจ าลองสถานการณ์ให้เกิดการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ขึ้นมา เป็นการสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้และ 
ฝึกปฎิบัติจริงจะถูกน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้กับนักศึกษาได้ หลังจากการลงส ารวจพื้นที่ชุมชนอัมพวา ท าให้ทราบสาเหตุของ
ปัญหาในข้ันตอน Empathy การเลือกปัญหาที่จะเจาะจง เพื่อมาแก้ไขในข้ันตอน Define และระดมความคิดเพื่อหาทางแก้ไข
ในขั้นตอน Ideate แล้ว ข้ันตอนนี้คือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่คิดว่าดีที่สุด และสามารถจะตอบโจทย์กับความต้องการของ
ชุมชนได้เพิ่มขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นการท าแบบจ าลองจะช่วยให้เห็นภาพที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน สิ่งที่เห็นสามารถจับต้องได้และเข้าใจ
สถานการณ์ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของนุชจรี กิจวรรณ (2561) พบว่า ขั้นตอน P: Prototype การพัฒนา
ต้นแบบสามารถใช้แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหาทางคลินิกอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผลการศึกษาของมานิตย์ 
อาษานอก (2561) พบว่า ขั้นตอน P: Prototype เป็นการเปลี่ยนความคิดให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสรรทราย สุทธินันท์ (2560) พบว่า ขั้นตอน P: Prototype 
เป็นการสร้างแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านเวลาให้ผู้ประกอบการได้ชัดเจนเพิ่มขึ้น 

T: Test ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์เกื้อหนุนสามารถน าความรู้ในด้านเทคนิคการให้ค าปรึกษาและน าไป
ถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าแบบจ าลองนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้  จึงต้องมีการ
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายและการเก็บรวบรวมข้อมูลตอบกลับ อีกทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาการ
เรียนรู้กับนักศึกษาต่อไปได้ จากการลงส ารวจชุมชนอัมพวาเป็นการเก็บผลลัพธ์การเรียนรู้ และหาข้อบกพร่องในกระบวนการ
เพื่อน ามาพัฒนาต่อและกระบวนการนี้สามารถกลับมาท าซ้ า ๆ เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดกับผู้เรียนได้ดีเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผล
การศึกษาของนุชจรี กิจวรรณ (2561) พบว่า ขั้นตอน T: Test เป็นการทดสอบต้นแบบส าหรับการคิดเชิงออกแบบในระบบ
บริการสุขภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของมานิตย์ อาษานอก (2561) พบว่า ขั้ นตอน T: Test จากการทดลองน ามาใช้
บูรณาการกับการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สรรทราย สุทธินันท์ (2560) พบว่า ข้ันตอน T: Test เป็นการด าเนินการตามล าดับเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
อย่างเป็นรูปธรรม 

การอภิปรายในส่วนการพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ กิจกรรม “การส ารวจพ้ืนท่ีโดยใช้ชุมชนอัมพวาเป็นฐาน
การเรียนรู้” ได้น าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ (1) การท าความเข้าใจปัญหา (E: Empathy) อาจารย์เกื้อหนุนได้สะท้อนมุมมอง
ความส าเร็จการเรียนรู้ครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ การได้ฝึกการตั้ง
ค าถาม การทวนค าถาม การถามถึงปัญหาหากสงสัยเพิ่มเติมได้ และการน าข้อมูลชุมชนมาเช่ือมโยงกับปัญหาได้เพิ่มขึ้น (2) 
การก าหนดปัญหาให้ชัดเจน (D: Define) อาจารย์เกื้อหนุนได้สะท้อนถึงการพัฒนากระบวนการคิดเ ชิงออกแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การตีความหมายของปัญหาที่เกิดขึ้น การดีโจทย์ให้แตกว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริง การสังเคราะห์
ข้อมูล การใช้ค าถามปลายเปิดผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แบบไม่จ ากัดกรอบ การวิเคราะห์ความต้องการที่ถูกต้อง 
ค าตอบที่ใช่มาจากการตั้งค าถามที่ถูกต้อง การก าหนดความชัดเจนในตัวปัญหาว่าจริง ๆ ว่าปัญหานั้นคืออะไร และเลือกสรุป
แนวทางอันเป็นไปได้มาด าเนินการตอ่ (3) การหาแนวทางแก้ปัญหา (I: Ideate) อาจารย์เกื้อหนุนได้กล่าวถึงการหาแนวคิดและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการระดมความเห็นหรือการคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 
มาใช้ในการแก้ปัญหา (4) การสร้างต้นแบบ (P: Prototype) อาจารย์เกื้อหนุนกล่าวถึงการจ าลองสถานการณ์เป็นการเรียนรู้
ผ่านการทดลองลงมือท า และท าให้เกิดการเรียนรูไ้ดชั้ดเจนขึ้นว่าแนวคิดและสามารถตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายอย่างที่เข้าใจ
ได้ และ (5) การทดสอบ (Test) อาจารย์เกื้อหนุนได้สะท้อนถึงการคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนนี้ควรท าไปพร้อม ๆ กันกับการ
จ าลองสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพได้รอบด้านยิ่งข้ึนระหว่างพัฒนาแบบจ าลองสถานการณ์และเกิดการคิดแบบบูรณาการ
ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงและสามารถปรับเปลี่ยนไปก่อนน าไปใช้จริงได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Admin, (2013) 
พบว่า การคิดเชิงออกแบบในการน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาชุมชน ประกอบด้วย (1) การเข้าใจปัญหาจากการลงพื้นที่
ศึกษาชุมชน (Empathize) อย่างถ่องแท้ เข้าใจความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองและสามารถน าปัญหาไปแก้ไขได้ตรง
จุด (2) การระบุความต้องการ (Define) ร่วมกับคนในชุมชนหาแนวทางการแก้ปัญหาที่รอบด้านและแตกต่างจากวิธีเดิม ๆ (3) 
การหาแนวทางแก้ปัญหา (Ideate) เป็นวิธีที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาได้รวดเร็วข้ึน การจ าลองเหตุการณ์หรือการลงไปทดลองจริงใน
การลงพื้นที่ จะท าให้ทราบถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือจุดบกพร่อง รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและ
ปรับปรุงได้ (4) การจ าลองเหตุการณ์ (Prototype) จะท าให้เห็นภาพคราว ๆ ในการสวมบทบาทกลุ่มเป้าหมาย การจ าลอง
เหตุการณ์จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนและสิ่งที่เห็นสามารถจับต้องได้และเข้าใจสถานการณ์ง่ายยิ่งขึ้น และ (5) การทดลอง 
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(Test) เป็นการวิเคราะห์ชุมชนในข้ันตอนสุดท้ายหลังจากส ารวจชุมชน การคิดเชิงออกแบบขั้นตอนนี้จะท าไปด้วยพร้อม ๆ กัน
กับการจ าลองเหตุการณ์จะท าให้ทราบถึงปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

การอภิปรายผลการประเมินตนเองในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ พบว่า อาจารย์เกื้อหนุนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในการพัฒนาทักษะนี้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ที่ส าคัญ 3 อันดับแรก คือ การท าความเข้าใจปัญหา (E: Empathy) 
พบว่า อาจารย์เกื้อหนุนให้ความเห็นว่าสามารถใช้การทวนค าถามเพื่อให้ได้ความกระจ่างและถามเพื่อให้อีกฝ่ายตระหนักในการ
กล้าที่จะตอบค าถามได้ เป็นล าดับแรก รองลงมา คือ การหาแนวทางแก้ปัญหา (Ideate) พบว่า อาจารย์เกื้อหนุนให้ความเห็น
ว่าสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ และการจ าลองเหตุการณ์ (Prototype) พบว่า อาจารย์เกื้อหนุนให้ความเห็น
ว่าสามารถหาใช้เป็นเครื่องมือในการลงมือปฏิบัติหรือทดลองท าจริงตามแนวทางนี้ได้ และล าดับสุดท้าย คือ การระบุความ
ต้องการ (Define) พบว่า อาจารย์เกื้อหนุนให้ความเห็นว่าสามารถน าเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจะคัดกรองให้เห็นปัญหาที่
แท้จริงและสามารถบอกวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีทิศทางได้ และ การทดลอง (Test) พบว่า อาจารย์เกื้อหนุนให้ความเห็นว่า
สามารถน าเอาปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง สอดคล้องกับผลการศึกษาของมานิตย์ 
อาษานอก (2561) พบว่า ขั้นตอน E: Empathy เป็นการท าความเข้าใจปัญหาให้ถูกต้องกับประเด็นและความต้องการ ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสรรทราย สุทธินันท์ (2560) พบว่า ขั้นตอน ขั้นตอน I: Ideate เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลปัญหา รวมถึงการเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการได้ในเชิงลึก และยังสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของนุชจรี กิจวรรณ (2561) พบว่า ขั้นตอน D: Define การตีความปัญหา คือ การคิดในสิ่งใหม่ ๆ ท่ีจะท าให้เกิด
วิธีการกระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความหวัง และแก้ปัญหา เป็นต้น 
 
สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการพัฒนาอาจารย์เกื้อหนุนผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ สามารถสรุปได้ว่า การได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงส ารวจชุมชน ท าให้อาจารย์เกื้อหนุนสามารถฝึกพัฒนา
ตนเองในด้านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย (1) การท าความเข้าใจปัญหา (E: Empathy) อาจารย์
เกื้อหนุนสามารถฝึกการตั้งค าถาม การทวนค าถาม การถามถึงปัญหาหากสงสัยเพิ่มเติมได้ และการน าข้อมูลชุมชนมาเช่ือมโยง
กับปัญหาได้เพิ่มขึ้น (2) การก าหนดปัญหาให้ชัดเจน (D: Define) อาจารย์เกื้อหนุนสามารถตีความหมายของปัญหาที่เกิดขึ้น 
การใช้ค าถามปลายเปิดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แบบไม่จ ากัดกรอบ วิเคราะห์ความต้องการได้ถูกต้องจากการตั้งค าถามที่
ถูกต้อง สามารถก าหนดความชัดเจนในตัวปัญหาได้ และเลือกสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อได้ (3) การหาแนวทาง
แก้ปัญหา (I: Ideate) อาจารย์เกื้อหนุนสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไม่มีกรอบ เป็นการตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
(4) การสร้างต้นแบบ (P: Prototype) อาจารย์เกื้อหนุนสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงนี้ไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้กับนักศึกษาได้ และ (5) การทดสอบ (Test) อาจารย์เกื้อหนุนสามารถน าความรู้และเทคนิคการให้ค าปรึกษา
ไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าแบบจ าลองนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้ 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยคร้ังนี้   

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า อาจารย์เกื้อหนุนเห็นสิ่งที่ เป็นปัญหา และอุปสรรค พบประเด็นการประเมินตนเอง
ของอาจารย์เกื้อหนุนยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย คือ ด้านการเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง เฉพาะในส่วนของการใช้
ความรู้ส าหรับพัฒนาการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์เกื้อหนุนบางส่วนยังไม่สามารถใช้การทวนค าถามเพื่อให้ไดค้วามกระจา่ง
และถามเพื่อให้อีกฝ่ายตระหนักในการที่จะตอบค าถามได้ และยังไม่สามารถสรุปหรือจับใจความเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ได้ ดังนั้น ในกระบวนการพัฒนาจึงควรสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 
ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เกิดการเรียนรู้ของทีมอาจารย์เกื้อหนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เกื้อหนุนก็เป็นสิ่งจ าเป็นทั้งในด้านความรู้ในเนื้อหาสาระของวิชา หรือแม้กระทั่งทักษะการปฏิบัติ
หน้าท่ีอาจารย์เกื้อหนุนในการส่งต่อความรู้หรือการถ่ายทอดไปสู่นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
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บทคัดย่อ 

แม้ว่าข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนจะมีบทบาทส าคัญในการสอนการเขียนในภาษาที่สองเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ยังไม่
ปรากฎหลักฐานเชิงประจักษ์จากการวิเคราะห์วรรณกรรมที่กล่าวถึงบทบาทของข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนดังกล่าวอันส่งผลเชิง
บวกต่อความสามารถทางการเขียนในภาษาที่สองของผู้เรียน อีกทั้ง ผู้สอนเองยังคงตั้งค าถามถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับจาก
เพื่อนดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย งานวิจัยนี้จึงได้จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์ประเภทของข้อมูลป้อนกลับจาก
เพื่อนในรูปแบบการเขียนของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ปรากฎในร่างงานเขียน
ฉบับที่สองในรูปแบบการประเมินผลเพื่อการพัฒนาเพื่อศึกษาข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในรูปแบบการเขียนที่ผู้เรียนใช้สื่อสาร
กัน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือผู้เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา โดยข้อมูลในงานวิจัยนี้ได้มาจากร่างงานเขียน
ฉบับที่สองของงานเขียนของผู้เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาดังกล่าว งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในรูปแบบการ
เขียนแบบแก้ไขโดยตรงเป็นประเภทของข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนที่ปรากฎมากที่สุดในร่างงานเขียนฉบับที่สองของผู้เรียน 
รองลงมาคือข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในรูปแบบการเขียนแบบแก้ไขโดยอ้อม และข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในรูปแบบการ
เขียนแบบอธิบายภาษาตามล าดับ ผลการวิจัยดังกล่าวเผยให้เห็นถึงคุณลักษณะของข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในรูปแบบการ
เขียนที่น่าสนใจส าหรับการจัดการเรียนการสอนการเขียนในภาษาท่ีสอง 
 
ค าส าคัญ: ผลย้อนกลับในรูปแบบการเขียนจากเพื่อน  การเขียนในภาษาที่สอง  การประเมินผลเพื่อการพัฒนา  การสอนการ
เขียนในภาษาที่สอง 
 

Abstract 
Although feedback plays a significant role in L2  writing pedagogy, its beneficial impact on the 

students’  L2  improvement is still in doubt based on the literature review, and teachers themselves still 
question if they can make it high productively work.  This study was carried out to analyze the types of 
peer-written feedback on EFL undergraduate students’ second drafts on which peer-written feedback could 
be found as formative assessment in order to see its efficacy. The subjects of the study were English major 
undergraduate students.  The key research instrument employed in the study was the subjects’  second 
drafts of their writing assignments. The quantitative data analysis was included in the study in order to help 
achieve the objective of the study. The results showed that direct corrective feedback (DCF) was the most 
common peer- written feedback on the subjects’  second drafts, followed by indirect corrective feedback 
(ICF) and metalinguistic corrective feedback (MCF) respectively. These revealed various interesting aspects 
of peer-written feedback in teaching and learning to write in L2. 
 
Keywords: peer-written feedback, second language writing, formative assessment, L2 writing pedagogy 
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Introduction  
Feedback is "central to learning to write in a second language" (Hyland, 2003, p. 207). It has been 

developed from the one only teachers provide to the one that can be in the different forms or given from 
a variety of sources, for instance, peer feedback, workshops, group discussion, or technology- driven 
feedback.  Writing pedagogy in which a feedback activity is involved is practically driven based on the 
process-based writing approach.  

Written corrective feedback is a written response to language used in L2 writing (Bitchener & Storch, 
2016) .  Generally, the role of giving written feedback on students' writing is always played by a teacher in 
either EFL or ESL learning contexts ( Bitchener, 2012 ) .  In order to engage students in their own language 
learning and development for promoting autonomous learners, peer- written feedback, an effective 
alternative feedback source apart from teacher feedback, should be integrated in the writing classes.  With 
an implication of peer- written feedback as a formative assessment in the writing class, students' language 
learning and skill development are based on Vygotsky's concept: ZPD (zone of proximal development) and 
scaffolding (Hyland, 2003). According to Vygotsky’s concept, ZPD, social interaction should be promoted in 
the language class for internalization and development from peer meditation (Hyland & Hyland, 2019). As 
Ferris ( 2 0 0 3 )  also points out that peer feedback is another source of feedback, an important factor to 
develop good characteristics of being a good writer.  

Generally, an analysis of written feedback from various sources on both EFL and ESL writing being 
conducted in different academic levels involves self-written feedback, peer-written feedback, and teacher-
written feedback.  Still, a remarkable issue is reviewed by Hyland and Hyland (2006) that no studies have 
not yet guaranteed the potential good effects of feedback on L2  writing development, and teachers are 
not still able to reach its full positive impact. Moreover, although several studies have paid more attention 
to the quality of peer feedback or its effect on the revision (Brammer, 2007), some certain issues, especially 
those concerning its positive efficacy, are still controversial.  

Hence, the present study was carried out to challenge these issues and the statement from Hyland 
( 2 0 0 3 )  that " teachers have generally been more positive than students, who tend to prefer teacher 
feedback, and its benefits have been hard to confirm empirically in L2 situations" (p. 198). Apart from that, 
some research studies e. g.  Mohammad & Ebrahim’ s ( 2 0 1 4 )  revealed that content feedback was more 
effective than form feedback in terms of accuracy of students’  writing.  Thus, this study took this research 
finding as a challenge to investigate an impact of peer- written feedback, specifically form feedback on 
students’  writing drafts, especially in terms of accuracy.  Also, it took a further step to take a look at peer-
written feedback in terms of types of feedback the students received on the second drafts of their writing 
assignments since the first draft entailed the brainstorming idea from the students’  free writing and self-
correction and the third one is the polished final product.  
 
Objective   

To analyze types of peer-written feedback on the students’ second drafts of their writing 
 
Research Methodology   

1. Subjects of the Study 
    The subjects of the study were sophomores taking Basic Writing Course, a compulsory course. 

Seventy-nine percent of them were female whereas twenty-one percent of them were male with their ages 
ranging from nineteen to twenty- one.  Their English education exposure was between eleven and twenty 
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years.  Most importantly, this group of the subjects was in an English major.  Hence, they were guaranteed 
to have a certain level of English proficiency to contribute to the present study. 

2. Research Instrument 
    The present study was a quantitative study.  The data were obtained from the major research 

instrument: the subjects' second drafts of their writing assignments. In the study, each subject was required 
to produce seven writing assignments.  Each writing assignment involved their first draft ( free writing for 
brainstorming ideas and self- correction) , their second draft on which peer- written feedback was asked to 
be given, and their final product, the revised version of their writing based on the peer- written feedback 
they received.  However, since peer- written feedback they received on their second drafts of their seven 
assignments was mainly focused in the present study, only the subjects’  second drafts of all seven 
assignments were collected, kept a record, and quantitatively analyzed in terms of numbers and 
percentages based on the written corrective feedback types suggested by Ellis ( 2 0 0 9 ) ; that is, direct 
corrective feedback, indirect corrective feedback, and metalinguistic corrective feedback by the researcher 
( the course instructor)  in order to find out the most common types of feedback they received on their 
second drafts.  

3. Data Collection  
    In the first week of the first semester, the orientation of the peer-written feedback process and 

its benefits were enthusiastically introduced by the instructor ( the researcher)  to give some ideas of what 
the subjects were required to do with their seven writing assignments in this course as well as to encourage 
them to take part in this course activity. Each week, the subjects were required to do the writing assignment. 
For each assignment, they were expected to do three tasks:  free writing in the brainstorming process and 
self-correction on their first draft, peer-written feedback on their second draft, and the revision of their final 
product. Nevertheless, the subjects were asked to submit only their writing assignments (their final products) 
together with their second drafts to be analyzed since the main objective of the present study was to 
analyze the efficacy of peer-written feedback. Consequently, the subjects were required to do this activity 
weekly (for seven weeks). In the peer-feedback process, the subjects were randomly paired up. Apart from 
that, they were asked to change their peers every time they did the peer feedback process for the next 
writing assignment. That is, all subjects had seven different peers to provide peer-written feedback on their 
seven second drafts of their writing assignments. 

4. Data Analysis 
    In this study, the subjects were asked to give the written feedback on their peers’ second drafts 

for all of their seven writing assignments. All of their second drafts were then collected to be quantitatively 
analyzed in terms of numbers and percentages based on the written corrective feedback types Ellis (2009) 
suggested in order to find out the types of written feedback they usually received from their peers. 
According to Ellis ( 2 0 0 9 ) , corrective feedback can be categorized into six groups based on strategies for 
providing corrective feedback; that is, direct corrective feedback, indirect corrective feedback, metalinguistic 
corrective feedback, the focus of the feedback, electronic feedback, and reformulation. Nevertheless, only 
the first three types of them were related to the present study and adapted to suit the nature of the 
present study.  As a result, the subjects’  peer-written feedback on their second drafts were classified into 
those three types as being mentioned.  If we take a closer look into each type of corrective feedback 
according to each strategy, direct corrective feedback was split into three subcategories:  correct direct 
corrective feedback, incorrect direct corrective feedback, and giving options of direct corrective feedback 
for the writer to choose. For indirect corrective feedback, it could also be divided into three subcategories. 
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The first one to give feedback by indicating and locating the errors.  This could be done in the form of 
making a circle, underlining, and etc.  However, if the indirect corrective feedback was done incorrectly, it 
was grouped in the second type:  incorrect indicating and locating the error.  Finally, when the reviewer 
could only indicate the error in the margin or in a line of the text, it was categorized in the last group.  For 
the last type of corrective feedback, metalinguistic corrective feedback, there were two types:  the use of 
error code and the brief grammatical descriptions as the corrective feedback on their peers’ second drafts. 
 
Results and Discussion   

The subjects’  second drafts where peer feedback could be recorded were collected and 
quantitatively kept a record in terms of numbers and percentages based on the types of written corrective 
feedback adapted from the study of Ellis (2009). The findings can be illustrated in Table 1 as follows. 

 
Table 1 Types of Peer-Written Feedback on Subjects’ Second Drafts 

 
According to Table 1, with the total number of peer- written feedback the subjects gave on their 

peers’  168 drafts, 2,348, the findings reveal that direct corrective feedback ( DCF)  was the most common 
peer-written feedback type found on the subjects’ second drafts (90.29%), followed by indirect corrective 
feedback (ICF) (7.59%) and metalinguistic corrective feedback (MCF) (2.13%) respectively. Considering the 
subcategory of each type of peer- written feedback, correct direct corrective feedback could be given by 
the subjects up to nearly eighty percent of all peer-written feedback being given, or 1,849 corrections could 
be made as peer- written feedback.  On the other hand, indirect corrective feedback, specifically incorrect 
indicating + locating the error, was the least common peer-written feedback found on the subjects’ second 
drafts (0.17%).  

According to the finding of the study, peer- written feedback helped polish the subjects’  final 
products.  That is, most of grammatical errors found on their second drafts could be corrected based on 
peer- written feedback they received.  This finding is in line with Kamimura’ s study ( 2006) , Wakabayashi’ s 
study (2008), Lei’s study (2012), Sotoudehnama and Pilehvari’s study (2016), and etc. This highlighted the 
major beneficial role of peer-written feedback on writing improvement, especially in terms of accuracy.  

In this case, direct corrective feedback (DCF) was most commonly found on the subjects’ second 
drafts, followed by indirect corrective feedback ( ICF) , and metalinguistic corrective feedback ( MCF) 
respectively based on the written corrective feedback types suggested and adapted from the study of Ellis 
(2008). This revealed the actual L2 capability of the subjects; that is, as EFL learners, they were able to be 
both the writers and the reviewers who could edit their peers’  drafts apart from their own.  This, hence, 
could guarantee a certain degree of the subjects’  English proficiency, their foreign language proficiency. 
That is, they have been exposed to L2 long enough to do the peer- written feedback process with some 
certain level of confidence when a good instruction was integrated in a more collaborative and interactive 

 Total No. 
of 

Feedback 

Direct Corrective Feedback 
(DCF) 

Indirect Corrective Feedback (ICF) Metalinguistic 
Corrective Feedback 

(MCF) 
Correct Incorrect Option Indicating 

+ Locating 
the Error 

Incorrect 
Indicating 
+ Locating 
the Error 

Indicating 
Only 

Use 
of 

Error 
Code 

Brief 
Grammatical 
Descriptions 

No. 2,348 1,849 232 39 168 4 6 33 17 
Percentage 100 78.75 9.88 1.66 7.15 0.17 0.26 1.41 0.72 
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learning atmosphere; otherwise they could not have done so.  It is surprising to note that although some 
incorrect corrective feedback ( ICF)  may be found on the subjects’  second drafts, this case was less than 
ten percent. Undoubtedly, with such ability of the subjects, their peers’ final products could be corrected. 
This, therefore, reflected a high value of peer- written feedback on the subjects’  both writing skill and L2 
proficiency, a two-way improvement. Through an integration of peer-written feedback in the writing process, 
the subjects’  writing products were improved because of their peers’  L2 proficiency.  On the other hand, 
the subjects’ L2 proficiency, particularly in terms of writing skill was also developed through the process of 
peer-written feedback.  This consequently enclosed another interesting and positive effect of peer-written 
feedback on not only the writers but also the reviewers.  

Nonetheless, metalinguistic corrective feedback ( MCF)  was rarely employed in the process of 
polishing their peers’  second drafts because the direct corrective feedback ( DCF)  was probably the one 
popped up in the subjects’ or editors’ mind more easily than the error codes since the errors were possibly 
too obvious to correct.  Apart from that, it was definitely time- consuming for the subjects if they had to 
write brief grammatical descriptions for all the corrections or even some of them.  Hence, it was 
unquestionable that this type of feedback was seldom found on the subjects’  second drafts.  However, it 
was interesting to note that brief grammatical descriptions were only found on the subjects’ second drafts 
when their peers did the same mistakes, which were usually the ones because of their carelessness, over 
and over on that piece of writing. 
 
Conclusion   

According to the analysis of the subjects’  second drafts of their writing assignments based on the 
written corrective feedback types adapted from Ellis (2008) ’ s study, i.e.  direct corrective feedback (DCF) , 
indirect corrective feedback ( ICF)  ( indicating +  locating the error and indicating only) , and metalinguistic 
corrective feedback ( MCF)  ( use of error code and brief grammatical descriptions)  in order to find out the 
types of peer-written feedback they received, it was discovered that direct corrective feedback (DCF)  was 
the most common peer- written feedback on the subjects’  second drafts, followed by indirect corrective 
feedback (ICF) and metalinguistic corrective feedback (MCF) respectively. Regarding the subcategory of each 
type, correct direct corrective feedback was the most preferred of all peer- written feedback types being 
given. On the contrary, indirect corrective feedback, specifically incorrect indicating + locating the error, was 
the least preferred peer-written feedback found on the subjects’ second drafts.  

An integration of the peer-written feedback process into writing pedagogy emphasizes the value of 
process in writing, a method to balance the significance between the process and the products.  From this 
perspective, both the process and the products can equally be treated in the writing procedure, for they 
enforce each other. Through this process, both students’ writing and L2 proficiency can be developed.  
 
Recommendations   

The present study is significant in its nature.  Nonetheless, regarding the findings and certain 
limitations of the study, some recommendations for further studies are given as follows.  

1  With the observation of the students’  second drafts, future studies an focus on exploring the 
reasons why some certain types of peer-written feedback are more commonly used than others. 

2 The peer-written feedback process in the present study is a paired-peer written feedback activity. 
It would be interesting to investigate whether a group-peer written feedback process would have the similar 
results. 
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Abstract 
 The purpose of this research is to establish and find the quality of the test of creative thinking in 
Computer Graphic Design for Undergraduate Students.  The creation of this creative test was based on the 
according to the concepts of Torrance and Gilford who are creative thinkers.  This test was adapted for 
compatibility with the content of computer graphic design course. The creative instrument was used to try 
out with 1 0  bachelor's degree students in the computer program in order to find out the quality.  The 
research findings are as follows:   ( 1)  the test of creativity in computer graphic design for undergraduate 
students.  There are 8 items including 4 episodes.  Is part 1, answering questions from problem situations, 
part 2 creating connected work, part 3 filling in various and complete images, part 4 creating imaginative 
work. (2) the quality of creative measuring instruments, computer graphic design for undergraduate students 
found that content validity value was between 0.80-1.00 , test difficulty value of each item was between 
0.6-0.8, the discriminations value of each item was between 0.2-0.8 and the reliabilities value of creative 
measuring instruments was 0.75. In conclusion, this research received a creative quality test that meets the 
criteria and can be used to measure creativity in computer graphic design for undergraduate students. 
 
Keywords: creative thinking, creative thinking test 
 
Introduction 

In the present time, we have not only sometime been in the rapidly growing and transformable 
world but also in the onset of Thailand 4. 0 that is the policy vision for developing Thailand economy 
through the focus on the country economic transformation into Value-Based Economy (Economy driven by 
innovation), and the target of Thailand 4.0 strategy is to drive the technological and industrial groups which 
are fulfilled with the total knowledge and skills, creativity, innovation, science, technology, research, and 
development ( Mesintri, 2016) .  Being Thailand 4. 0 have to rely on education to make the whole country 
move forward, and significantly, one of the most inevitable and beneficial skills in creative skill. The English 
academic and the speaker once being on TED TALK (the global inspiration stage), Sir Ken Robinson, posited 
that ‘ imagination creates human’ s success. ’  To put it in another way, creativity and innovation is the key 
heart to bring human to success, and creativity also is the basic skill in helping human solve their problems. 
Creativity is the mental process of human which plays a big role in finding the new solutions, and it causes 
the several unseen and beneficial inventions and notions or theories as well. 

In addition, creativity was selected as one of the five important skills for employees and officers in 
many enterprises that they were required to have during the 21st century. Also, it was a challenging skill in 
the era of struggling to make a living by possessing in-trend occupation (2011-2020) such as artist, scientist, 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

138 

lecturer, shop owner, mathematician, politician, and business leader ( Are They Really Ready to Work: 
Employer’ s Perspectives on the Basic Knowledge and Applied Skills of New Entrants to the 2 1 st Century 
U. S.  Workforce. )  Creativity was consistent with the finding of ‘ Career Readiness- Skill Gap Research’  that 
creativity was one of the seven missing skills in new graduates ( Sasin Graduate Institute of Business, 2016) 
and creativity was also determined to be the target of educational management in National Education Act 
(Office of the National Education Commission). 

In everyday life, design is involved because human life involves information perception, 
communication devices, mediation, visual and typing communication. Many graphics are a convenient and 
reliable way to travel. Correct designs for new designs or improvements to existing ones, good teaching and 
learning activities, should be learning styles.  Interception of the students' imagination to be captured is 
important in changing management conditions.  Teaching using new teaching strategies to promote and 
develop student creativity (Thinrat & Piasiri, 2015) and measure and evaluate students correctly in order to 
use the measurement results obtained to help improve and improve the teaching and learning activities.  

Creative measurement can be done in many ways.  Depending on the suitability of the study 
(Jittreechao & Kajornsin, 2017) for the method of measuring the creativity of children, concluded that there 
are 5 methods: observation, drawing, ink droplets, essay writing, and tests. Usually, measuring creativity will 
use the test. Let children do the most popular and well-known tests are the Torrance and Guilford creative 
tests. Which has 4 creative scoring criteria, namely Fluency Flexibility Originality and Elaboration (Rangsinan, 
1985) Using any creative test, users should always remember that One creative quiz May be appropriate for 
a child in one context but may not be appropriate for another child in one context ( Cropley, 2000) 
Measurement and evaluation is still an important process.  That will check the quality of learning That it 
helps students to achieve their goals or not If the evaluation finds that it does not go as planned Teachers 
must turn to see which processes, steps and deficiencies will be improved.  Evaluation is therefore 
something that must be done all the time along with teaching.  It is not the final process of teaching and 
learning (Sriphanomthanakorn & Donwiset, 2018). Therefore, teaching and learning activities must have tools 
that stimulate students to be creative.  In order to be able to measure the creativity of the learners 
(Gaiyawan, 2001). 

The most common problems in measurement and evaluation were that teachers lacked 
knowledge and understanding and lack of skills in evaluation and evaluation. There are unclear forms and 
directions for measurement and evaluation.  Do not understand how to measure and assess the actual 
results of each course Do not have knowledge in creating various evaluation forms and the evaluation does 
not cover the exact course content taught (Department of Academic, 2003) 

From the importance and the condition of the problems mentioned In order to know the creative 
level of the students Need to use quality measuring tools In order to get data that is accurate and reliable 
and able to use the data from the evaluation Used to improve learning activities in the classroom In order 
to encourage learners to be better creative, therefore the researcher is interested in studying and creating 
creative measuring tools In the course of computer graphic design, which the researcher taught to 
undergraduate students The creation of this creative test was based on the ideas of Torrance and Gilford, 
a creative theorist.  

 
Objectives 

1. In order to create a creative test of computer graphic design for undergraduate students. 
2. To find the quality of the creative test of computer graphic design for undergraduate students. 
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Research Methodology  
 1. Participants 

Participants were undergraduate students ( preservice teachers)  ( N= 10)  a five- year Bachelor of 
Computer Education at Uttaradit rajabhat university. 

2. Research Instruments 
The creation of this creative test was created in accordance with the concept of design and 

computer graphic design by Build and develop tools quality as follows. 
Step 1 : Study of data, research data on measurement and evaluation of creative skills. 
Step 2 :  Design and develop a creative skill test in which the creative test of computer graphic 

design For the undergraduate students developed, there are 4  part, 2  items per part, total 8  items, with 
the following characteristics. 

 Part 1 , answering questions from problem situations, is a quiz that answers questions and 
gives opinions on how to solve problems from a given problem by finding as many answers as possible 
within the time limit. 

 Part 2  Create connected work Is a test that allows respondents to think critically Synthetic 
problems and shows step-by-step thinking and have interrelated relationships. 

 Part 3  Complete and diverse image filling Is a quiz that allows the respondent to think of 
various types of answers. 

 Part 4  Creative work based on quizzes that help the respondents create creative, new, 
original and useful things. 

Step 3 : Bring the creativity test created Propose 10 creative experts to check the content validity 
or Item Objective Congruence (IOC). 

Step 4  :  Modify Creativity test According to the advice of experts And used to try out with 10 
bachelor's degree students in the computer program. 

Step 5 : Use the creativity test to examine the difficulty value (p) and the discriminations value (r) 
and find the reliabilities value using the KR-20 formula of Kuder Richardson. 

3. Data Collection 
The creative instrument was used to try out with 10 bachelor's degree students in the computer 

program in order to find examine the difficulty value (p) and the discriminations value (r) and the reliabilities 
value. 

4. Data Analysis 
    The statistics used in data analysis to find the quality of the creative testing test are Content 

Validity or Item Objective Congruence ( IOC) , the difficulty value (p) , the discriminations value ( r)  and the 
reliabilities value. 
 
Results and Disscussion 
 The research results are as follows. 
 1. The test of creativity in computer graphic design for undergraduate students. There are 8 items 
including 4 episodes.  Is part 1, answering questions from problem situations, part 2 creating connected 
work, part 3 filling in various and complete images, part 4 creating imaginative work. 
 2.  The quality of creative measuring instruments, computer graphic design for undergraduate 
students found that content validity value was between 0.80-1.00 , test difficulty value of each item was 
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between 0.6-0.8, the discriminations value of each item was between 0.2-0.8 and the reliabilities value of 
creative measuring instruments was 0.75. 
  
Conclusion  
 This article presents the construction and quality evaluation of the creative test for computer 
graphic design of undergraduate students. This test was created in accordance with the concepts of Torrance 
and Gilford, a creative theorist and adapted to suit the content of computer graphic design courses.  By 
each test There will be questions that stimulate the learners to create creativity in all 4 components, which 
are ideas that are sensitive to problem solving.  Systematic thinking Various ideas and imaginary thoughts 
and have passed the quality assessments from creative experts that can be used to stimulate students to 
be creative Used to measure and evaluate creativity in accordance with the definition of creativity.  By the 
creativity test created Only applies to undergraduate students Studied in computer graphics courses. 
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บทคัดย่อ 
การเรียนรู้อ้างอิงประสบการณ์เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งมีประสทิธิภาพส าหรบัการสอนผู้ใหญ่ การศึกษาครั้งน้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาว่าเครือข่ายทางสังคม จะมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้อ้างอิงประสบการณ์อย่างไร การเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายทางสังคมเสริมสร้างการให้เหตุผลทางคลินิกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้หรือไม่  การออกแบบ
การศึกษานี้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบอ้างอิงประสบการณ์ตามแนวคิดของ เดวิท คอล์บ ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ  โดยเป็นการ
ทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคมสามารถส่งเสริม ในองค์ประกอบใด ๆของวงจรการเรียนรู้แบบอ้างอิงประสบการณ์
ของคอล์บ (รับรู้ประสบการณ์รูปธรรม ,สังเกตอย่างลึกซึ้งและไตร่ตรอง,สรุปเป็นหลักการนามธรรม,น าไปใช้หรือปฏิบัติใน
สถานการณ์ใหม่) ซึ่งส่งผลต่อการให้เหตุผลทางคลินิก ที่เป็นสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีส าคัญอันดับต้นๆ ของพยาบาลวิชาชีพ  ผล
ของการศึกษาได้แก่ : 1) เครือข่ายทางสังคมส่งเสริมวงจรการเรียนรู้แบบอ้างอิงประสบการณ์ของคอล์บ, 2)  การเรียนรู้แบบ
อ้างอิงประสบการณ์ของคอล์บและการใช้เครือข่ายทางสังคมสร้างความสามารถการให้เหตุผลทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ   
ข้อเสนอแนะ สามารพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์แบบอื่นๆ  เช่น การน าเสนอรายงาน และใช้เครือข่ายทางสังคม 
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ    
*ส่วนหน่ึงจากโครงการวิจัย 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบอ้างอิงประสบการณ์, เครือข่ายสังคม, การให้เหตผุลทางคลินิก 

 
Abstract 

Experiential learning is a modern learning method which is very effective for andragogy learning. 
This study is aimed to explore whether social network will have an effect on any process of experiential 
learning and how social network could enhance clinical reasoning in nurses who are working in hospital 
setting. This study design follows 4 components of Kolb’s experiential learning cycle which are based on 
the concept that social network enables to promote any components of Kolb’s experiential learning cycle  
(Concrete Experience/CE, Reflective Observation/RO, Abstract Conceptualization/AC, and Active 
Experimentation/AE) and delivers the result to increase  clinical reasoning which is the most primary concern 
in professional competency of nurses who are working in services area.  The results of the study are that: 
1) Experiential learning and social network promote clinical reasoning and self-confidence. 2) Social network 
can be uses in experiential learning cycle to promote clinical reasoning .   The results of this study will 
improve feature of learning and development method in healthcare setting and knowledge gained from 
this study could be use in professional development in advance.  Suggestions: Learning can be improved 
other experiential learning, such as case study and using social networks and applied in working conditions 
of professional nurses 
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*Initial part of research 
 
Keywords: Experiential Learning, Social Network, Clinical Reasoning 
 
Introduction   
 Professional nurses are workers who do everything based on science and art.  All nurses need to 
care of patients by using knowledge, general clinical skills and clinical reasoning skills (Lee, Lee, Bae, & Seo, 
2016)  to protect patient safety.  Through working experiences or whenever nurses get more experiences 
from day to day operation or older age, they had absorbed knowledge and decision-making skills from the 
previous experiences or prior knowledge.  In various occasions clinical reasoning, clinical judgment and 
critical thinking are use interchangeably  ( Victor- Chmil, 2013) .  In current situation, technology promote 
learning through many channels.   
 

Objectives     
1. To study how social network enhances clinical reasoning in experiential learning. 
2. To study how to enhance clinical reasoning in non-expert nurse by experiential learning  

 

Literature Review    
Social Media( SM)  and Social Network( SN)  are not the same; SM is like a tool; but SN is like a 

community where for gathering of people; The gathered people are connected by many factors, such as 
being friends, being relatives, having similar interests, sharing the same beliefs, and joining together to 
exchange, learn knowledge, ideas or experiences.  When we use the term Social Network, it means talking 
about the relationship structure in a social way or speaking in a commercial way. In Network theory, a social 
network consists of Nodes and Ties. Nodes is like a person or a character in the network. Ties is a relationship 
between people or characters in that network(Serge GABARRE, 2015) 

Experiential learning (EL) is learning form direct experiences in any learning platform (Kolb, Lewin, 
Knowles, & Vygotsky, 2014).   It is composed of 4 periods which happen to learner through thinking.    

1) Abstract Conceptualization (Conceptualize)  
2) Concrete Experience (Act)    
3) Active Experimentation (Apply)   
4) Reflective Observation (Reflect)   

 
A study shows that learning via mobile device helps promote  experiential learning  ( Jasminko 

Novak, Predrag Peranovic, Monika Fleischmann, 2005).   These are strategies commonly used for learning in 
the digital world.  

Clinical Reasoning, Clinical Thinking, Clinical Judgment (Berman et al., 2016; da Silva Bastos Cerullo, 
de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, Cerullo, & Cruz, 2010)  can be used instead( Care, 2018)  ,comparing 
process of  Clinical Judgment Model(Tanner, 2006;van Graan, Williams, & Koen, 2016) to Clinical Reasoning 
Process   (Tracy Levett-Jones, et al. 2010)  are no more differ. 
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Tanner (2006)  
 
 

Process of Clinical 
Judgement VS Clinical 

Reasoning 

Tracy Levett-Jones, et al. (2010)  
 

Component noticing 
Consideration of facts from the patient or situation 

Collection of information and cues 
Processing gathered information 

Interpreting Identify the problem and Issues 
Establish goals 

Responding Take action 
Evaluation outcome 

Reflecting Reflection 
  
In nursing education, nurse educators search for how  to teach clinical reasoning. (Carvalho, Oliveira-

Kumakura, & Morais, 2017) 
 
Research Methodology    

1.  Participants 
    Graduated nurses or Registered Nurses (RN) with various years of service are divided into 4 

groups based on skill acquisition (Dreyfus,2004;Peña,2010) 1.)Novice 2.)Advanced beginner 3.)Competent 
4.)Proficient 5.)Expert. All are learners. 

2.  Research Instruments 
2.1 Situations are 1. )  Simulated Clinical Experience (SCE) (Waxman,2010;Hardenberg,Rana,& Tori, 

2019) derived from real  patient cases  and 
                           2.) The Script Concordance Test (SCT) (Fournier, Demeester, & Charlin, 2008) for 

creating case base situation  
2.2 Tools for assessment clinical reasoning : The Lasater Clinical Judgment Rubric (LCJR)  (Miraglia 

& Asselin, 2015)  
2. 3 Social Network tools:  Line application( “ https: / / line. me/ en/ ,” n. d. ) , Padlet application 

(“https://padlet.com/,” n.d.), CourseNetworking LLC (“https://www.thecn.com/,” n.d.) 
3. Procedure 
3. 1 Select real situation or create situation for nurses to learn; then give clinical reasoning 

assessment and compare level of score      
3.2 Peers or more-experienced nurses use LCJR tool for observing clinical reasoning; then rate score 

by observation from 
All nurses are connected by social network tools  
3.3 Compare clinical reasoning score.  
4.Data Collection  
4.1 Initial phase  

1) Blend   experiential learning model e. g.  case base, role play, to classroom training.  And 
use the social networking to connect people by Padlet application and Line application 

2) Conduct training in “ Stroke alert”  and How to care of patient with deterioration in 
simulated clinical experience.  

3) Self-rate in 5-point scale questionnaires level of self-confidence about caring patient after 
training, in nurses who trained in various types of experiential learnings such as simulated 
clinical experience, case based. 
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  4.2 Experimental phase: This phase is being submitted for IRB approval. 
 5.Data Analysis 

 Research instruments used for data collection were the 5-points scale questionnaires. 
The experiential learning by using simulated clinical experience from real situation and case created 

by SCT make learner have different level of self-confidence. (but with no statistical significance)    
  

Results and Discussion   
For initial phase; nurse who passed simulated clinical experience have confidence scores in caring 

patient at 4.6 from 5.0 Scores of The Lasater Clinical Judgment Rubric of real situation or creating situation 
will be measured in the second phase.   These findings are confirmed any pattern of experiential learning    
that can build self- confidence and clinical reasoning.  In other words, educators can use social network to 
support experiential learning    
  
Conclusion     

This paper presents the new modality for enhancing clinical reasoning in professional nurses.  This 
is aimed to put learning and working together.  Each experiential learning type is appropriate with certain 
working condition and learning style of nursing staffs.  
 

Recommendations 
 For experimental phase after IRB Approval, 

1. Modified The Lasater Clinical Judgment Rubric (LCJR) is proper for experience nurses. 
2. Experiential learning program (Austin & Rust, 2015) should be developed specialty for groups of 

specialty nurses.  
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ผลสะท้อนกลับจากผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ต่อผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อเชื่อมโยงสู่การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรณีศึกษา รายวิชาการ

ด าเนินงานและการจัดการธรุกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
Reflections from Students on Work Integrated Learning Model with Outcome-Based 

Education to Linkage and Support with Life Long Learning Skills: Case Study on “Food 
and Beverage Operations and Management Course” 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริงใช้โครงงานเป็นฐาน กรณีศึกษา วิชาการด าเนินงานและ
การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภาคการศึกษา 2/2561 ก าหนดให้นักศึกษาจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม “Sweet 
Factory by Take A Break” จ านวน 31 วัน ณ ห้องอาหารสวีทแฟกทอรี  คณะการบริการและการท่อง เที่ ย ว 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประเมินผลด้วยการบันทึก การสังเกต การสัมภาษณ์ และค าถามปลายเปิดกึ่งมี
โครงสร้าง ใช้การสนทนากลุ่มและการเขียนสะท้อนคิดรายบุคคลจากนักศึกษา 34 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาแบบบรรยาย  
ผลสะท้อนกลับจากผู้เรียน พบว่า นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะด้านต่างๆ ได้ 13 ทักษะ “FACTS” ประกอบด้วย 
ความยืดหยุ่น (flexibility) ทัศนคติ (attitude) การบูรณาการองค์ความรู้ (content) การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
(creativity) การสร้างเครือข่าย (connection) การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) การสื่อสารต่างวัฒนธรรม (cross-
cultural communication) การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (complicated problem solving and decision making) การ
ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (computing and IT) การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง (change and 
risk management) การพัฒนาอาชีพ (career path development)  การศึกษาต่อเนื่อง (continuing education) การ
มุ่งเน้นการบริการ (service oriented) และการท างานร่วมกัน (teamwork) ผลสะท้อนกลับดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ความต้องการบัณฑิตปี 2563 ที่ส ารวจโดยสภาเศรษฐกิจโลก และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้รายวิชา
สร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างานและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ระบบนิเวศ
แห่งการเรียนรู้  การด าเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 

Abstract 
The study of outcome-based education under an authentic learning environment applying project-

based education in a Food and Beverage Business Operations and Management course.  This requires 
students to organize and sell food and beverages under the business name; " Sweet Factory by Take A 
Break" .  There were 31 days of operation at the Sweet Factory café, Faculty of Hospitality and Tourism, 

mailto:chainun.c@phuket.psu.ac.th
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Prince of Songkla University Phuket Campus. The Assessment by recording, observing, interviewing and semi-
structured open- ended questions, with group discussions, individual reflection from 34 students and using 
content analysis.  The feedback provided by students revealed that the students better understood 
theoretical concepts and improve their professional skills, with attributes in relation to the 13 skills “FACTS” 
which consists of Flexibility, Attitude, Content, Creativity, Connection, Critical thinking, Cross- cultural 
communication, Complicated problem solving and decision making, Computing, Change and risk 
management, Career path development, Continuing education, Service oriented and Teamwork.  The 
feedback provide by students can confirm the demand of characteristics the World Economic Council by 
2020. Furthermore, learning in more intricate details about the ecosystem is important to develop graduate 
education in the 21st century, commitment for work integrated learning and lifelong learning. 
 
Keywords:  Work Integrated Learning, Outcome- Based Education, Life Long Learning, Learning Ecosystem 
Food and Beverage Operations and Management 
 
บทน า  

คุณภาพบัณฑิตยุคใหม่ควรมีความเป็นพลเมืองที่สนใจ และติดตามความเป็นไปของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ไกรยส 
ภัทราวาท (2559) กล่าวว่า ในปี 2020 ตลาดแรงงานโลกและนายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 มีความต้องการบุคลากรที่ประกอบไป
ด้วยทักษะส าคัญ 10 ด้าน คือ 1. ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อน 2. การคิดวิเคราะห์ (critical thinking) 3. ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ (creativity)  4. การจัดการบุคคล 5. การท างานร่วมกัน 6. ความฉลาดทางอารมณ์ 7. การประเมินสถานการณ์
และตัดสินใจ 8. มีใจรักการใหบ้ริการ 9. การเจรจาต่อรอง และ 10. ความยืดหยุ่นทางความคิด และองค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (organization for economic co-operation and development - OECD) พบว่า นายจ้าง
ขององค์กรในศตวรรษที่ 21 คาดหวังให้พนักงานในองค์กรมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ มากที่สุด แต่
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังคงใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นการบรรยาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่าย ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะ และแสดงความสามารถแบบบูรณาการความรูเ้ชิงทฤษฎีควบคู่การท างาน หรือลงมือ
ปฏิบัติจริงส่งผลให้ได้รับเสียงสะท้อนกลับในด้านลบจากนายจ้าง บัณฑิตขาดทักษะการท างาน การสื่อสาร มีทัศนคติเชิงลบ 
และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

ปัจจุบันผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญและต้องเข้าใจยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ผู้เรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตได้
สะดวก มีความคิดสร้างสรรค์ และท าอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน การเรียนการสอนเพียงรูปแบบเดียวจึงไม่ตอบโจทย์
สังคมโลกปัจจุบัน ผู้เรียนควรเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการสอน จึงเป็นความท้าทายของทั้งสองฝ่าย
อย่างมาก (ศุภมณฑา สุภานันท์, 2559) การปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนที่เน้นองค์ความรู้ไปสู่การให้ความส าคัญด้านทักษะ
ซึ่งฝึกแทนกันไม่ได้ ค้นหาพัฒนารูปแบบ เทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่น าไปใช้เป็นต้นแบบด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
กลายเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  (วิจารณ์ พานิช, 2555 และ ไพบูลย์ เเคนวัง, 2558) 

การบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในเชิงวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานหรือฝึก
ประสบการณ์ท างานด้านวิชาชีพภายนอกห้องเรียน (Work Integrated Learning – WIL) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายในประเทศออสเตรเลีย (McLennan & Keating, 2008) นักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์การท างาน
จริงในสภาพแวดล้อมจริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหลักสูตร (Franz, 2007) เกิดองค์ความรู้ในช้ันเรียนและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ เทคนิคเฉพาะวิชาชีพ และทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Krama & Usher, 2011) และนักศึกษาได้มีโอกาสใช้ความรู้เชิงทฤษฎีและประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาระหว่างการเรียนและการท างานในอนาคต (กษิรา กาญจนพิบูลย์ และ ธนาสิทธ์ิ เพิ่ม
เพียร, 2559) 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project - Based Learning , PBL ) คือ การจัดการ
สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน วางแผนการท าโครงการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
และลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ แล้วน าผลมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้สอนหรือผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะเป็นที่
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ปรึกษา (ทิศนา แขมมณี, 2560) และการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนเหมือนการ
ท างานในชีวิตจริง ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง รู้จักหาวิธีการต่างๆ มาแก้ปัญหา ผู้เรียนรู้จัก
วางแผนและท างานแบบมีระบบ ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตาม ฝึกวิเคราะห์และประเมินผลตนเอง (กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, 2560) และ
พัฒนาไปตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ได้แก่ Define, Plan, Do, Review และ 
Presentation (วิจารณ์ พาณิช, 2555)  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดของตัวเองได้ดีและ
สร้างความรู้ใหม่ต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ทิศนา แขมมณี, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับการสอนของหลักสูตรการจัดการการ
บริการและการท่องเที่ยว เพราะสถานประกอบการมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะด้านการปฏิบัติงาน 
ทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล จิตใจที่รักการให้บริการ 
และทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ (จริยา ตันติวราชัย และอนุชิต จันทรโรทัย, 2560) ดังนั้นบทความนี้จึงเป็นการน าเสนอรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือกด้านการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รายวิชา 821-404 การ
ด าเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 4 (4-0-8) ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการการบริการ 
(นานาชาติ) คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
จริงผ่านรูปแบบการจัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้ช่ือโครงการร้าน “Sweet Factory by Take 
A Break” ในภาคการศึกษาที่ 2/2561  
     
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในรายวิชา การ
ด าเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

2. เพื่อศึกษาผลสะท้อนกลับจากผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) กับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในรายวิชา การด าเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางและโมเดลการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน (WIL) ทีเ่ช่ือมโยงการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรายวิชา การด าเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
กรอบแนวคิด   

      Input                     Process  
  
 
 
 
 
 

                    Output 
 
                             Outcome 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และทักษะ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

-การบูรณาการกับการท างาน 

-การด าเนินงานโครงงานรายวิชาฯ 

-การสังเกตการท างานร่วมกันของแต่ละแผนก 

-การน าเสนอแผนธุรกิจ 

-การรายงานผลการด าเนินงาน 

-การสะท้อนผลการด าเนินงานโดยนักศึกษา 
 

-ผลสะท้อนการจดัการเรียนการสอน 

-รายงานผลการด าเนินงานโครงการรายวิชาฯ  
-ปัญหาและความท้าทายจากการด าเนินงาน 

-คุณลักษณะของบัณฑติที่พึ่งประสงค ์

-แนวทางการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
โครงงานรายวิชาฯ  

โมเดลการจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการ 
(WIL) ที่เช่ือมโยงการส่งเสรมิทักษะการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต รายวิชาการด าเนินงานและการ

จัดการธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม 
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ระเบียบวิธีการวิจัย    
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่นักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการการบริการ (นานาชาติ) คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจ านวน 34 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา 
821-404 การด าเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
คือ การบันทึก การสังเกต การสัมภาษณ์ และค าถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้าง ใช้การสนทนากลุ่มและการเขียนสะท้อนคิด
รายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) แบบบรรยาย  
 
ผลและอภิปราย   
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

รายวิชาการด าเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับ
รายวิชาไว้ท้ังหมด 2 ประเด็นหลัก คือ นักศึกษามีความรู้ในสาขาวิชาการด าเนินงานและการจัดการการบริการ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก และเข้าใจการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ จากผลการเรียนรู้ดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนได้มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ โดยใช้หลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
PDCA ย่อมาจาก Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) มาประยุกต์ใช้ 
สรุปได้ดังนี้  
P = Plan ขั้นตอนการวางแผน เร่ิมตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1-9 ซ่ึงนักศึกษาต้องได้ร่างแผนการด าเนินงานธุรกิจ สัปดาห์ 
ที่ 1 ผู้สอนช้ีแจ้งวัตถุประสงค์ของรายวิชา กิจกรรม แนวทางการวัด และประเมินผล พร้อมสอบถามความสนใจของนักศึกษา
ต่อรูปแบบของกิจกรรมในรายวิชา ส ารวจช่ัวโมงเรียนเพื่อดูความเป็นไปได้ในการเปิดร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
เสนอแนะแนวทางการคัดเลือกสมาชิกเพื่อเป็นหัวหน้าแผนกและจ านวนสมาชิกของแผนกต่างๆ สัปดาห์ที่ 2 มีการคัดเลือก
นักศึกษาแผนกต่างๆ เช่น ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม เลขานุการ แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ แผนกครัว 
แผนกบาร์และบริการ แผนก จัดซื้อ การเงินและบัญชี แผนกบุคคลและฝึกอบรม และอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบตามกรอบ
ภาระงานท่ีก าหนดไว้ใน job description แต่ละแผนกพร้อมชี้แจ้งข้อมูลเนื้อหารายงานของแต่ละแผนกและล าดับแผนกท่ีต้อง
เตรียมข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในแต่ละสัปดาห์  สัปดาห์ที่ 3-6 นักศึกษาเริ่มกระบวนการขั้นตอนคิดวางแผน และรายงาน
ความก้าวหน้าของงานแต่ละแผนกในช่ัวโมงเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าแผนก สมาชิก ผู้สอน อาจารย์ในกลุ่มสาขา
อาหารและเครื่องดื่ม โดยมีเลขานุการบันทึกสรุปความคิดเห็นจากการประชุมเพื่อน าไปติดตามงานต่อไป  โดยเริ่มจากแผนก
การตลาด (ออกแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยและน าเสนอเพื่อเป็น
ข้อมูลให้แผนกครัว บาร์และบริการ น าไปพัฒนาออกแบบรายการอาหารและเครื่องดื่มและรูปแบบการส่งมอบการให้บริการ) 
แผนกครัว, แผนกบาร์และบริการ, แผนกบุคคลและฝึกอบรม, แผนกบัญชีและจัดซื้อ สัปดาห์ที่ 5 แผนกครัว แผนกบาร์และ
บริการ ทดลองสูตรอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมจัดท าสูตรมาตรฐาน ต้นทุน ส่งข้อมูลให้แผนกจัดซื้อส ารวจรายการวั ตถุดิบ 
ราคา เพื่อส่งข้อมูลต่อให้แผนกจัดซื้อฯ ช่วยคิดต้นทุน และก าหนดราคาขายที่เหมาะสม และแผนกการตลาดบันทึกภาพและ
วีดีโอน าไปจัดท าแผนการส่งเสริมการขายต่อไป นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมขั้นตอนการให้บริการโดยจ าลองเป็น
สถานการณ์สมมุติเพื่อให้การส่งมอบการบริการเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ (standard 
operating procedures – SOP) สัปดาห์ที่ 7 ผู้สอนจัดให้มีการทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในลักษณะ pop up quiz 
เป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งไม่มีคะแนน แต่ผู้สอนต้องการให้นักศึกษาทุกคนได้อ่านเล่มรายงานร่างแผนธุรกิจและรับทราบข้อมูล
ในภาพรวมของกิจกรรม ประมาณ 30 นาที ก่อนการน าเสนอร่างแผนธุรกิจในภาพรวมโดยมีเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงพร้อมรับ
ฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางการท างานและการจัดท าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป สัปดาห์ที่ 8 นักศึกษาเปิด
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างไม่เป็นทางการ (soft opening)  ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. เพื่อทดสอบแผนงานต่างๆ 
ของแต่ละแผนกที่ได้น าเสนอไป และน าข้อผิดพลาดต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการท างานของแต่ละแผนก และ
แผนกที่ต้องท างานสัมพันธ์กัน เพื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังสอบกลางภาค เว้นวันจันทร์ (เช้า) และพฤหัสบดี 
(บ่าย) เนื่องจากนักศึกษาติดเรียนรายวิชาอื่นท าให้มีจ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการเปิดให้บริการ สัปดาห์ที่ 9 สอบกลาง
ภาค (รายวิชาไม่มีการสอบกลางภาค) 
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D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ และ 3. C = Check ขั้นตอนการตรวจสอบ สัปดาห์ที่ 10-14 นักศึกษาด าเนินการ 
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีระยะเวลาด าเนินการประมาณ 31 วัน เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 
น. การท างานแบ่งออกเป็น 2 รอบต่อวัน รอบเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.30 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 12.30-18.00 น. 
แต่ละรอบมีนักศึกษารับผิดชอบประมาณ 10-12 คน นอกจากนี้ผู้สอนจะนัดสรุปผลการด าเนินงานกับหัวหน้าแผนกในช่ัวโมง
สอนทุกสัปดาห์ ประมาณหนึ่งช่ัวโมง และประชุมสมาชิกแผนกต่างๆ หมุนเวียนไปแต่ละสัปดาห์ประมาณหนึ่งช่ัวโมงครึ่ง พร้อม
ติดตามงานรายวันเกี่ยวกับยอดขายและปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (เฟสบุ๊ค และกรุ๊ปไลน์) และผู้สอนจะ
ติดตามงานท่ีร้านและห้องครัวในช่วงเที่ยงหรือบ่าย และตอนเย็นก่อนปิดร้านเพื่อสังเกตบันทึกการท างาน ประเมินการท างาน 
และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการด าเนินงาน 
A = Action ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม สัปดาห์ที่ 15 ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไป 
ตามแผนที่วางไว้ ผู้สอนจัดให้มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน หัวหน้าแผนกหรือตัวแทนจะต้องน าเสนอผลการด าเนินงาน
ในแผนกตนเองประมาณ 10-15 นาที พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผลส ารวจจากลูกค้า ผู้จัดการร้าน อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
ท าแบบประเมิน (peer evaluation) โดยเป็นการประเมิน 360 องศา (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้จัดการร้าน และเลขานุการ 
(2) ผู้จัดการร้าน หัวหน้าแผนก เลขานุการ ประเมินการท างานของทีมบริการ และ (3) สมาชิกแผนกต่างๆ ประเมินตนเอง 
ประเมินเพื่อนร่วมงานในแผนก และประเมินหัวหน้าแผนก 
 
ผลสะท้อนกลับจากนักศึกษา  

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ร่วมกันถอดบทเรียน สังเคราะห์ วิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงาน
ของแผนกตนเอง โดยก าหนดหัวข้อให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย เช่น ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา 
และก าหนดให้หัวหน้าแผนกเป็นตัวแทนรายงานผลแผนกละ 15 นาที พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้จัดการโครงการและอาจารย์ 
ข้อมูลดังกล่าวจะน าไปแบ่งปัน (knowledge sharing) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการด าเนินงานของร้านส าหรับนักศึกษาในปี
การศึกษาถัดไป สรุปผลตามแผนกการท างานได้ดังตารางที่ 1 สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดังนี้  

 
แผนก สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

แผนกการตลาด
และประชาสัมพันธ์ 
ต้องวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่ ง เ สริ มการขาย
และแนวทางหรือ
กิจกรรมการเพิ่ ม
ยอดขายตลอดจน
ติ ดต ามควา มพึ ง
พอใจ 

1. การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าในทุกๆ ช่องทางยังท าได้ไม่ดีพอ  
2. รายการอาหารมีน้อยขาดความหลากหลาย  
3. ลูกค้ามีความสับสนเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เช่น 
Free drink  
4. โปรโมชั่นต่างๆ ท่ีแผนกออกแบบและสื่อสารยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย  
5. ข้อมลูท่ีสื่อสารในรายการอาหารเกิดข้อผิดพลาด  
6. สติกเกอร์ส าหรับติดแก้วเครื่องดื่มมีจ านวนไม่เพียงพอ 

ควรมีการสื่อสารระหว่างกันให้มากขึ้น 
และเพิ่มความรับผิดชอบงานของตนเอง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย อีกท้ังควรสื่อสาร
ไปยังกลุ่มลูกค้าต่างคณะภายในวิทยาเขต
หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพิ่ม
มากขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ร้าน Sweet 
Factory by Take A Break ให้ เป็นของ
ทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาของคณะฯ 

แผนกครัว 
การท างานร่วมกัน
แ บบ  multi skills 
รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น
เ ตรี ย ม  ง านปรุ ง 
เก็บล้าง ตรวจสอบ
สินค้าคงคลัง สรุป
ยอดสั่ง ซ้ือวัตถุดิบ 
เป็นต้น  

1. รายการอาหารบางรายการไม่เป็นไปตามสูตรมาตรฐานท่ี
ก าหนดเพราะทักษะการเตรียมอาหารของแต่คนไม่เท่ากันและ
ไม่ให้ความส าคัญกับสูตรมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ (standard 
recipe)  
2. พนักงานของแผนกครัวและทีมสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามสูตร
มาตรฐานท่ีก าหนดบางครั้งลืมส่วนประสมบางอย่างหรือการจัด
วางรูปลักษณ์อาหารไม่เหมือนกันหรือใส่วัตถุดิบเกินไปจากสูตร
มาตรฐานท่ีก าหนดท าให้ต้นทุนของอาหารสูง  
3. วัตถุดิบแช่แข็งท่ีเตรียมไว้ออกมาพักไว้ด้านนอกมีปริมาณ
มากกว่าจ านวนท่ีใช้จริงท าให้วัตถุดิบขาดความสดและเสี่ยงต่อ
สุขอนามัย  

ทุ ก คนต้ อ ง ใ ห้ ค ว า มส า คัญ กั บ สู ต ร
มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้นเพราะส่งผลต่อ
มาตรฐานของ  รสชาติ  รู ปแบบการ
น าเสนอ ก าไรขาดทุน และควรพิมพ์
เอกสารสูตรมาตรฐานมาติดหรือใส่แฟ้มไว้
ในครัว  นอกจาก น้ีความสะอาดและ
สุขอนามัยเป็นหัวใจหลักของครัวเพราะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความปลอดภัย 
ดัง น้ันทุกคนควรปฏิบัติตามแนวทาง 
food safety and personal hygiene 
อย่างเคร่งครัด อีกท้ังการสื่อสารร่วมกันใน
ระหว่างการท างานหรือนอกเวลางานผ่าน
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แผนก สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
4. จัดเตรียมวัตถุดิบไม่เพียงพอกับความต้องการของออเดอร์ท่ี
ลูกค้าสั่ง  
5. ความสะอาดและปลอดภัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
เช่น การใช้เขียงเตรียมอาหารไม่ได้แยกตามสีของวัตถุดิบ การใช้
ผ้าท าความสะอาดไม่เป็นไปตามสีท่ีก าหนด  
6. การจัดเก็บวัตถุดิบท้ังของสดและของแห้งไม่ได้ใช้หลักการ
หมุนเวียน (first in first out – FIFO) อย่างสม่ าเสมอ  
7. เครื่องมือ ภาชนะ และอุปกรณ์ท่ีเบิกไว้มีจ านวนไม่เพียงพอ  
8. อุปกรณ์ครัวมีจ านวนไม่เพียงพอและเหมาะสมกับรายการ
อาหารส่งผลให้การจัดเตรียมและปรุงอาหารท าได้ล้าช้า เช่น 
จ านวนเตาแก๊สที่มีเพียง 2 หัวเตา  
9. การสื่อสารกับแคชเชียร์ พนักงานบริการ ยังมีความผิดพลาด 
ท าให้ไม่เข้าใจออเดอร์ท่ีรับมา ส่งผลให้การท าอาหารล่าช้าและ
ลูกค้าไม่พอใจ  

ช่องทางต่างๆ ควรให้ความส าคัญเพราะ
จะช่วยให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นปัจจุบัน และควรมีการสรุปข้อมูล
ยอดขายของเมนูต่างๆ อย่างน้อยสัปดาห์
ละครั้งเพื่อช่วยให้ทราบเมนูท่ีเป็นและไม่
เป็นท่ีนิยมเพื่อน าไปวางแผนการควบคุม
สินค้าคงคลังและการจัดท าโปรโมชั่นหรือ
ออกแบบรายการอาหารพิเศษประจ าวัน / 
สัปดาห์ (special of the day / week) 
 

แผนกบาร์ 
และบริการ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ก า ร จั ด เ ต รี ย ม
วั ต ถุ ดิ บ ส า ห รั บ
จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แ ล ะ ดู แ ล ค ว า ม
พร้อม ความสะอาด
ของพื้นท่ีให้บริการ  

1. พนักงานบาร์ไม่ปฏิบัติตามสูตรมาตรฐานในการผลิตเครื่องดื่ม
ส่งผลให้รสชาติของเครื่องดื่มไม่สม่ า เสมอและต้นทุนสูงกว่า
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้  
2. การจัดเก็บ เตรียม วัตถุดิบต่างๆ ขาดความเป็นระเบียบและ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ (first in first out)  
3. เครื่องปั่นมีเสียงดัง  
4. บริเวณเคาเตอร์บาร์มีกลิ่นจากถังดักไขมันใต้อ่างน้ า  
5. จ านวนอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยเฉพาะช่วง
กลางวัน  
6. รายการเครื่องดื่มขาดความหลากหลายไม่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเดิมท่ีกลับมาใช้บริการ  
7. พนักงานท่ีให้บริการควรมีการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นระหว่าง
แคชเชียร์ บาร์ และครัว เพื่อลดความผิดพลาดในการท าอาหาร
และเครื่องดื่ม  
8. พนักงานบริการควรมีความกระตือรือร้นและสอบถามความ
พึงพอใจจากลูกค้าหลังการให้บริการและจัดเก็บพื้นท่ีบริการให้มี
ความสะอาดท้ังภายในและนอกร้านทันทีหลังลูกค้าใช้บริการ
เพื่อรักษามาตรฐานความสะอาด  
 

พนักงานบาร์และบริการควรมีการสื่อสาร
กันมากขึ้นและควรประชุมสรุปงานแบบ
พบปะพูดคุยร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ
ครั้ง และให้สมาชิกทุกคนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และอัพเดทข้อมูลผ่านช่องทาง
สื่อสารทางไลน์กลุ่มของแผนก นอกจากน้ี
ควรมีการออกแบบรายการเครื่ องดื่ม
ใหม่ๆ เพิ่มเติมและจัดท าเป็นเมนูพิเศษ
พร้อมจัดอบรมเทคนิคการผสมหรือท า
เครื่องดื่มประเภทต่างๆ ให้กับสมาชิก
พร้อมมีการบันทึกเป็นวีดีโอเพื่อให้สมาชิก
ทุกคนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมและควรมี
มาตรการควบคุมการท างานของสมาชิก 
เช่น สุ่มทดสอบเพื่อประเมินการท างาน
และให้ค าแนะน าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน ส าหรับอุปกรณ์ท่ีมีไม่เพียงพอ
ควรมีการบันทึกรายการขอแตกหักหรือ
ช ารุดเสียหาย และขอเบิกเพิ่มเติมจาก
ทางคณะฯ พร้ อมจั ด ซ้ือ คืนหลั งปิ ด
โครงการ และควรน ากล่องเก็บเสียง
ส าหรับเครื่องปั่นมาใช้ภายในเคาเตอร์บาร์  

ส าหรับแนวทางการลดต้นทุน
ค ว ร ร่ ว ม พู ด คุ ย กั บ ฝ่ า ย จั ด ซ้ื อ เ พื่ อ
ตรวจสอบราคาวัตถุดิบอย่างสม่ าเสมอ
และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนตราสินค้าท่ี
ไม่กระทบต่อรสชาติของเครื่องดื่ม อีกท้ัง
กลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากถังดักไขมัน
นอกจากการตักออกและล้างท าความ
สะอาดทุกวันหลังปิดให้บริการแล้ว คณะฯ 
ควรพิจารณาย้ายต าแหน่งถังดักไขมัน
ดังกล่าวไปติดต้ังภายนอกของร้าน 
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แผนก สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แผนกบัญชี 
และจัดซื้อ 
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร
จัดซ้ือวัตถุดิบ การ
จัดเก็บรายได้ แจ้ง
ย อ ด ร า ย รั บ
ประจ าวัน และสรุป
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ย อ ด ข า ย 
( popularity 
index)  เ พื่ อ ส่ ง
ข้อมูลให้ฝ่ายบาร์  
ครัว น าไปวางแผน
ปรับปรุงการท างาน 

1. ช่วงเวลา 11.30-13.30 น. เป็นเวลาท่ีมีลูกค้าเข้ามาท่ีร้านเป็น
จ านวนมากท าให้แคชเชียร์ 1 คน ไม่สามารถให้บริการได้ทัน
บางครั้งเกิดปัญหาออเดอร์ตกหล่นหรือคิดเงินผิดพลาด  
2. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างขั้นตอนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ 
การตรวจรับ และการเบิกจ่าย ระหว่างฝ่ายจัดซ้ือ ครัว และบาร์  
3. ยอดเงินท่ีได้รับไม่สอดคล้องตรงกับใบออเดอร์ มีจ านวนเงิน
มากกว่าใบออเดอร์  
4. การบันทึกยอดขายของแคชเชียร์และครัวมีจ านวนยอดขายท่ี
ไม่ตรงกัน  
5. แผนกได้ก าหนดความถี่ในการซ้ือของเข้าร้านไว้ท่ี 2-3 ครั้งต่อ
สัปดาห์แต่เน่ืองจากขาดประสบการณ์และปัญหาพี้นท่ีจัดเก็บท า
ให้ต้องซ้ือวัตถุดิบทุกวัน  
 

พนักงานท่ีรับผิดชอบงานแคชเชียร์ควรมี
ข้อมูลท่ีอัพเดทเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
โปรโมชั่นและราคาพิเศษในแต่ละวันเพื่อ
ลดความผิดพลาดในการคิดค่าใช้จ่ายและ
ควรเขียนออเดอร์ให้มีความชัดเจนก่อนส่ง
ให้แผนกบาร์หรือครัว นอกจากน้ีในการ
บันทึกยอดขายต่อใบเสร็จควรตรวจทาน
ทุกครั้งและตรวจเช็คความถูกต้องก่อนน า
เงินส่งในแต่ละรอบ ส าหรับการลดจ านวน
ความถี่ในการสั่งซ้ือน้ันผู้ใช้สินค้าและผู้
จัดซ้ือควรมีการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ
ร่วมกันก่อนบันทึกปริมาณการสั่งซ้ือและ
อัพเดทจ านวนการใช้จริงต่อวันเพื่อน า
ข้อมูลมาก าหนด par stock ให้มีความ
เหมาะสมในการสั่งซ้ือต่อครั้ง ส่วนการ
บันทึกยอดขายระหว่างแคชเชียร์และครัว
ท่ีมียอดไม่ตรงกัน น้ันอาจจะเกิดจาก
ความเร่งรีบในการเขียนและลายมือท่ีไม่
ชัดเจน ควรมีความรอบคอบให้มากขึ้น
กว่าเดิม  
 นอกจากน้ีคณะฯ ควรมีการ
ลงทุนติดตั้งเครื่องบันทึกการขาย (point 
of sales – POS) เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกในการบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูล
ไปยั งแผนกครัว  ซ่ึงช่วยลดพนักงาน
บริการอย่างน้อย 1-2 คนในการเดินไปส่ง
ออเดอร์ที่ห้องครัว อีกท้ังตัวโปรแกรมช่วย
ประมวลผลสรุปยอดขายต่อวันได้สะดวก
และเรียกดูรายงานและน าข้อมูลให้ได้
ทันที  

แผนกบุคคล 
และฝึกอบรม 
รั บ ผิ ด ช อ บ จั ด
ตารางท างาน จัดหา
ชุ ด ป ฏิ บั ติ ง า น 
ก าหนดกฎระเบียบ
ในการท างาน การ
ฝึกอบรมพนักงาน 
บันทึกชั่วโมงการ
ท างาน  
ว่ากล่าวตัก เตือน
กรณีพนักงานขาด
ง า น ห รื อ ม า
ปฏิบัติงานสายหรือ

1. การจัดตารางการท างานให้มีพนักงานเพียงพอทุกช่วงเวลา
ตลอดสัปดาห์ เ น่ืองจากนักศึกษาแต่ละคนมีวิชาเรียนไม่
เหมือนกัน หรือบางวันมีวิชาเรียนพร้อมกันท าให้ขาดคนท างาน
หรือนักศึกษาบางคนต้องเก็บรายวิชาตกค้าง ท าให้ชั่วโมงการ
ท างานมีความแตกต่างกัน  
2. การเปิดร้านให้บริการ 31 วัน แผนก าหนดชั่วโมงการท างาน
เฉลี่ยขั้นต่ าคนละ 105 ชั่วโมงแต่มีพนักงานท าได้ไม่ถึงเกณฑ์
เน่ืองจากในระหว่างเปิดให้บริการติดภาระกิจอื่นๆ เช่น ติด
สัมภาษณ์กับสถานประกอบการในการหาสถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน
หรือเจ็บไข้ไม่สบายหรือประสบอุบัติเหตุหรือญาติเสียชีวิต เป็น
ต้น ท าให้ภาระงานไปตกอยู่กับเพื่อนคนอื่นๆ ท่ีต้องดึงมาท างาน
ทดแทน  
3. พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎท่ีก าหนดไว้  เช่น แต่งกายไม่
เหมาะสม ไม่ติดป้ายชื่อ พนักงานครัวไม่สวมหมวกขณะ
ปฏิบัติงาน  

กรณีชั่วโมงการท างานมีความแตกต่างไป
จากมาตรฐานท่ีก าหนดแผนกได้มีข้อสรุป
ให้เพื่อนๆ ท่ีมีชั่วโมงท างานไม่ครบแบ่ง
เวลามาช่ วย งานในบางช่ วง เวลา ใน
กิจกรรมของแผนกครัว หรือจัดซ้ือ เช่น 
ช่วยเก็บล้างช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะ
วันพฤหัสบดี หรือหลังจากปิดร้านแล้ว 
หรือช่วยเช็คและจัดวางวัตถุดิบ ท าความ
สะอาดชั้นวางตู้เก็บของแห้ง หรือตู้เย็น 
หรือช่วยแผนกจัดซ้ือในการไปจัดซ้ือ
วัตถุดิบ หรือเข้ามาเตรียมของในวัน
อาทิตย์ช่วงบ่าย เป็นต้น เพื่อให้มีจ านวน
ชั่วโมงใกล้เคียงกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
และแผนกได้มีการถ่ายภาพชุดแต่งกาย
ของพนักงานท่ีเข้าท างานในส่วนบาร์  
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แผนก สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
แ ต่ ง ก า ย ไ ม่
เหมาะสม เป็นต้น 

4. พนักงานขาดความเกรงใจและเคารพในบทบาทหน้าท่ีของ
แผนกเพราะมองว่าเป็นเพื่อนกัน  
5. วันจันทร์ เช้าร้านไม่สามารถเปิดให้บริการได้เ น่ืองจาก
นักศึกษามีเรียนพร้อมกันแต่จะเปิดให้บริการในช่วงบ่ายตั้งแต่ 
12.30-17.30 น. ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้การจัดเตรียมมีความ
ล่าช้าเพราะบางครั้งอาจารย์สอนเกินเวลาท่ีก าหนด  
6. ทุกวันพฤหัสบดี ร้านจะเปิดให้บริการครึ่งวัน 07.30-12.30 
น. เพราะตอนบ่ายนักศึกษาทุกคนมีเรียนพร้อมกันท าให้
พนักงานในแผนกครัวเข้าเรียนภาคบ่ายสายเพราะต้องเก็บล้าง
อุปกรณ์ 

บริการ แคชเชียร์ และครัว ติดไว้ในพื้นท่ี
ท างานเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและถือ
ปฏิบัติ พร้อมเสนอแนะให้หัวหน้าแผนกที่
เกี่ยวข้องคอยตักเตือนพนักงานท่ีไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหรือแจ้งอาจารย์เพื่อร่วมพูดคุย
แก้ไขปัญหาต่อไป 

 
ผลก าไร ขาดทุน จากการด าเนินงาน  

การด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ ผู้สอนยืมเงินทดลองจ่าย (เหมาจ่าย) จากคณะฯ จ านวน 40,000 บาท โดยนักศึกษาจะ
เบิกจ่ายเอกสารด้วยใบเสร็จจ านวน 20,000 บาท และคืนเงินสดจ านวน 20,000 บาท ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ น าเข้าเป็นเงินรายได้คณะฯ จ านวน 30% และเฉลี่ยคืนให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
821-404 จ านวน 70% ของก าไรสุทธิ นอกจากน้ีร้าน Sweet Factory ของคณะฯ นักศึกษาต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่พร้อมอุปกรณ์
ในอัตราเหมาจ่าย 12,000 บาท และคิดค่ากระแสไฟฟ้าตามหน่วยการใช้งานจริง อีกทั้งนักศึกษาต้องเสียค่าเช่า
ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ประกอบอาหารในอัตราเหมาจ่ายรวมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 3,000 บาท 
รวมต้นทุนคงที่ 15,000 บาท  

ผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 31 วัน รายได้มาจาก 2 ส่วนหลัก คือ (1) การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในร้าน มียอดขาย 223,980 บาท และ (2) การให้บริการในโอกาสกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬา Sir Blue Gam 
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน มีรายได้รวม 25,410 บาท 
รวมรายได้ทั้งสิ้น 249,390 บาท เฉลี่ยวันละ 8,044.84 บาท และมีต้นทุนรวมทั้งหมด 162,612.75 บาท หรือประมาณร้อยละ
ประมาณ 65.20 และมีรายได้คงเหลือ 86,777.25 บาท หรือร้อยละ 34.80 และน าเงินส่งคืนคณะฯ 30% ของรายได้สุทธิ เป็น
เงิน (86,777.25 x 30%) 26,033.18 บาท อนึ่งการด าเนินงานครั้งนี้ไม่ได้คิดค่าจ้างเป็นรายวันส าหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน 
เว้นแต่ค่าเช้ือเพลิงส าหรับนักศึกษาที่ใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการจัดซื้อวัตถุดิบ หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนที่น าส่ง
ให้คณะฯ 30% แล้วมีเงินคงเหลือ 70% (86,777.25-26,033.18) 60,744.08 บาท น ามาแบ่งจ่ายให้นักศึกษาจ านวน 34 คน 
นักศึกษาได้รับส่วนแบ่งคนละ 1,786.59 บาท 
 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ที่เชื่อมโยงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว โดยช้ีให้เห็นถึงการบูรณาการรายวิชาต่างๆ เข้า
มาสนับสนุนการจัดกิจกรรมได้จริง เช่น รายวิชากลุ่มบริหารธุรกิจ (การจัดการงานบุคคล บัญชีและการเงิน การตลาด ระเบียบ
วิธีวิจัย การด าเนินงานบริการ) รายวิชาศึกษาทั่วไป (คณิตศาสาตร์ สถิติ) รายวิชาด้านอาหารและเครื่องดื่ม รายวิชาเทคโนโลยี
และสารสนเทศ และรายวิชาประสบการณ์ฝึกงาน เป็นต้น นักศึกษาน าหลักทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ร้านอาหาร ทักษะการท างาน มาปรับใช้ในการท าโครงการครั้งนี้ และตอบโจทย์เรื่องสมรรถนะหรือทักษะในการท างานที่
นายจ้างคาดหวังภายในปี 2020 อีกทั้งสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากรูปแบบการเรียนในครั้งนี้สามารถถอดบทเรียนทักษะเพิ่มเติม
จากเดิมที่ก าหนดทักษะการเรียนรู้ไว้ 10C ในงาน “การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงและใช้โครงงานเป็นฐาน
การเรียนรู้รายวิชาการด าเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” (ชัยนันต์ ไชยเสน, 2560) ต่อมาในภาคการศึกษา
ที่ 2/2561 ได้มีการทบทวนและสรุปทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็น 13 ทักษะ “FACTS” ประกอบด้วย “ความยืดหยุ่น ทัศนคติ 
การบูรณาการองค์ความรู้ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การท างานร่วมกัน การสร้างเครือข่าย 
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม การคิดเชิงวิพากษ์ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยง การพัฒนาอาชีพ การศึกษาต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นการบริการ” ทักษะดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลังจากส าเร็จการศึกษาและน าไปใช้ในการท างานต่อไป และบทบาทของผู้สอนจะเปลี่ยนไปจาก
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การสอนบรรยายเป็น “SMART Teacher” ที่สนับสนุนการเรียนรู้ (facilitator) และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักศึกษา ดังภาพ
โมเดลการเรียนรู้ภาพประกอบท่ี 1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชา การด าเนินงานและการ
จัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

 

 
ผลประเมินโดยอาจารย์  
 การด าเนินงานของนักศึกษาในรายวิชาการด าเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สะท้อนให้เห็นผล
การน าความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาในวิชาต่างๆ ตลอด 4 ปี มาประยุกต์กับกิจกรรมในครั้งนี้ สิ่งที่ผู้สอนค้นพบคือนักศึกษา
สามารถเข้าใจภาพรวมของการด าเนินธุรกิจร้านอาหารที่ต้องอาศัยข้อมูลจากฝา่ยต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการการวางแผนการ
ด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมาย การสร้างสรรค์รายการอาหาร การร่วมมือกันภายในและระหว่างทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น ทักษะเหล่านี้มีความส าคัญในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารอย่างมีระบบ และสิ่งที่ผู้สอนสังเกตเห็น 
คือ เมื่อยอดขายหรือจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการลดลงหรือต่ ากว่าเป้าในแต่ละวัน นักศึกษาจะน าข้อมูลเชิงสถิติและเสียง
สะท้อนจากลูกค้ามาประกอบการพิจารณาในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ที่ไม่กระทบต้นทุน ดังนั้นบทบาทของอาจารย์ผู้สอนจะ
ถูกปรับเปลี่ยนเป็น SMART Teacher ที่ค่อยอ านวยความสะดวก สร้างการเช่ือมโยงของศาสตร์หรือองค์ความรูจ้ากแหลง่ตา่งๆ  
 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาในครั้งต่อไป คือ การสร้างการเช่ือมโยงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาไป
บูรณาการร่วมกับวิชาอื่นๆ ในสาขาที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน โดยดึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่มีความ
เหมือนหรือใกล้เคียงมาเพื่อศึกษาและสื่อสารร่วมกับอาจารย์ประจ าวิชานั้นๆ เพื่อบูรณาการกิจกรรมและลดภาระงานในการ
ท าโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาภายใต้แนวคิดท าน้อยแต่ได้มาก (do less gain more) และอาจารย์ร่วมกันท างานเป็น
ทีมเพิ่มมากขึ้น      
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สรุปผลการวิจัย   
 จากผลการด าเนินงานและเสียงสะท้อนกลับจากนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ การท างานบริการ “บุคลากร” คือหัวใจส าคญัในการ
ท างานและส่งมอบการบริการ การท างานกับคนย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถือเป็นความท้าทายของการท าธุรกิจบริการ
ด้านอาหารและเครื่องดื่มในการบริหารจัดการคนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ ทักษะการสื่อสาร การ
ท างานร่วมกันเป็นทีม การแก้ไขปัญหา ความยืดหยุ่น ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการบริการ ทัศนคติ 
และความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะจ าเป็นล าดับต้นๆ ที่ผู้สอนต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการน ามาปรับปรุงหรือ
ส่งเสริมการท ากิจกรรมโครงงานผ่านกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มความมั่นใจให้
นักศึกษามีสมรรถนะและขีดความสามารถเป็นพลเมืองโลก (global citizen) ที่สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ   

คณะฯ ควรสร้างความเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างรายวิชาอื่นๆ ที่มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใกล้เคียงกัน  
ภายในกลุ่มสาขาวิชาชีพเฉพาะเลือกหรือบูรณาการข้ามหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน (WIL) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อลดภาระงานที่อาจจะซ้ าซ้อนของนักศึกษา ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
และเพิ่มเวลาเรียนรู้ให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจะประสบความส าเร็จได้ นั้น ผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยน 
กระบวนการทางความคิด (mindset) และทัศนคติ (attitude) และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ภายในและนอกท่ีเปลี่ยนไปไม่ยึดติดกับความสะดวกสบาย (comfort zone) หรือสิ่งเดิมๆ และท างานร่วมกันเป็น
ทีมเพิ่มมากขึ้นโดยมองเป้าหมายไปท่ีผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ  

คณะฯ สามารถสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพื่อน าผลสัมฤทธ์ิที่ได้ไปใช้เชิง 
การตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในกลุ่มนักศึกษาไทยและต่างชาติต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อบูรณาการบริการวิชาการแก่ชุมชน  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการที่มีต่อการจัดกิจกรรมฯ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 20 คน ภาคเรียนที่ 1/2560 เครื่องมือที่ใช้คือ 
สื่อการเรียนการสอน การจัดท าโครงการและค่ายวิชาการ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และแบบประเมินผลต่างๆ ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน แบบสังเกตการท างานเป็นทีม แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม และความพึงพอใจของผู้
ให้บริการ ผู้รับบริการต่อการจัดกิจกรรมฯ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-
test และหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอน E1/E2 ตามเกณฑ์ 70/70  ผลการวิจัยสรุปว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ โดยผลการทดสอบเท่ากับ 73.38 / 77.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นโดย
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน ( X )= 30.80 และ 21.25 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ความพึงพอใจของผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการที่มีต่อการจัดโครงการฯ อยู่ในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และ 4.47 กิจกรรมช่วยให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด และบรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ช่วยฝึกการท างานเป็นทีม
ได้ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  4.45  4.40 และ4.15  ตามล าดับ นอกจากนั้นผู้รับบริการสามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในระดับมากที่สุด กิจกรรมมีประโยชน์ มีความหลากหลาย และมีความ
สนุกสนาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56  4.50 และ 4.48 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม , สิ่งแวดล้อมศึกษา , การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 

Abstract 
The objectives of this research was to study the management efficiency in relation to conducting 

environmental academic youth camp activities regarding to the subject of Environmental Study to provide 
the services to the community.  And to study the effectiveness and satisfaction of the service provider and 
participants.  The sampling of 20 undergraduate students from 1/ 2017 academic year, were selected. 
Measurement tools were learning media, project management of academic youth camp, environmental 
knowledge and various evaluation forms i. e.  Effective Learning form, Teamwork Monitoring form, 
Result/ outcome evaluation form, and Satisfaction Evaluation form of service provider and participants. 
Statistical analysis i. e.  percentile, average, standard deviation, t- test, and effectiveness of learning and 
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teaching E1/E2 criteria 70/70.  Research result regarding the efficiency was meet the standard, the result was 
73.38 / 77.00. Learning effectiveness of the students, an average pretest/post test scores X = 30.80, X = 21.25 
was significantly high in terms of statistical level of 0. 05. Satisfaction feedback from the service provider and 
participants of this project was reached a high level, the average scores 4. 55 and 4. 47. This project was 
considered high initiative and meet the objectives in term of quantitative and qualitative measurement, 
teamwork best practice, the average scores were reached 4.35, 4.45, 4.40 and 4.15 respectively.  Moreover, 
knowledge could be applied to the participants’  daily life as high level of friendliness environment.  This 
activity came out with a lot of benefit, diversity, and have fun.  The average scores were reached 4.56, 4.50, 
and 4.48 respectively. 
 
Key words: Environmental Youth Camp , Environmental Studies , Academic Services to the Community 
 
บทน า 

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ได้ก าหนดให้
รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ โดยก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ความว่า “ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์ หลักการ และกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
และพัฒนากิจกรรมและเทคนิคในการด าเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ เกิดทักษะ ความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอันจะน าไปสู่การร่วมลงมือปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่อไป” ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ในรูปของค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ ในข้อที่ 2 ที่กล่าวว่า “เชื่อมโยงกิจกรรมด้านการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาโดยรว่มมือกบั
สถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน” และสอดคล้องกับมาตราที่ 8 ข้อ (6) ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ความว่า “ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  อีกทั้งกิจกรรม
การเรียนการสอนดังกล่าวสอดคลอ้งกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และแนวคิดการจัดการเรยีน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดผ่านการศึกษา ค้นคว้า และ
ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง คิดเป็น แก้ปัญหาได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการท างานเป็นทีม  

ดังนั้นในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่ อบูรณาการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่ต้องการทราบประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
 
วัตถุประสงค์   

1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาที่บูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 
3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการวิชาการที่มีต่อโครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายเยาวชน

สิ่งแวดล้อม 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์70/70 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีคะแนนผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา และเยาวชนต่อการบริการวิชาการผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 

อยู่ในระดับมาก 
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กรอบแนวคิด  
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา และผู้รับบริการที่มีต่อการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอยู่ในระดับมาก 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดท ากิจกรรมค่ายวิชาการ การ

จัดท าโครงการ และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก 
   2.2 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการจัดท าค่ายวิชาการ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม แบบประเมินผลช้ินงาน แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการวิชาการต่อการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม  

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
   เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน จากแบบประเมินผลช้ินงาน แบบ

ประเมินผลการด าเนินโครงการค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม แบบสังเกตการท างานเป็นทีมกับกลุ่มตัวอย่าง และแบบสอบถามความ 
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมโดยผู้จัดกิจกรรม และผู้รับบริการวิชาการ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่เก็บได้มาแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ 
   4.1 วิเคราะห์เครื่องมือต่าง ๆ โดยประเมินค่าความสอดคล้องของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ( IOC) พิจารณาคัดเลือก

ข้อถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50-1.00  
   4.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ด้วยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้ (E2) ตามเกณฑ์ 70/70 
   4.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบจากแบบทดสอบก่อนเรียน  และแบบ 

ทดสอบหลังเรียน โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ t- test for 
Dependent   

   4.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกิจกรรม
ค่ายวิชาการจากแบบประเมินโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนค าถามปลายเปิด น าวิเคราะห์ และสังเคราะห์
โดยใช้ค่าร้อยละ และน ามาเรียบเรียงสรุปผลเป็นภาพรวมด้วยวิธีบรรยายพรรณนา  

   4.5 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมค่ายวิชาการและกิจกรรมการบริการวิชาการ 
ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนแบบประเมินผลประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1)  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้ (E2) ตามเกณฑ์ 70/70 
คะแนน X  S.D. ร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินผลกิจกรรม แบบฝึกหัด และชิ้นงาน 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) (E1) 

58.70 6.457 73.38 

คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนการสอนผ่านการจัดกิจกรรมโครงการ 
บริการวิชาการ ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) (E2) 

30.80 5.307 77.00 

 
จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินผลกิจกรรม แบบฝึกหัด และช้ินงาน(E1) 

เท่ากับ 58.70 จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.457 คิดเป็นร้อยละ 73.38 และคะแนนเฉลี่ย
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน(E2) เท่ากับ 30.80 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.307  คิดเป็น
ร้อยละ  77.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 

 
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับประสิทธิภาพของโครงการบริการวิชาการ  

 กิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยผู้รับบริการ  

รายการประเมิน X  S.D 
ผลการ

ด าเนินการ 
ประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม  โดยผู้รับบริการ 
1. กิจกรรมฐานความรู้ที่ 1 ใส่ใจสักนิด เพื่อลดมลพิษทางน้ า 4.42 0.67 มาก 
   1.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.34 0.72 มาก 
   1.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.42 0.64 มาก 
   1.3 ความเหมาะสมของสื่อ/อุปกรณ์ 4.26 0.78 มาก 
   1.4 ความรู้ที่ได้รับ 4.62 0.49 มากที่สุด 
   1.5 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับใด 4.44 0.61 มาก 
2. กิจกรรมฐานความรู้ที่ 2 อากาศบริสุทธิ์ ถ้าเราหยุดก่อมลพิษ 4.46 0.76 มาก 
   2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.42 0.54 มาก 
   2.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.48 0.65 มาก 
   2.3 ความเหมาะสมของสื่อ/อุปกรณ์ 4.40 0.49 มาก 
   2.4 ความรู้ที่ได้รับ 4.56 0.64 มากที่สุด 
   2.5 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับใด 4.54 0.50 มากที่สุด 
3. กิจกรรมฐานความรู้ที่ 3 คัดแยกขยะ เพื่อลดภาระของสังคม 4.64 0.53 มากที่สุด 
   3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.54 0.50 มากที่สุด 
   3.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.58 0.57 มากที่สุด 
   3.3 ความเหมาะสมของสื่อ/อุปกรณ์ 4.56 0.50 มากทีสุ่ด 
   3.4 ความรู้ที่ได้รับ 4.60 0.57 มากที่สุด 
   3.5 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับใด 4.58 0.50 มากที่สุด 
4. กิจกรรมฐานความรู้ที่ 4 ภาวะโลกร้อน 4.52 0.50 มากที่สุด 
   4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.50 0.54 มาก 
   4.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.48 0.50 มาก 
   4.3 ความเหมาะสมของสื่อ/อุปกรณ์ 4.52 0.50 มากที่สุด 
   4.4 ความรู้ที่ได้รับ 4.52 0.50 มากที่สุด 
   4.5 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ระดับใด 4.58 0.50 มากที่สุด 
5. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 4.47 0.76 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของโครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 

ในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยผู้รับบริการ พบว่าผู้รับบริการเห็นว่าการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมี
ประสิทธิภาพในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพกิจกรรมในแต่ละฐานความรู้แล้ว 
พบว่าฐานคัดแยกขยะเพื่อลดภาระของสังคมเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ฐานโลกร้อนเพราะเรือน
กระจก ช่วยกันลดก่อนโลกร้อน ฐานอากาศบริสุทธิ์ ถ้าเราหยุดก่อมลพิษ  และฐานใส่ใจสักนิดเพื่อลดมลพิษทางน้ า โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64  4.52  4.46 และ 4.42 ตามล าดับ 

ส าหรับประสิทธิภาพของกิจกรรมแต่ละฐาน พบว่าฐานคัดแยกขยะ เพื่อลดภาระของสังคมเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรประจ าค่าย พบว่าฐานคัดแยกขยะ 
เพื่อลดภาระของสังคมมีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  
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ในเรื่องของสื่อและอุปกรณ์ที่ประสิทธิภาพสูงสุดพบว่าฐานคัดแยกขยะ เพื่อลดภาระของสังคมมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ในส่วนของความรู้ที่ได้รับพบว่า ฐานใส่ใจสักนิดเพื่อลดมลพิษทางน้ ามีประสทิธิภาพสูมากท่ีสุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62  

นอกจากน้ันผู้รับบริการเห็นว่าความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ มากที่สุดคือความรู้ที่ได้จาก
ฐานโลกร้อนเพราะเรือนกระจก ช่วยกันลดก่อนโลกร้อน และฐานคัดแยกขยะ เพื่อลดภาระของสังคมโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.58 เท่ากัน 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างผ่านการจัดโครงการบริการวิชาการ 

 ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
การทดสอบ จ านวนนักศึกษา X  S.D. t-value 
ก่อนเรียน 20 21.25 4.011 9.368** 
หลังเรียน 20 30.80 5.307 

        **p<.05 
 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X ) เท่ากับ 21.25 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.011 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X ) เท่ากับ 30.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.307 เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้งโดยใช้ค่า t-test พบว่า การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ค่า t เท่ากับ 
9.368 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่าย
เยาวชน สิ่งแวดล้อมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ 
รายการประเมิน X  S.D ผ ล ก า ร

ด าเนินการ 
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดโครงการบริการวิชาการค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมโดยผู้รับบริการวิชาการ 
1. การลงทะเบียนและพิธีเปิด 4.18 0.83 มาก 
2. วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 4.58 0.57 มากที่สุด 
3. กิจกรรมนันทนาการ 4.46 0.58 มาก 
4. กิจกรรมด้านความรู้ 4.58 0.50 มากที่สุด 
5. วัสดุ อุปกรณ์ สื่อในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 4.58 0.50 มากที่สุด 
6. ความหลากหลายของการจัดกิจกรรมในค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 4.48 0.50 มาก 
7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 4.50 0.51 มาก 
8. กิจกรรมและความรู้ที่ได้รับในวันน้ีสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป็นมิตรกับ 
   สิ่งแวดล้อมได ้

4.56 0.54 มากที่สุด 

9. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 4.47 0.76 มาก 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม โดยผู้ให้บริการวิชาการ 
1. กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับใด 4.45 0.51 มาก 
2. กิจกรรมบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณของโครงการในระดับใด 4.40 0.75 มาก 
3. กิจกรรมบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการในระดับใด 4.15 0.59 มาก 
4. ความเหมาะสมของกิจกรรมด าเนินโครงการ 4.60 0.50 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการ 4.45 0.51 มาก 
6. ความเหมาะสมของสถานท่ีด าเนินการ 4.55 0.51 มากที่สุด 
7. ความเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 4.20 0.77 มาก 
8. ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีได้รับ 3.75 0.79 มาก 
9. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีใช้เมื่อเทียบกับผลท่ีได้รับ 3.85 0.49 มาก 
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ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อโครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่าย
เยาวชน สิ่งแวดล้อมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ (ต่อ) 
รายการประเมิน X  S.D ผ ล ก า ร

ด าเนินการ 
10. การได้รับความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 4.25 0.64 มาก 
11. มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน 4.10 0.91 มาก 
12. ในการท างานกลุ่มก่อให้เกิดความสามัคคีและการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 4.35 0.49 มาก 
13. การท าค่ายกิจกรรมเยาวชนสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ 4.55 0.60 มากที่สุด 
14. การจัดกิจกรรมค่ายมีการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกันระดับใด 4.05 0.76 มาก 
15. การจัดกิจกรรมค่ายช่วยให้เกิดการท างานเป็นทีม และมีความร่วมมือกันภายใน 
     กลุ่มในระดับใด 

4.35 0.49 มาก 

 
จากตารางที่ 4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมด้านความรู้ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ สื่อในการจัดกิจกรรม
ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม และความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานท่ี อยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 3 รายการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58  

ส าหรับความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม เห็นว่ากิจกรรมที่ใช้ใน
การด าเนินโครงการ และสถานที่มีความเหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิด
ความริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 และ 4.55 ตามล าดับ รองลงมาผู้ให้บริการฯ เห็นว่า 
การด าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีระยะเวลาในการการเหมาะสม กิจกรรมบรรลุ
เป้าหมายเชิงปริมาณ รวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยให้เกิดการท างานเป็นทีม และกิจกรรม
บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45  4.40  4.35  และ 4.15 ตามล าดับ 
 
ผลและอภิปราย 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาที่บูรณาการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครนี้เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 เท่ากับ 73.38 / 77.00 กล่าวได้ว่ากิจกรรม
ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพปานกลางค่อนข้างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาในการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์”พบว่า รูปแบบ
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ออกแบบมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.54/85.22 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
(สมยศ   วิเชียรนิตย์ และคณะ2559: 171)  

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมโดยผู้รับบริการวิชาการ พบว่าภาพรวมของกิจกรรม
มีประสิทธิภาพในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 และผู้ให้บริการเห็นว่ากิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมนี้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และบรรลุเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  
4.40 และ 4.15 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างได้ฝึกลงมือปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เป็นการตอบสนองการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบ Active Learning อีกด้วย 
โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการคิดแก้ปัญหาและความริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกการด าเนินโครงการ
ครบตามกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ได้ดึงศักยภาพในตัวบุคคลมาใช้ได้อย่างเต็มที่ มีโอกาสได้ฝึกคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงาน ฝึกการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ฝึกความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี และฝึกการมีจิตอาสาในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นการหล่อหลอมเยาวชนให้มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม
ที่ตนอาศัยอยู่ และสามารถน าประสบการณ์จากการฝึกดังกล่าวไปใช้ในการท างานในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (โครงการ วมว.) โดยมีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม จึงมีการก าหนดให้กิจกรรมค่าย
วิชาการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็น
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การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะในด้านการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น เสริมสร้างประสบการณ์ใน
การท างานเป็นหมู่คณะ และเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่โดยรอบบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งสิ้น 3 โรงเรียน  

ส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างผ่านการจัดโครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาในการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์” 
ของสมยศ วิเชียรนิตย์ และคณะที่ว่ากิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาช่วยพัฒนาความรู้และความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และ
ช่วยให้เยาวชนเกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้ อม
ศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาที่บูรณาการกับโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 โดยร้อยละของคะแนนการประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการจัด
กิจกรรม (E1) และร้อยละของคะแนนการประเมินผลหลังเรียน (E2) เท่ากับ 73.38 / 77.00  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X ) เท่ากับ 21.25 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X ) เท่ากับ 30.80 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนดังกล่าวโดยใช้
ค่า t-test พบว่า ค่า t เท่ากับ 9.368 โดยคะแนนเฉลี่ยต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมฯ โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ท าให้ผู้เรียนมีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนสูงขึ้น 

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มีต่อการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมด้านความรู้ ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ สื่อที่ใช้ ความเหมาะสมของวัน 
เวลา และสถานท่ี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ทั้ง 3 รายการ 

ในส่วนความพึงพอใจของผู้ให้บริการ พบว่ารูปแบบกิจกรรม และสถานที่มีความเหมาะสม รวมทั้งการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.60 และ 4.55 ตามล าดับ รองลงมาเห็นว่ากิจกรรมฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ รวมทั้งก่อให้เกิด
ความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยให้เกิดการท างานเป็นทีม และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ อยู่ในระดับมาก
โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45  4.40  4.35  และ 4.15 ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยผนวกเข้ากับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมควรเพิ่มเติม 
ความรู้ และการฝึกทักษะการบริหารโครงการ การวางแผนการท างาน รวมทั้งการควบคุมเวลาในการเตรียมกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่ม และควรเน้นย้ าในเรื่องการประเมินผลโครงการ การสรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อด าเนินกิจกรรมโครงการเสร็จแล้ว
ทันที ไม่ควรทอดระยะเวลาซึ่งจะท าให้งานล่าช้า และผลไม่ตรงตามความเป็นจริง 

2. เมื่อการด าเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว ควรมีการถอดบทเรียนซึ่งจะเป็นการช่วยเน้นย้ าให้ผู้เรียนเข้าใจการด าเนิน
กิจกรรม และเกิดองค์ความรู้ในเรื่องการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งการด าเนินกิ จกรรมค่าย
วิชาการ โดยเฉพาะค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาเป็นคู่มือการจัดค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมได้ในโอกาสต่อไป 

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ควรผนวกเข้ากับการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ซึ่งจะ
สอดรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัยถึง 2 ภารกิจด้วยกัน คือภารกิจการด้านการจัดการเรียนการสอน และภารกิจด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งสามารถน ามาใช้เป็นตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับสาขา 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยได้  

4. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยเพิ่มเติมทั้งในรายวิชาเดิม และรายวิชาอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผนวก หรือบูรณาการเข้ากับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งตัวผู้เรียน ผู้สอน 
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คณะและมหาวิทยาลัย และควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่ช่วยสร้างเจตคติที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อม การด าเนินโครงการ เทคนิควิธีการ
บริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา   
2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน มีวิธีด าเนินการ
วิจัย 4  ขั้นตอน ส าหรับตัวอย่างในการวิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มาจากโรงเรียน มหาวิทยาลัยและเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจ านวน 7 ภูมิภาคของประเทศไทยท่ีมีกิจกรรมและผลงานวิจัยทางสังคมศึกษาออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกภูมิภาค
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ครูสังคมศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท จ านวน 365 คน กลุ่มที่ 2 
ได้แก่ นักวิชาการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางสังคมศึกษา จ านวน 21 คน และกลุ่มที่ 3 ได้แก่ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษาในมหาวิทยาลัยพื้นที่เดียวกันกับตัวอย่าง จ านวน 14 คน เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วยแบบ
วิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร 
การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และร้อยละ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการจัดกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
การวิเคราะห์แบบอุปนัย การวิเคราะห์ข้อมูลที่ เป็นเอกสาร และการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   ผลการวิจัยพบว่า  
1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา (5S model) มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) 
ครูสังคมศึกษาเป็นนักวิจัยที่มีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ (x̅ = 3.28, SD = 1.327, 82.00 %) 1.2) โรงเรียนเป็นฐานการวิจัย
ร่วมกัน (x̅ = 3.22, SD = 1.360, 80.50 %) 1.3) ผู้บริหารส่งเสริมและมอบโอกาส (x̅ = 3.37, SD = 1.430, 84.25 %) 1.4) 
ครูสังคมศึกษาได้รับการเติมเต็มข้อมูลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (x̅ = 3.53, SD = 1.376, 88.25 %) และ 1.5) หน่วยงานภายนอก
โรงเรียนเป็นแรงกระตุ้นและผลักดัน (x̅ = 3.25, SD = 1.346, 81.25 %)  และ 2) รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนการวิจัยทาง
วิชาชีพครูสังคมศึกษา ประกอบด้วย 2.1) หลักการ คือ ชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาเป็นมณฑลองค์ความรู้ทาง
สังคมศึกษาที่ช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2.2) วัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 
(1) การผลิตองค์ความรู้ทางสังคมศึกษาสมัยใหม่ให้เป็นสากล (2) การเปิดพื้นที่การเรียนรู้การวิจัยร่วมกัน และ (3) การตอบสนอง
ต่อการพัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยและพลโลก และ 2.3) ผลลัพธ์ คือ รูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคม
ศึกษาที่เหมาะสมต่อบริบทสังคมการศึกษาไทยในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหาร, ชุมชนการวิจัย, วิชาชีพครูสังคมศึกษา 
 

Abstract 
 This research aimed 1) to ascertain the components of an administration model for professional research 
community in social studies teaching profession and 2)  to structure a model through mixed methods research 
with 4 steps of methodology.  The sample was drawn from schools, universities and the secondary educational 
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service areas in each part of Thailand which have activities and research results in social studies continuously: 
by a purpose selection method; and the samples from 7 organizations were divided into 3 groups as follows: 
Group 1:  social studies teachers with at least a master degree in social studies, a total of 365 subjects; Group 2: 
educators, and supervisors with knowledge of and experience in social studies, a total of 21 subjects; and Group 
3:  full- time social studies instructors in the universities, located in the same area of the sample groups, a total 
of 14 subjects. The data were gathered from                    a literature review, a questionnaire, an interview, and 
a meeting of qualified experts.  The quantitative data were analyzed using mean, standard deviation and 
percentage; and the qualitative data using data clustering, componential analysis, inductive analysis, content 
analysis and assessment performed by connoisseurship.  The findings can be concluded as follows:   1) The 
5S model consists of 5 components: 1.1) (S1) Social studies teachers are visionary and creative researchers 
(x̅ = 3.28, SD = 1.327, 82.00 %); 1.2) (S2) Schools are a communal research base (x̅ = 3.22, SD = 1.360, 80.50 
%) ; 1. 3)  ( S3)  School administrator gives support and opportunities (x̅ =  3 . 3 7 ,  SD =  1. 430, 84.25 %) ; 
1.4) (S4) Social studies teachers are supplied continuously with updated information (x̅ = 3.53, SD = 1.376, 88.25 %); and 
1.5) (S5) Supported by agencies outside educational institutions act as a motivation and a driving force (x̅ = 3.25, SD = 
1.346, 81.25 %)  2) The 5S model is composed of:  2.1) Principle: The community is the sphere of knowledge 
of social studies which serves to efficiently improve and upgrade the educational quality of social studies.  
2.2) 3 objectives: (1) To produce a body of knowledge of modern social studies, to the international level; (2) To open 
collaborative space for learning and research; and (3) To respond to quality development of Thai people and global 
citizens and 2.3)  Outcome: A model suitable for the context of Thai education society with respect to the 21st century 
skills. 
 
Keywords: administration model, research community, social studies teaching profession 
 
บทน า  
 เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยังส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษา ดังนั้น
การจัดท านโยบายการศึกษาของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนในชาติจึงเป็นหน้าที่ส าคัญขององค์กรนโยบาย
การศึกษา ทั้งนี้ประเทศไทยโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หนึ่งในองค์กรหลักด้านนโยบายการศึกษาของประเทศ จึง
ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการด าเนินงานด้านนโยบายการศึกษา ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม การ
ศึกษาวิจัยพบว่า องค์กรนโยบายการศึกษาของกลุ่มประเทศทั้ง 13 ประเทศมีลักษณะที่มีความหลากหลาย แต่เกือบทุก
ประเทศจะอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวางแผน หรือหน่วยงานด้านการวิจัย และมีคณะกรรมการดา้น
นโยบายเป็นท่ีปรึกษาให้กับกระทรวงฯ โดยมีหน่วยงานวิจัยเป็นผู้ป้อนข้อมูลการวิจัยเพื่อให้กระทรวงพัฒนานโยบาย ส่งผลให้
สามารถพัฒนางานวิจัยได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถระดมนักวิจัยได้จากท้ังภายในและภายนอกองค์กร ในขณะที่
บางประเทศเช่น สิงคโปร์มีสถาบันครุศาสตร์แห่งชาติ (NIE) ที่เน้นการวิจัยการศึกษาควบคู่ไปกับการผลิตและพัฒนาครู ซึ่ง
จุดเน้นของนโยบายการศึกษาในทุกประเทศ คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาบนฐานการวิจัยที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล โดยผลที่เกิดขึ้นกับคุณภาพการศึกษาของประเทศที่มีการวิจัย กล่าวคือ
สามารถจัดการศึกษาได้ดีมีคุณภาพสูง พลเมืองมีความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับโลก 
(ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา : ค-ซ) 
 ส าหรับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2554-2559 ที่มุ่งเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งการวิจัยทางด้านการศึกษาถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ด้วย
เหตุนี้ วช. จึงพิจารณาวิกฤตการณ์ด้านการศึกษาของประเทศและก าหนดการวิจัยด้านการศึกษาไว้เป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควร
มุ่งเน้นในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 โดยเน้นการสร้างงานวิจัยด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา รูปแบบการศึกษาที่เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบ
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เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีการ
พัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ ในขณะที่การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2560-2579 และในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าหมายเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมีการน าองค์ความรู้
และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้ นฐาน
และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ : ข-ค) สอดคล้องกับงานศึกษาของ วช. โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช (2555:บทน า) พบว่าคณาจารย์ 
นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแวดวงสถาบันอุดมศึกษามีปัญหามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทาง
การศึกษา ส่งผลให้การด าเนินการวิจัยพบข้อผิดพลาดซึ่งท าให้ได้ผลการวิจัยที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง รวมทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พบว่ามีการสอนและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยที่ผิดพลาดต่อๆกันและสั่งสมมานาน 
 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ เชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2559: 89) เรื่อง “มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยของครู
สังคมศึกษา” ประเด็นหนึ่งพบว่า ในวงการครูสังคมศึกษาไทยยังขาดชุมชนการวิจัยร่วมกันที่มุ่งเน้นทางสังคมศึกษาเป็นกา ร
เฉพาะ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการแสวงหารูปแบบและแนวทางเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยน และการ
เช่ือมโยงองค์ความรู้รวมทั้งประสบการณ์ทางการวิจัยในแวดวงครูสังคมศึกษาไทยโดยตรง และการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาของ
ผู้วิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาให้ประสบความส าเร็จนั้น จะต้อง
กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองและเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาครู โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาและเพื่อนร่วมงานเป็นผู้เสริมพลังการเรียนรู้ ที่มีการสร้างเครือข่ ายการเรียนรู้ร่วมกันและช่วยเหลือกันในด้าน
วิชาการ แบ่งปันประสบการณ์ในการท างานร่วมกันและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยฉันท์มิตรเป็น
กัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ให้การสนับสนุนและการพัฒนาความสามารถของครูโดยเครือข่ายครูและความร่วมมือกันระหว่างเพื่อน
ร่วมงานจะช่วยให้บทบาทความเป็นมืออาชีพของครูเพิ่มขึ้นและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา (วิสุทธิ์ ราตรี, 2559: 79)  ในขณะเดียวกันเป้าหมายส าคัญของวิชา
สังคมศึกษามุ่งเน้นการหล่อหลอมและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงของครูสังคมศึกษา (สิริวรรณ ศรีพหล, 2559: 29-31) ดังนั้น หากครูสังคมศึกษามีแนวทางสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนฐานการวิจัยจักยิ่งช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษาให้มีสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวรวมทั้งการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีความประสงค์น าข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้ง
ต่อไปที่ได้จากงานวิจัยข้างต้น มาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่
เหมาะสมต่อบริบทสังคมการศึกษาไทยในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีความมุ่งหวังที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาให้ใกล้เคียงหรือทัดเทียมกับ
ประเทศที่เจริญก้าวหน้า และสอดรับกับความต้องการของระบบการศึกษาของชาติไทยในระยะยาวได้อย่างแท้จริงต่อไปใน
อนาคต 

 
วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา 
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กรอบแนวคิด 

 
ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดรปูแบบการบริหารชุมชนการวิจยัทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา 

 
 

แนวทาง 7 ประการส าหรับครูเพ่ือการวิจัยและ 
การเรียนการสอนที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม 
(Chickering,1991; Sturnick and Conners,1995  

and Vorkink, 1995) 
1.ส่งเสรมิการติดต่อระหว่างวิชาชีพครู 
2.พัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกนัและความร่วมมือ 
   ระหว่างครูผูส้อน 
3.ส่งเสรมิการเรียนรู้อย่างกระตือรอืร้น 
4.ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และทันท่วงที 
5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานสอนและวจิัย 
6.สื่อสารความคาดหวังระหว่างกัน 
7.เคารพทักษะและอัตลักษณ์ที่หลากหลายและวิธีการเรียนรู ้

รูปแบบการบริหารชุมชนการวิจยั 
ทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา 

(5S model) 
1. หลักการ 
      หลักการในการบริหารจัดการชุมชนการ
วิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา กล่าวคือ ชุมชน
การวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาเป็นมณฑล
องค์ความรู้ทางสังคมศึกษาที่ช่วยยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคมในทุกมิติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค ์
2.1) การผลิตองค์ความรู้ทางสังคมศึกษาสมัยใหม่
ให้เป็นสากล  
2.2) การเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้การวจิัยร่วมกัน  
2.3) การตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ
พลเมืองไทยและพลโลก 
3. องค์ประกอบ 
3.1) ครูสังคมศึกษาเป็นนักวิจัยท่ีมวีิสัยทัศน์และ
สร้างสรรค ์
3.2) โรงเรียนเป็นฐานการวิจัยร่วมกัน 
3.3) ผู้บริหารส่งเสริมและมอบโอกาส 
3.4) ครูสังคมศึกษาได้รับการเตมิเต็มข้อมูลที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
3.5) หน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นแรงกระตุ้น
และผลักดัน 
4. ผลลัพธ์ 
       รูปแบบ (model) การบริหารชุมชนการ
วิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่เหมาะสมต่อ
บริบทสังคมการศึกษาไทยในทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ (Model)  
(Keeves, 1988) 

1. ความหมายของรูปแบบ 
2. คุณลักษณะของรูปแบบท่ีด ี
3. ข้ันตอนการสร้างรูปแบบ 
4. การพัฒนารูปแบบ 

แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(วิจารณ์ พานิช, 2555) 

1. การท างานร่วมกันของทีม 
2. ภาวะผู้น าร่วมกันและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
3. การประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกันและ 
    การพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ 
4. ชุมชนกัลยาณมติร 
5. โครงสร้างสนับสนุนชุมชน 
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ระเบียบวิธีการวิจัย   
1. ประชากรและตัวอย่าง 

      ประชากร ได้แก่ ครูสังคมศึกษา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยประชากรดังกล่าวสังกัดในหน่วยงาน 3 ประเภท ได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 7 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร 
  ตัวอย่าง ในการวิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมาจากโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และ
มหาวิทยาลัย จ านวน 7 แห่งในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยที่มีกิจกรรมและผลงานวิจัยทางสังคมศึกษาออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ชัด และได้รับรางวัลทางสังคมศึกษาในระดับชาติหรือภูมิภาค โดยทุกภูมิภาคแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 
1 ได้แก่ ครูสังคมศึกษา   ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท จ านวน 365 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ครูพี่เลี้ยง นักวิชาการศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางสังคมศึกษา จ านวน 21 คน และกลุ่มที่ 3 ได้แก่ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคม
ศึกษาในมหาวิทยาลัยพื้นที่เดียวกันกับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 14 คน รวมจ านวนทั้งหมด 400 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
      การสร้างเครื่องมือที่ใช้และการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยน าเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษาของ เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 
(2560: 7-9) มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
  การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะห์เอกสาร (S-CVI=0.85) ค่าดัชนี
ความสอดคล้องแบบสอบถาม (IOC=0.87) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสันของแบบสัมภาษณ์ (Pearson product-moment 
correlation coefficient=0.89)  
  3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา โดยศึกษา
เกี่ยวกับแนวทาง 7 ประการส าหรับครูเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของ  Chickering 
(1991, 35-38), Sturnick & Conners (1995, 69-72) และ Vorkink (1995, 224-227)  ได้แก่ 1.ส่งเสริมการติดต่อระหว่าง
วิชาชีพครู 2.พัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและความร่วมมือระหว่างครูผู้สอน 3.ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 4.ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และทันท่วงที 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานสอนและวิจัย 6.สื่อสารความคาดหวังระหว่ างกัน และ 7.
เคารพทักษะและอัตลักษณ์ที่หลากหลายและวิธีการเรียนรู้  โดยท าการวิเคราะห์เอกสารแล้วสร้างเครื่องมือ ได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูสังคมศึกษา ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนการวิจัย
ผ่านระบบ google form online เครือข่ายวิชาการทางสังคมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และการติดตามทางโทรศัพท์ ท้ังนี้ ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และร้อยละ ส่วนแบบสัมภาษณ์น าข้อมูลมา
วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุป 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับ 1) การท างานร่วมกันของทีม 2) 
ภาวะผู้น าร่วมกันและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 3) การประยุกต์การเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ 4) ชุมชน
กัลยาณมิตร และ               5) โครงสร้างสนับสนุนชุมชนของวิจารณ์ พานิช (2555, 39-41) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ท้ังนี้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุป   
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการสร้างรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา 
โดยศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ (model) ของ Keeves (1988, 69) ได้แก่ 1) ความหมายของรูปแบบ 2) คุณลักษณะของรูปแบบที่
ดี 3) ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ และ 4) การพัฒนารูปแบบ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบ
วิเคราะห์เอกสารซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุป 
 ขั้นตอนที่ 4 สร้างรูปแบบ(model) การบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาโดยท าการยกร่าง
รูปแบบจากผลสรุปจากขั้นตอนที่  1 -3 และน าเสนอรูปแบบที่สร้างขึ้นต่อผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
(connoisseurship) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของรูปแบบแล้วน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุงร่างรูปแบบให้สมบูรณ ์
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และร้อยละ  และ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจัดกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์แบบอุปนัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสารและการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 รูปแบบการบรหิารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสงัคมศึกษา (5S model) 
 
ผลและอภิปราย   
 1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาม ี5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) ครูสังคม
ศึกษาเป็นนักวิจัยที่มีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ 1.2) โรงเรียนเป็นฐานการวิจัยร่วมกัน 1.3) ผู้บริหารส่งเสริมและมอบโอกาส 1.4) 
ครูสังคมศึกษาได้รับการเติมเต็มข้อมูลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และ 1.5) หน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นแรงกระตุ้นและ
ผลักดัน สอดคล้องกับงานของ วิจารณ์ พานิช (2555, 39-41) ได้อธิบายว่าการรวมตัวกันของครูในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยที่ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน 
ผู้บริหาร เขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับประเทศ เข้าร่วมจัดระบบสนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของศิษย์อย่างต่อเนื่อง เป็นวงจรไม่รู้จบ นั่นคือการ “พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง” (CQI – 
continuous quality improvement) กระบวนการต่อเนื่องที่ครูและนักการศึกษาท างานร่วมกันในวงจรของการร่วมกัน ตั้ง
ค าถามและการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมีความเชื่อว่าหัวใจของการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น อยู่ที่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการท างานของครูและนักการศึกษา โดยมีลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (professional learning community : PLC) 6 ประการ ดังนี้ 1. เน้นการเรียนรู้  2. มีวัฒนธรรมร่วมมือกันเพื่อการ
เรียนรู้ของทุกฝ่าย 3. ร่วมกันตั้งค าถามต่อวิธีการที่ดีและตั้งค าถามต่อสภาพปัจจุบัน 4. เน้นการลงมือท า 5. มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง 
และ 6. เน้นที่ผลหมายถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของศิษย์ ในขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับ  Senge (1990, 87-89; 2000, 
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124-128) และ Stoehr, Banks & Allen (2011, 95-98) ที่กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่ส าหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด     “ความ
โดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการท างาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ
โรงเรียน โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้น าร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ใน
การเปลี่ยนแปลง เพื่อการมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการน าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของสมาชิกใน PLC 
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก  
 2) รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา ประกอบด้วย 2.1) หลักการ คือ ชุมชนการวิจัย
ทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาเป็นมณฑลองค์ความรู้ทางสังคมศึกษาที่ช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคมในทุกมิติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2) วัตถุประสงค์มี 3 ข้อ ได้แก่ (1) การผลิตองค์ความรู้ทางสังคมศึกษาสมัยใหม่ให้เป็นสากล (2) การ
เปิดพื้นที่การเรียนรู้การวิจัยร่วมกัน และ (3) การตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยและพลโลก 2.3) ผลลัพธ์ คือ 
รูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่เหมาะสมต่อบริบทสังคมการศึกษาไทยในทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 โดยทั้งหลักการ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ดังกล่าวได้น ามาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับ Chickering (1991, 35-38), Sturnick & 
Conners (1995, 69-72) และ Vorkink (1995, 224-227) ที่กล่าวเกี่ยวกับแนวทาง 7 ประการเพื่อการวิจัยและการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของครู ได้แก่ 1.ส่งเสริมการติดต่อระหว่างวิชาชีพครู 2.พัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
และความร่วมมือระหว่างครูผู้สอน 3.ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 4.ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และทันท่วงที 5.
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานสอนและวิจัย 6.สื่อสารความคาดหวังระหว่างกัน และ 7.เคารพทักษะและอัตลักษณ์ที่หลากหลายและ
วิธีการเรียนรู้ 
  
สรุปผลการวิจัย   

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา พบว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) ครูสังคมศึกษาเป็นนักวิจัยที่มีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ (S1: Social studies teachers are visionary and 
creative researchers) มีคุณสมบัติใฝ่รู้ ใฝ่พัฒนา แก้ปัญหาของผู้เรียนโดยการวิจัยค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ ค้นหาและ
ปรับใช้กลวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับตรงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล (x̅ = 3.28, 
SD = 1.327, 82.00 %)                    

2) โรงเรียนเป็นฐานการวิจัยรว่มกัน (S2: Schools are a communal research base) รูปแบบการบริหารงานของ
แต่ละโรงเรียนมีแนวทางและปัญหาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน ในทางตรงกันข้ามการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
วิจัยร่วมกันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินการในทุกๆ ด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลส าเร็จของการบริหารชุมชน
การวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา (x̅ = 3.22, SD = 1.360, 80.50 %)                                

3) ผู้บริหารส่งเสริมและมอบโอกาส (S3: School administrator gives support and opportunities) ผู้บริหาร
เป็นผู้ที่ใช้อ านาจในการบริหารและดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงานโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
เป็นผู้น าและส่งเสริม รวมถึงให้โอกาสครูสังคมศึกษาในโรงเรียนของตน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถแบ่งปัน
ความรู้และ ประสบการณ์ ไปยังชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาได้อย่างเช่ียวชาญ (x̅ = 3.37, SD = 1.430, 84.25 
%)                    

4) ครูสังคมศึกษาได้รับการเติมเต็มข้อมูลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (S4: Social studies teachers are supplied 
continuously with updated information) การจะพัฒนาคุณภาพของครูสังคมศึกษาได้นั้น ในส่วนตัวครูสังคมศึกษาก็ควรจะพัฒนา
ทักษะการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยครูสังคมศึกษาจะต้องปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมทั้ง
ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางการวิจัยที่มีองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อ
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม (x̅ = 3.53, SD = 
1.376, 88.25 %)                    

5) หน่วยงานภายนอกโรงเรียนเป็นแรงกระตุ้นและผลักดัน (S5: Supported by agencies outside educational 
institutions act as a motivation and a driving force) ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบงานวิจัยของครูสังคม
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสม่ าเสมอ รวมทั้งการส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
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ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยร่วมกันในแต่ละพื้นท่ี บน
พื้นฐานแห่งความแตกต่างหลากหลาย และบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นต้น  (x̅ = 3.25, SD = 1.346, 81.25 %)                    
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา พบว่า  จากการศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship) เพื่อพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดท า (ร่าง) 
รูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ (ทิศนา แขม
มณี, 2550 : 220; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553 : 1-15; Keeves, 1988 : 561-565; Willer, 1967 : 213-215) ผู้วิจัยได้ยดึรูปแบบ
ของ Keeves (1988, 69) เป็นหลักซึ่งได้แบ่งรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท โดยการวิจัยครั้งนี้ ใช้
รูปแบบ semantic model ที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ 
เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบนั้นๆ 

รูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) หลักการ ในการบริหารจัดการชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา กล่าวคือ ชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพ  
ครูสังคมศึกษาเป็นมณฑลองค์ความรู้ทางสังคมศึกษาที่ช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคมในทุกมิติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2) วัตถุประสงค์ 3 ข้อ ส าหรับการบริหารจัดการชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา ได้แก่ (1) การผลิตองค์
ความรู้ทางสังคมศึกษาสมัยใหม่ให้เป็นสากล (2) การเปิดพื้นที่การเรียนรู้การวิจัยร่วมกัน และ (3) การตอบสนองต่อการพัฒนา
คุณภาพพลเมืองไทยและพลโลก 
 3) ผลลัพธ์ คือ รูปแบบ (model) การบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่เหมาะสมต่อบริบทสังคม
การศึกษาไทยในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะเพ่ือน างานวิจัยนี้ไปใช้ 
 1. รูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่สร้างขึ้นนี้ หรือที่เรียกย่อว่า “5S model” ส าหรับการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพครูสังคมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
ที่มีการประเมินผลและติดตามการใช้ 5S model อย่างสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริง บนพ้ืนฐานของการด าเนินงาน
และการวิจัยที่ต่อเนื่องแบบไม่ย่อท้อหรือลดละความพยายามก่อนที่จะถึงความส าเร็จของครูสังคมศึกษา ทั้งนี้ “ชุมชนการ
วิจัย” (research community) ไม่ได้ยึดติดกับโครงสร้างตามการแบ่งส่วนงานของระบบราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษาแต่
อย่างใด แต่เป็นชุมชนที่เกิดจากเจตนารมณ์และอุดมการณ์ร่วมกันในการสรรค์สร้างความร่วมมือทางการวิจัย  เพื่อยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพวิชาการทางสังคมศึกษาให้เกิดพลังที่ยั่งยืนคู่กับสังคมไทยไปในระยะยาว ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อเครือข่าย
วิชาการของครูสังคมศึกษาแล้ว ในขณะเดียวกันยังสะท้อนผลลัพธ์ไปถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสู่พลเมืองและพลโลกท่ีพึงปรารถนาของสังคมอีกทางหนึ่งด้วย 
 2. การใช้รูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพควรมีการศึกษาใน
รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ให้ลึกซึ้งเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลจริงตรงตามสภาพบริบท
แวดล้อมของครูสังคมศึกษา 
 3. รูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาเปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่งของระบบการศึกษาไทย ที่
เป็นหนึ่งพลังส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ ให้ได้ผลตรงตามเจตนารมณ์และช่วยยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทยให้มีสัมฤทธิ์ผลทั้งต่อตัวครูสังคมศึกษาและนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาในองค์ประกอบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความทันสมัยและเหมาะสมต่อบริบทสังคมไทยที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 2. ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนการวิจัยทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
เพื่อพิจารณาข้อเด่น ข้อด้อย จุดแข็ง จุดอ่อนและความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบมาประยุกต์ใช้ในสังคมการศึกษาไทย 
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ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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บทคัดย่อ 
นิทานพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่บอกเล่าวัฒนธรรมและเรื่องราวของกลุ่มชน สิ่งส าคัญในนิทานคือ

อนุภาคอนุภาคช่วยเสริมสร้างให้นิทานมีความเด่นชัดสะท้อนความคิดสากลของมนุษย์และช่วยให้เกิดความเข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้
อนุภาคเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์เรื่องอนุภาคในนิทานพื้นบ้าน ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จุดประสงค์ของบทความนี้เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนการสอนเรื่องอนุภาคและศึกษาแนวคิดต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์วิธีการศึกษาคือสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยา
และสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผลการศึกษาพบปัญหาการสอนอนุภาคใน 2 ด้านคือด้านเนื้อหาที่ผู้เรียนจะ
เข้าใจได้ยากและจะลืมได้ง่ายในเวลาอันสั้นและด้านกิจกรรมกิจกรรมไม่กระตุ้นการเรียนรู้ขาดการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันในส่วนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมจากแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันและอนุภาคในนิทานพื้นบ้านซึ่งมี 7 ขั้นตอนคือเหตุการณ์เจาะจงสร้างองค์วิชาพิจารณานิทานค้นงานอนุภาค
เลือกหลากความคิดลิขิตสร้างสรรค์และแบ่งปันเรียนรู้ ผู้วิจัยจะได้น ากิจกรรมดังกล่าวไปใช้ทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีเพื่อศึกษาประสิทธิผลต่อไป 

 
ค าส าคัญ: อนุภาค, นิทานพื้นบ้าน, กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์, ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม, ความสามารถ
ในศตวรรษที ่21 
 

Abstract 
Folktales are important as they tell us about our culture and who we are.  The important thing in 

Folk tales is Motif. Motif strengthens the folk tales. Motif can reflect the universal concept of human beings 
and enhance the cross-cultural understanding of humans. This paper is part of a study on the full research 
of “The Development of Creative Learning Activities by Applying the Motif for Enhancing the Concept about 
Motif in Folktale, Creative Writing Ability and Develop Students' Abilities in the 21st Century” .  This paper 
explores and finds the difficulties of learning and teaching motif in folktales, study theories and develop a 
creative learning activity. In this paper, the methodologies like observing the learning behavior of students, 
interviewing teachers handling folklore and synthesize learning activity have been used.  The result of this 
research gave an output that difficulties of learning and teaching Motif in folktales, in terms of content, it 
was difficult for learners to understand and easy to forget in a short time.  In the case of activities, passive 
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teaching activities and lack of collaborative learning opportunities became a hindrance. The researcher also 
developed an effective creative learning activity based on the Constructivist theory, cooperative learning 
and motif in folktales.  The 7 steps in the newly developed activity are to search folktales, construct the 
knowledge, guess motifs, find motifs, select motifs, create a tale and enact folktale.  After this stage, the 
activity will be implemented in the undergraduate classroom to see its effectiveness. 

 
Keywords: Motif, Folktale, Creative Learning Activity, Cross-Cultural Understanding, 21st Century ability 
 
Introduction 

Folktales are significant in every society and culture because it can reflect the mentality, belief 
system, lifestyle etc.  from generation to generation.  It helps to maintain a cultured society.  “The folktale 
will take us to all parts of the earth and to the very beginnings of history”  ( Stith Thompson,1977, pp. 4) 
Folktales are full of miracles, imagination and stranger things that are universal to all cultures across the 
globe. (Siraporn Na, Thalang, 2009, pp.40) These act as the key for entertainment and also help listeners to 
remember the folktales forever. That element of folktale is called Motif.  
           Folklorists take the motif to classify the folktales.  It shows similar situation or elements in various 
folktales across the globe. (Saowalak Anuntasan, 2009, pp. 228-218) Thus it gives us a clear knowledge that 
folktales represent the universe. Motif is the vital element which enhances the cross-cultural understanding 
through reading or listening folktales.  Behavior of a character, situation, and sounds all can reflect motif. 
According to Propp it’s a function, “The act of a character, defined from the point of view of its significance 
for the course of the action." (V. Propp, 2009, pp.21) When folktales are delivered to a different culture, it 
acts as a learning tool or medium to study cross cultural understanding.  Cross cultural skills play a major 
role in 21st century skills.  “ Respect cultural differences, respond open- mindedly to different ideas and 
values, leverage social and cultural differences to create new ideas and increase both innovation and quality 
of work” (Partnership for 21st Century Learning, 2019) .So, it clearly indicates motif is important.  It acts as 
an alternative medium to understand, accept, respect different cultures and live in harmony. In addition, if 
the learner can take motif from folktales to other cultures, this can enhance creativity using the unlimited 
source of imagination rather than using motif just to classify the folktale.  

However, from the teaching experience at Faculty of Education, the Silpakorn University researcher 
still faces problems in teaching and learning of folklore subject for undergraduate students. Learners show 
a lack of interest in learning motif.  Thus, the researcher decided to find a true solution and approach to 
overcome this stigma. 

 
Objectives 

1. To find the difficulties of learning and teaching motif in folktales. 
2. To study theories and develop a creative learning activity. 

 
Theoretical framework 

The researcher studied theory, principle and concept of Constructivism, Collaborative Learning and 
Motif to construct the Creative Learning Activities to teach motif in folktale and Develop Students' Abilities 
in the 21st Century. Researcher strongly believes this creative activity will enhance students’ abilities such 
as understanding the concept of motif, Creative writing ability, Creative thinking, Collaborative and Cross-
cultural understanding. The summary of each concepts are as follows. 
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1.  Constructivism:  Learning becomes an active process and learners tend to create their own 
knowledge pool. Teaching involves activating relevant ideas already available to learners to help construct 
new knowledge (Keith S. Taber, 2011, pp.48). The teachers’ role is one of a facilitator or guides. (Tam,2000). 
Teachers’  role is interactive, rooted in negotiation.  ( BADA, Steve Olusegun, 2015, pp. 68) .  Students work 
primarily in groups.  ( BADA, Steve Olusegun,2015, p. 69) .  Thus, the role of learners’  change from mere 
receivers to learners who can construct their own knowledge from the information they perceive.  

2.  Collaborative learning:  Humans are born to co-exist and interact.  “ Interaction is viewed as the 
primary source material for the cognitive constructions that people build to make sense of the world” 
(Schunk,1996, pp.  209) .  Learning is a social process “because knowledge is distributed across individuals” 
(Mc Cown, Driscoll &Roop,1996, pp. 239). Collaborative learning is an educational approach where learners 
form a group to solve and complete tasks as a team. Totten, S., Sills, Digby, and Russ (1991) research claims 
that learners involved in collaborative learning understand content better and have higher rates of success 
and retention than learners who work alone.  

3.  Motif:  A motif is a repeating narrative element which has a greater importance in the folktale. 
According to Thompson (1977, pp. 415–416) 

 
Motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition.  In order 

to have this power it must have something unusual and striking about it.  Most motifs fall 
into three classes.  First are the actors in tale– gods, or unusual animals, or marvelous 
creatures like witches, ogres, or fairies, or even conventionalized human characters like the 
favorite youngest child or the cruel stepmother.  Second come certain items in the 
background of the action–magic object, unusual customs, strong belief, and the like.  In the 
third place there are single incidents and these comprise the great majority of motifs. 

 
 Motifs are the source of culture.  According to W.  Victor H.  Yarlott1 and Mark A.  Finlayson (2016, 
pp. 71)  “ Motifs are distinct, recurring narrative elements found in folklore and, more generally, cultural 
materials.  Motifs are interesting because they provide a compact source of cultural information:  many 
motifs concisely communicate a related constellation of cultural ideas, associations, and assumptions”. 

Researcher collected folktales from Kerala, a small costal south Indian province which has many 
cultural resemblances to Thailand. Since India is one of the oldest civilizations with an abundant source of 
myth and legends, even Thompson chose to collect folktales from India too, in order to classify folktales 
using motif. All these factors reinforced researcher to opt it as an ideal land for folktales.   
 All the theory, principle and concept will synthesis to be a theoretical framework as sketched in 
this diagram; 
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Diagram 1: Diagram showing the relation of principles, the stage of learning activities and learning 
outcome 

 
Methodology 

1. Sample Group: The samples of this paper were separated in 2 groups.  
The first group was the students who registered in folklore subject at the Faculty of Education, 

Silpakorn University in the 2019 academic year.  The first group was for observing the learning in folklore 
subject. 

The second group was experts who taught motif in folktale.  The researcher selected 10 experts 
who had more than 10 years of experience in teaching motif. The second group was selected for interview 
regarding the problem and the solution about teaching and learning motif. 
 2 Instruments: The research instruments used for this paper were the interview form, questionnaire 
form and document analysis form.  Rating scale 5 levels by experts were used to evaluate the quality of 
instruments. The instruments had the highest quality level to collect data. 
 3.  Data Collection:  The researcher used the observation and interview forms to collect data from 
individuals.  The document analysis form was used to analyze the theory, principle, concept or approach 
for synthesizing the Creative Learning Activity. Focus Group Discussion by experts was used to evaluate the 
quality of Creative Learning Activity. The Creative Learning Activity had the highest quality level. 

4. Data Analysis: The mean, standard deviation of items and content analysis were used to analyze 
the data 
 
Result  
 1. The difficulties of learning and teaching Motif in folktales, in terms of content, it was difficult for 
learners to understand and easy to forget in a short time. In the case of activities, passive teaching activities 
and lack of collaborative learning opportunities became a hindrance 

2. The Creative Learning Activity consist of 7 steps as follows:  
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1)  Search Folktales:  Students are divided into groups.  In this step the teacher will give 
some motifs to learners of each group to find the matching situations from the folklore that they knew with 
the same motif that the teacher gave to their group. 

2)  Construct the knowledge:  After the first step, student will learn the main elements of 
folktale and then learner will construct the concept of motif by themselves.  

3)  Guess motifs:  Teacher will share folktale to each group.  Students will try to find the 
motif from it.  

4) Find motifs: Pick the motif perceived to find the matching motif from the Motif Index of 
Folk Literature by Stith Thompson. 

5) Select Motif: Each group can come up with a sequential tale which has to be narrated 
based on the ideas or events they created supporting the motif selected by each group.  

6)  Create a tale.  Each group gets a chance to create their own complete tale based on 
the motifs opted by the learners in the group.  

7)  Enact a folktale:  Every group gets an opportunity to enact their creative tale and the 
peer group can criticize and present the motifs they perceived during this activity. 

In addition, The Creative Learning Activity shows the new role of the teacher and the 
learner in classroom. The Creative Learning Activity follows this Info graphic; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info Graphic 1: Info Graphic showing the elements of The Creative Learning Activity 
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Discussion 
 The researcher developed a creative learning activity which can solve the problems of teaching 
and learning motif in folktale and can enhance the abilities of 21st century learners at the same time. From 
the result, the one problem was the difficulty for learners to understand the concept of motif in a short 
time and it’ s very easy for them to forget in a short time too.  It is because the learner will remember the 
concept of motif shared by the teacher.  So, the researcher took the Constructivism theory to create an 
activity for the learners to construct the new knowledge by their own style instead of learning the words 
by rote or concept from the lecturer.  This theory can solve the problems faced by learners because they 
will clearly understand the content before constructing the new idea by themselves and it can develop 
the level of learning from simply remembering to understand and create.  According to Anderson and 
Krathwohl ( 2001, pp. 268)  they talked about the revised Taxonomy structure that changes the level of 
cognitive domain to Remember, Understand, Apply, Analyze, Evaluate and Create.  So, it is very clear that 
the Creative Learning Activity will develop the cognitive level of the learner using it. 
 
Table 1:  Table showing the comparison of the cognitive level between old way and the Creative 
Learning Activity to teach Motif 
Cognitive level 
(Anderson and Krathwohl. 2001) 

The old way to teach motif The Creative Learning Activity 
to teach motif 

Remember ✓  

Understand  ✓ 
Apply   
Analyze   
Evaluate   
Create  ✓ 

 
 The researcher’s idea about Constructivism is relevant to the idea of Bada, Steve Olusegun (2015, 
pp. 68)  who explained the benefits of constructivism that make the learners enjoy learning actively rather 
than being mere passive listeners.  Learners concentrate on thinking and understanding rather than 
memorization and create principles by themselves.  Thus, The Creative Learning Activity has developed 
based on Constructivism which can solve the problem about boring passive activity in classroom too, 
because Constructivism will concentrate on active learning rather than passive learning. 
 Furthermore, Constructivism still emphasizes social interaction that can link to the Collaborative 
learning too. Collaborative learning focuses on interaction in learning group which, consist of small members 
(Tam, 2000)  for helping each other to learn, to work and to discuss.  Laal and Ghodsi (2012, pp.486)  said 
“Collaborative learning is an educational approach to teaching and learning that involves groups of learners 
working together to solve a problem, complete a task, or create a product” .  So, this education approach 
can solve the problem about “ lack of collaborative learning opportunities” .  Moreover, The Creative 
Learning Activity that has developed based on collaborative learning can develop the 21st century skill of 
learners in collaborative skill too. 
 Using folktales which consist of various motifs from Kerala, India has a major role to develop the 
creative thinking, because many motifs will show the example of imagination, creative thinking of Indians 
etc.  Warrier M R Raghava.  (2016, pp.  ix)  explained about legends of Kerala and myths; “Legends are the 
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account of the past. Demons, ghosts, evil spirits, gods, animals and other celestial beings mingle freely with 
humans imbuing the canvas of stories, enhancing their beauty and tempo” .  If learners can integrate the 
motifs to create a new story, it can develop creative writing of the learner too. And the motif will enhance 
the cross- cultural understanding of learners because motif in folktales will record the information passed 
on from person to person, from place to place. (Warrier M R Raghava, 2016, pp. ix). 
 
Conclusion 
 Motif has many benefits rather than only using for classification of folktales.  Motif is the treasure 
of imagination which can enhance the creative thinking or creative writing of people. In the Education field, 
Motif will give a lot of benefits if the teachers or student teachers know how to integrate the motif to be a 
medium. In addition, motif is the alternative way for people to learn, understand, and accept cross cultural 
understanding.  Motif can allow humans to realize that differences among people is universal.  Different 
belief, different way of life or different culture is not wrong. When people read or listen a folktale which is 
full of motifs, it will open their minds to learn more about different cultures.  So, the Creative Learning 
Activity helps to develop the ability of the learner rather than the core subject knowledge.  Moreover, this 
activity will develop the ability of learner in creative thinking, collaborative and cross-cultural understanding 
that can help the learner to adapt these abilities to live with harmony in the 21st Century.  
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บทคัดย่อ 

รายวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์และรายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตปัตตานีออกแบบให้มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กัน ดังนั้น
บทความนี้จึงมุ่งน าเสนอผลการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาในช้ันเรียนทั้งสิ้น 60 คน บทความนี้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่1) กระบวนการออกแบบ
รายวิชา โดยใช้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มและการสาธิตการสอน 2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหา
ในการเรียน ประกอบด้วย กลุ่มเนื้อหาจิตวิวัฒน์ ได้แก่ สุขภาพองค์รวม การพัฒนาตนการใช้สติตรวจสอบจิตการใช้สติใน
ชีวิตประจ าวัน และกลุ่มเนื้อหาชีวิตที่ดี ได้แก่ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การสื่อสารด้วยหัวใจ ความคิดความเช่ือและวิถีชี วิต
ของตนเอง การพัฒนาชีวิตให้สอดคล้องกับความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรู้จักตนเองและผู้อื่น การ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ 3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา ประเมินจากการสะท้อนการเรียนรู้รายกิจกรรมและการน าเสนอโครงงาน ข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือควรมีการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้วิชาชีพ ส าหรับพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ในด้านทักษะและสมรรถนะ
ต่างๆ เช่นทักษะการเป็นกระบวนกร การพัฒนามิติด้านใน และสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบท่ีทันสมัย 

 
ค าส าคัญ : ถอดบทเรียน, กระบวนการเรยีนรู้, รายวิชาศึกษาทั่วไป, รายวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์, รายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี  
 

Abstract 
The 950-101 New Consciousness and 950-102 Happy and Peaceful Life are the compulsory general 

education subjects for the first year students in five campuses of Prince of Songkla University ( PSU) . 
Particularly in Pattani campus, these two subjects were designed to teach using integrated approach.  This 
article aims to present the results from lesson learned on learning process management for these subjects 
taught in the first semester of 2019 academic year which registered by sixty students.  The content of this 
paper was outlined into three parts :  1)  subject design process was conducted using workshop, group 
discussion and teaching demonstration method, 2)  learning contents which comprised of New 
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Consciousness session ( holistic well- being, self- development for mindfulness concentration in daily life) , 
and Happy and Peaceful Life session (leaning space, deep listening, belief and way of life, self-development 
for multicultural society, self and others, human dignity, and creative problem solving approach) , and 3) 
students’  achievement results were measured by  students’  self- reflection from classroom activities and 
project presentation.  The recommendations from this study were PSU should develop the PLC among 
lectures who teaching these subject for all 5 campuses in skills and competencies such as facilitating skills, 
internal self-development, and the modern pedagogical competency development.  
 
Key Words: Lesson Learned, Learning Process, General Education Subjects, 950-101 New Consciousness, 
950–102 Happy and Peaceful Life 
 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัยที่
อยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีพันธกิจที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตของ มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะสร้างบัณฑิตที่มีทั้ง
ความรู้ในสาขาวิชา สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากลนอกจากนี้ บัณฑิตจ าต้องมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง
(https://www.psu.ac.th/th/vision) 

สอดคล้องกับการออกแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตัวอย่างเช่น รายวิชา 950 – 102 ชีวิตที่ดี (Happy and Peaceful Life) มี
จ านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต เป็นรายวิชาที่มุ่งศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมความสุขของชีวิตการเข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างและความหลากหลายการท างานเป็นทีมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมพหุลักษณ์ และรายวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์ (New Consciousness) มีจ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาที่มุ่งศึกษาการสร้างและพัฒนาโครงสร้างของจิตใหม่ ท าให้เกิดจิตส านึกใหม่หรือจิตวิวัฒน์โดยมีสติปัจจุบันเป็นพื้นฐาน
ของจิตในการท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนท าให้มีสติสมาธิในการเรียน มี
ความคิดสร้างสรรค์จิตใจผ่อนคลายปลอดโปร่ง มีสติเห็นอารมณ์และความคิดจิตตั้งมั่นไม่ไหลตามความคิดที่ไร้สาระ มีความสุข
ได้ง่ายเอื้ออาทรมีน้ าใจกับผู้อื่นส่วนรวม มีคุณธรรมจริยธรรม ท าให้ผู้เรียนเพิ่มศักยภาพของตนเองทั้งจิตและกายในทุกด้าน 
 ในฐานะของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้และมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ในแต่ละกระบวนการประกอบด้วย กระบวนการออกแบบรายวิชา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา จึงเล็งเห็นความส าคัญและความน่าสนใจของกระบวนการดังกล่าวของ
รายวิชาทั้งสอง น ามาสู่การออกแบบการวิจัยในช้ันเรียนต่อยอดจากกระบวนการ วิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
บทความนี้จึงมุ่งน าเสนอผลการถอดบทเรียนกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีผ่านการเรียนใน 2 รายวิชานี้ใน 1 ภาคการศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ของรายวิชา950-101 จิตวิวัฒน์และรายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 
 
การทบทวนเอกสาร 

1) กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ ปัจจุบันแนวคิดแบบใหม่ๆ เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ด้วยมุมมองที่ว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันและต่างก็มีเอกลักษณ์ของตน 
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ดังนั้นการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ยอ่มต้องมีการปรับเปลีย่นให้ค านึงถึงลักษณะดังกล่าว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วสร้างความวิตกกังวลและความไม่มั่นคงในผู้สอนหรืออาจารย์ ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่จะเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ ในฐานะที่
เป็นผู้น าการศึกษา ครูอาจารย์ต้องยอมรับที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดจากทฤษฎีใหม่ๆ ท่ีเข้ามาอย่างมีสติ ครู
อาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาจะต้องเรียนรู้วิธีการคิดนอกกรอบและพัฒนามากขึ้น งาน
ของครูอาจารย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรับแต่งสภาพที่เป็นอยู่ ถ้าหากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระบบการศึกษา เรา
ควรจะแสวงหาความจริงจากหลายมิติ ในฐานะที่ เป็นมนุษย์เรามีความซับซ้อนหลายแง่มุมชีวิตที่ไม่สามารถจ ากัดอยู่เพียง
รูปแบบเดียว มนุษย์ชอบความจริงแต่ก็ต้องอาศัยอยู่บนหน้ากากของการเรียนรู้จากความหลากหลายของแหล่งที่มา 
ขณะเดียวกันผู้สอนควรจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ความรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะของมนุษย์ อีกทั้งครูอาจารย์ต้องเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับชุมชนที่
หลากหลายมากข้ึน (ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และ ธนารักษ์  สารเถื่อนแก้ว, 2559) 
 2) แนวคิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) กล่าวถึงทักษะและความรู้ที่จ าเป็นของนักศึกษา
ในฐานะการเป็นพลเมืองและการท างานในศตวรรษที่ 21 นั้นค่อนข้างแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 บางทักษะแม้จะมีลักษณะ
ถาวร คือมีความส าคัญมาในทุกยุคทุกสมัย ไม่ใช่เฉพาะในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ 4C คือความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) และการท างานเป็นทีม (Collaboration) แต่
ทักษะเหล่านี้มีลักษณะเปลี่ยนไปในโลกยุคดิจิตอล รวมถึงทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้นจนกกลายเป็น สิ่งที่ “ต้อง” มีมากกว่า 
“น่าจะ” มี ในขณะที่บางทักษะถือเป็นทักษะชุดใหม่ที่จ าเป็นในบริบทของศตวรรษใหม่ เช่น ทักษะด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technologies ICTs) เป็นต้น (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2556) 

นอกจากน้ันความท้าทายด้านการศึกษาในปัจจุบัน คือการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่อง
ส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น และส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง สถาบันการศึกษาจึง
ต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต
ในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อ
การด ารงชีวิต (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

3) แนวคิดการปรับตัวของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แนวคิดการปรับตัวมีหลากหลายแนวคิดทั้งแนวคิด
ทางด้านจิตวิทยาและแนวคิดทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการปรับตัวทาง
วัฒนธรรม โดยแก่นหลักของการปรับตัวทางวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงท้ังพฤติกรรมส่วนบุคคล และพฤติกรรมทางสังคม 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นการปรับตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ หรือเปลี่ยนบางส่วนของสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม กับความต้องการของตนเอง คนส่วนมากจะเปรียบเทียบวัฒนธรรมของตัวเองกับวัฒนธรรมเจ้าบ้าน เพราะสังคม
และวัฒนธรรมเจ้าบ้านนั้นมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างมากต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและบทบาทหน้าที่ ซึ่งเป็นแรง
กดดันให้ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบวัฒนธรรมในสังคมใหม่ และในกระบวนการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าสู่กระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เมตตา วิวัฒนานุกูล , 2548) และ         2) แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปรับตัว (Self–adjustment Ability) หมายถึงกระบวนการที่บุคคลใช้ความพยายาม ในการปรับตนเอง
เมื่อต้องเผชิญกับสภาพปัญหา ความอึดอัดใจ ความคับข้องใจ ความเครียด ความทุกข์ใจ ความวิตกกังวลต่างๆ จนเป็น
สภาพการณ์ที่บุคคลนั้นๆ สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสภาพปัญหานั้นๆ ได้ (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ , 2545) 
ประกอบด้วยประเภทของการปรับตัว 3 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน การปรับตัวด้านสังคม และการปรับตัวด้าน
อารมณ์  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาควบคู่กับการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดย
อาศัยหลักของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาปรับใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษา โดยมีกระบวนการวิจัย
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์และท าความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้เรียนเนื้อหา
บทเรียนรวมถึงการประเมินและการวัดผล 2) การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบบทเรียนกิจกรรมภายใน
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บทเรียนวิธีการน าเสนอบทเรียนและแบบทดสอบ 3) การพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาบทเรียนตามที่ได้วิเคราะห์
และออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบทเรียนแล้วน าไปสู่การทดสอบบทเรียน  4) การน าไปใช้ (Implementation) ในที่นี้จะเป็น
กระบวนการจัดการเรียนใน 1 ภาคการศึกษาปีการศึกษา 2561 และ 5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ 1 กลุ่ม จ านวน 60 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์ ด าเนินการผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้รายวิชาจิตวิวัฒน์และรายวิชาชีวิตที่
ดี วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชา 950-102 ทั้ง 5 วิทยาเขตได้ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา สื่อการสอน เทคนิคการสอน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมจ านวน 25 คน 

2) การออกแบบ ด าเนินการผ่านกิจกรรม workshop เพื่อเตรียมการสอนรายวิชาจิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี วันท่ี 24-26 
กรกฎาคม 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์
ผู้สอน ทั้ง 5 วิทยาเขตได้ร่วมกันออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาของรายวิชา กิจกรรมที่ใช้ การประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการฝึกฝนการเป็นผู้น าและเป็นผู้ร่วมรวมถึงการสะท้อนคิดหลังจากได้ร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมจ านวน 
20 คน 

3) การพัฒนา ด าเนินการผ่านกิจกรรม workshop เพื่อเตรียมการสอนรายวิชาจิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี วันที่ 5-6 
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้เรียนรู้การจัดการ
เรียนการสอน มีการสาธิตการสอน และร่วมกันตั้งข้อสังเกตต่อการสอนในแต่ละวิธี รวมถึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
วิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 15 คน 

4) การน าไปใช้ ด าเนินการผ่านการจัดการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชานี้ 1 กลุ่ม เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 60 คน 

5) การประเมินผล ด าเนินการผ่านประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ประกอบด้วย การเข้าขั้นเรียน 10 
คะแนน การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและการสะท้อนการเรียนรู้ในช้ันเรียน 30 คะแนน การสะท้อนการเรียนรู้ผ่านสมุด
บรรณทกุ 30 คะแนน และการน าเสนอโครงงาน 30 คะแนน 

  
ผลและอภิปรายผลการศึกษา 
 1) ผลการศึกษา ประกอบด้วย กระบวนการออกแบบรายวิชา การจัดกระบวนการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กระบวนการออกแบบรายวิชา โดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มและการสาธิตการสอน ด าเนินการจัด
จ านวน 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและผู้
ประสานงานรายวิชาได้ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของรายวิชา สื่อการสอน เทคนิคการสอน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 
จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ร่วมกันออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาของรายวิชา กิจกรรมที่ใช้ 
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และการฝึกฝนการเป็นผู้น าและเป็นผู้ร่วมรวมถึงการสะท้อนคิดหลังจากได้ร่วมกิจกรรม และ
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน มีการสาธิตการสอน และร่วมกันตั้ง
ข้อสังเกตต่อการสอนในแต่ละวิธี รวมถึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ตัวอย่างการสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 ครั้ง 
“ท าให้มองเห็นภาพของรายวิชานี้ชัดขึ้น เพราะครั้งแรกที่ได้ยินช่ือยังนึกภาพไม่ออกว่าเนื้อหาของ 2 รายวิชานี้จะ

เป็นอย่างไร” 
“เกิดความมั่นใจในการสอนในรายวิชานี้มากขึ้น เนื่องจากได้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ และยังเป็นวิธีการสอนที่ไม่เคย

ใช้มาก่อน” 
“จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าการสอนแบบเลกเชอร์ผ่าน Powerpoint นักศึกษาไม่ค่อยสนใจเพราะเนื้อหา

เยอะ ตัวเราเองก็เหนื่อยท่ีต้องพูดอยู่คนเดียว การสอนผ่านกิจกรรมน่าจะเป็นทางออกท่ีดีให้กับเราได้” 
“ดีใจแทนนักศึกษา มอ. ท่ีจะได้เรียนในรายวิชานี้ เป็นรายวิชาที่น่าจะสร้างทักษะที่จ าเป็นให้กับนักศึกษาเราได้ แต่

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน” 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาในการเรียน ประกอบด้วย กลุ่มเนื้อหาจิตวิวัฒน์และกลุ่มเนื้อหาชีวิตที่ดี  
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กลุ่มเนื้อหาจิตวิวัฒน์ ได้แก่ สุขภาพองค์รวม การพัฒนาตน และสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้สติตรวจสอบจิต การใช้
สติในวงสนทนา/สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การใช้สติในการท างาน/การเรียน โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เพลงบรรเลง
ปรับคลื่นสมองจาก youtube กิจกรรมนับเลขอย่างมีสติ กิจกรรมนับเลขป๊อปคอร์น ลมหายใจแห่งชีวิต กิจกรรมสีของท้องฟ้า 
การดูลมหายใจ และการฝึกสติผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น  

กลุ่มเนื้อหาชีวิตที่ดี ได้แก่ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การสื่อสารด้วยหัวใจ ความคิด ความเช่ือและวิถีชีวิตของตนเอง 
การพัฒนาชีวิตให้สอดคล้องกับความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรู้จักตนเองและผู้อื่น การเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรม 360 องศา กิจกรรม Socio-Metrix กิจกรรมปลาทู-ปลาร้า กิจกรรมสนทนาไร้เสียง กิจกรรมสมดุลพึ่งพา ปิดตาพา
ขับ Dancing finger ตุ๊กตาล้มลุก ปมมนุษย์ กิจกรรมภาพวาด I myself กิจกรรม Symbolic of life กิจกรรม Inner Proud 
กิจกรรมวงกลมอัตลักษณ์ กิจกรรมจุดยืน และกิจกรรมทักษะวัฒนธรรม เป็นต้น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ประเมินจากการสะท้อนการเรียนรู้รายกิจกรรมและการน าเสนอโครงงาน โดยการ
สะท้อนการเรียนรู้รายกิจกรรมมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การสะท้อนรายบุคคล การสะท้อนรายกลุ่ม และมีเครื่องมือสะท้อน
การเรียนรู้ที่ทางคณาจารย์ผู้ร่วมสอนได้ออกแบบไว้ คือสมุดบรรณทุก ซึ่งเป็นแบบประเมินตนเองที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทบทวน 
ประเมินและวิเคราะห์ตนเองผ่านค าถามและประเด็นชวนคิดที่หลากหลายแง่มุมทั้งก่อนและหลังการเรียน เพื่อให้เห็น
พัฒนาการของตนเองในแต่ละด้านอย่างชัดเจน โดยเนื้อหาการประเมินแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ การประเมินตนเอง การประเมิน
จากสมาชิกในกลุ่มเรียน และการประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินกิจกรรม 

 
ตัวอย่างการสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านสมุดบรรณทุก 
“ความรู้สึกวันแรกที่เรียน...รู้สึกมีความสุขเวลาเรียนเหมือนกับเราได้เปิดใจ เปิดความคิด ท าให้เรากล้าที่จะ

แสดงออก รู้จักตนเองมากขึ้น” 
“ความรู้สึกวันแรกที่เรียน...รู้สึกดีครับ สนุก มีความสุขได้รู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อนๆ รู้สึกเศร้าเวลาฟังเพื่อนเล่าในสิ่ งที่

เคยประสบ เจอมาในสิ่งท่ีไม่ดี” 
“ประสบการณ์หลังเรียน...ได้ฝึกการฟังอย่างตั้งใจ ได้ฝึกแบ่งปันความคิดเห็นและกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น อยากมี

ส่วนร่วมหน้าช้ันเรียนมากขึ้น” 
“ประสบการณ์หลังเรียน...ได้รับฟังเพื่อนร่วมคลาสต่างคนต่างมีแนวคิดที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนล้วนมีความเป็นตัว

ของตัวเอง ท าให้ได้สร้างแนวคิด ความคิดใหม่ๆ ท่ีดีมากข้ึน” 
นอกเหนือจากการสะท้อนการเรียนรู้รายกิจกรรมแล้ว การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ยังด าเนินการผ่านการน า

โครงงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่ ต้องเป็นงานที่มีความใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ เช่ือมโยงกับเนื้อหา
และกิจกรรมในรายวิชา เกิดประโยชน์กับตนเอง ผู้อื่นและสังคม และมีความประหยัดคุ้มค่า 

ตัวอย่างโครงงานท่ีนักศึกษาได้ออกแบบกันอย่างหลากหลาย ได้แก่  
คลิปเรื่อง “ไม่ชอบกัน...ท างานด้วยกันอย่างไร” ความยาวประมาณ 8 นาที น าเสนอการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเรื่องมุมมองการท างานกลุ่มกับเพื่อนที่สนิทและไม่สนิทกันว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร อีกท้ังสะท้อนความรู้สึกของคนท่ีไม่ถูกเลือกให้อยู่ในกลุ่มใดเลยว่ามีความรู้สึกอย่างไร 

กิจกรรม “Confidence made by myself” เป็นกิจกรรมที่ไปจัดให้น้องๆ ที่ด้อยโอกาสในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออกให้กับน้องๆ และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น โดยน ากิจกรรมที่ได้
เรียนรู้ในรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมในวันนั้น แล้วจัดท าเป็นวิดีโอมาน าเสนอในห้องพร้อมเสียงสัมภาษณ์ของ
น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

หนังสั้นเรื่อง “แค่คิด ชีวิตก็เปลี่ยน” เป็นการน าเสนอเรื่องราวของเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาที่ มอ. ปัตตานี พบ
เจอกับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ อะไรใหม่ๆ เธอเพลิดเพลินไปกับทุกอย่างจนเธอเองลืมคิดถึงจุดเริ่มต้นและจุดมุ่งหมายที่เธอตั้งใจ
ไว้ก่อนเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษา จนชีวิตเริ่มมีปัญหา และวันหน่ึงชีวิตของเธอก็ได้พบกับจุดเปลี่ยนท่ีส าคัญที่สร้างบทเรียน
ชีวิตให้แก่เธอ 
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 2) อภิปรายผลการศึกษา 
 กระบวนการออกแบบรายวิชา โดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มและการสาธิตการสอน เป็นการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้สอนก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนเพื่อให้มีความมั่นใจและเกิดทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น 
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้สอนที่จะต้องเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ ในฐานะที่เป็น
ผู้น าการศึกษา ครูอาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาจะต้องเรียนรู้วิธีการคิดนอกกรอบและ
พัฒนามากขึ้น งานของครูอาจารย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรับแต่งสภาพที่เป็นอยู่ ถ้าหากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนใน
ระบบการศึกษา ผู้สอนควรจะแสวงหาความจริงจากหลายมิติ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีความซับซ้อนหลายแง่มุมชีวิต ที่ไม่
สามารถจ ากัดอยู่เพียงรูปแบบเดียว ขณะเดียวกันผู้สอนควรจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะของมนุษย์ อีกทั้งครูอาจารย์
ต้องเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับชุมชนที่หลากหลายมากข้ึน 
 ผลการศึกษาในประเด็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ฝึกฝนทักษะของนักศึกษาให้
เกิดขึ้นผ่านการเรียนในรายวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์และ 950-102 ชีวิตที่ดี ประกอบด้วย ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสื่อสาร
ด้วยหัวใจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบไว้อย่างหลากหลาย สอดคล้อง
กับแนวคิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่มองว่าทักษะและความรู้ที่จ าเป็นของนักศึกษาในฐานะการเป็นพลเมืองและการ
ท างานในศตวรรษที่ 21 นั้นค่อนข้างแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 ตัวอย่างเช่น ทักษะ 4C คือความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) และการท างานเป็นทีม (Collaboration) แต่
ทักษะเหล่านี้มีลักษณะเปลี่ยนไปในโลกยุคดิจิตอล  
 เนื้อหาในรายวิชาทั้งสองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตให้สอดคล้องกับความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การรู้จักตนเองและผู้อื่น การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยฝึกฝนผ่านกิจกรรมวงกลมอัตลักษณ์ กิจกรรม
จุดยืน และกิจกรรมทักษะวัฒนธรรม เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการปรับตัวของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรม โดยแก่นหลักของการปรับตัวทาง
วัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นการปรับตัว
เองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ หรือเปลี่ยนบางส่วนของสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง  

ส าหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปรับตัว ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ความพยายาม ในการปรับตนเองเมื่อต้องเผชิญกับสภาพปัญหา 
ความอึดอัดใจ ความคับข้องใจ ความเครียด ความทุกข์ใจ ความวิตกกังวลต่างๆ จนเป็นสภาพการณ์ที่บุคคลนั้นๆ สามารถอยู่
ในสภาพแวดล้อมหรือสภาพปัญหานั้นๆ ได้ ประกอบด้วยประเภทของการปรับตัว 3 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน การ
ปรับตัวด้านสังคม และการปรับตัวด้านอารมณ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ก า ร ถอด บ ท เ รี ย น ก ร ะ บ วน ก า ร เ รี ย น รู้ ร า ย วิ ช า  9 5 0 - 1 0 1  จิ ต วิ วั ฒน์ แ ล ะ  9 5 0 - 1 0 2  ชี วิ ต ที่ ดี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย 3 กระบวนการส าคัญ ประกอบด้วยกระบวนการออกแบบ
รายวิชาเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการก่อนจะเปิดภาคการศึกษา ซึ่งกระบวนการนี้มีความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจาก
หากออกแบบรายวิชาได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ผู้เรียนและองค์ประกอบอื่นๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาย่อม
เกิดขึ้นได้ยาก กระบวนการออกแบบรายวิชาทั้ง 2 รายวิชาดังกล่าวด าเนินการโดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่ม
และการสาธิตการสอน ในขณะที่การจัดกระบวนการเรียนรู้ ก็เป็นอีกกระบวนหนึ่งที่มีความส าคัญเนื่องจากการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและกิจกรรมที่ต้องได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาตลอดจนเกิดความตระหนักจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับที่
สูงกว่า โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสองรายวิชานี้มีการจัดเนื้อหาในการเรียนการสอน ประกอบด้วย กลุ่มเนื้อหาจิตวิวัฒน์ 
ได้แก่ สุขภาพองค์รวม การพัฒนาตน และสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้สติตรวจสอบจิต การใช้สติในวงสนทนา/สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้สติในการท างาน/การเรียน และกลุ่มเนื้อหาชีวิตที่ดี ได้แก่ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การสื่อสารด้วยหัวใจ 
ความคิด ความเช่ือและวิถีชีวิตของตนเอง การพัฒนาชีวิตให้สอดคล้องกับความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การรู้จักตนเองและผู้อื่น การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

188 

สุดท้ายผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายเพื่อประเมินว่ากระบวนการเรียนรู้รายวิชาทั้ง 2 วิชานี้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ด าเนินการด้วยวิธีประเมินจากการสะท้อนการเรียนรู้รายกิจกรรมและการ
น าเสนอโครงงานของนักศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1) เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งสองนี้เป็นลักษณะของการจัดแบบ Active Leraning การเลือก
กิจกรรมควรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะและธรรมชาติของผู้เรียน อีกทั้งต้องมีการประเมินบรรยากาศในช้ันเรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และหากกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ทันท่ีตามความเหมาะสม 
 2) เนื่องจากภาคการศึกษานี้เปิดสอนในรายวิชานี้จ านวน 6 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีอาจารย์รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มๆ 
ละ 1 คน และด าเนินการสอนเนื้อหาทั้งหมดในรายวิชาทั้งสองนี้ซึ่งอาจจะไม่เช่ียวชาญในทุกเนื้อหา ในการจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาถัดไป อาจแบ่งเนื้อหาเป็นกลุ่มในลักษณะ Module เช่นSelf Others และ Society โดยอาจารย์แต่ละ
ท่านก็รับผิดชอบเฉพาะโมดูลใดโมดูลหนึ่ง แล้วด าเนินการสอนในโมดูลนั้นในทุกกลุ่มที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
 3) การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้จ าเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ส าหรับการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ในด้านทักษะและสมรรถนะ
ต่างๆ เช่นทักษะการเป็นกระบวนกร การพัฒนามิติด้านใน และสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
เป็นต้น 
 4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ส าคัญที่มากกว่าการเรียนเพื่อรู้คือเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นผู้สอน
จ าเป็นต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน หรือมอบหมายงานให้นักศึกษาน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
และการเรียน โดยอาจมอบหมายให้นักศึกษาบันทึกเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตนเองในแต่ละวันผ่านการจดบันทึกลงใน
สมุดบันทึก 
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การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบทีมในชั้นเรียนวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
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บทคัดย่อ 
วิชาภาษาบาลีเป็นวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาวิชาเอกหรือวิชาโทภาษาและวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ในช้ันเรียนรายวิชาน้ี 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่กับการเรียนรู้แบบทีม และเรียนรู้ภาษาบาลีพร้อมกับพัฒนา
ทักษะ 3 ประการที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการรู้ดิจิทัล และทักษะชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ นักศึกษาเรียนรู้และท าแบบฝึกหัดภาษาบาลีด้วยตนเองโดยศึกษาเอกสารประกอบการสอนและสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต แม้กระนั้น ด้วยความซับซ้อนและรายละเอียดทางไวยากรณ์ภาษาบาลี นักศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยเพื่อนร่วม
ช้ันเรียนช่วยทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนและไวยากรณ์ นอกจากน้ี ทีมยังร่วมกันแต่งประโยค เขียนความ
เรียง และเล่นเกม เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดของทีม การเรียนรู้แบบทีมจึงเหมาะสมส าหรับรายวิชาภาษาบาลี   ด้วยวิธีนี้ 
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมกับการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งจะต้องมีความ
ยืดหยุ่น การปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์ การน าตนเอง การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและต่างวัฒนธรรม ความสามารถในการผลิต 
ความรับผิดชอบและความเป็นผู้น า นอกจากนี้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองจะพิสูจน์ความรับผิดชอบของนักศึกษา 
และสนับสนุนความส าเร็จของทีม กิจกรรมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยต้องมีทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบทีม 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบทีม ทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้ภาษาบาลี 
 

Abstract 
Pali is an elective course for students majoring or minoring in Thai language and literature, Faculty 

of Humanities and Social Sciences and in Thai language, Faculty of Education at PSU, Pattani Campus.  In 
Pali class in second semester of academic year 2018, students learned by self- directed ( SDL)  and team-
based ( TBL)  method in order that they learned Pali and, at the same time, developed 21st century skills: 
learning and innovation, digital literacies, life and career. They themselves learned Pali and did the exercises 
in text documents and by searching the internet. However, because of the complication and details of Pali 
grammar, it was necessary for students to help each other to review and examine writing and grammatical 
accuracy.  Team, furthermore, constructed Pali sentences, wrote a composition and played language games 
for team’s best result. Therefore, TBL was apparently appropriate for Pali learning. Students, consequently, 
developed their language skills that would be useful for their future careers and, simultaneously, developed 
their life skills including flexibility and adaptability, initiative and self- direction, social and cross- cultural 
interaction, productivity and accountability,  and leadership.  Additionally, the ability of SDL revealed 

mailto:rindhamma.d@psu.ac.th
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students’  responsibility and supported team’ s success.  University’ s learning activities accordingly should 
be comprised of both SDL and TBL. 
 
Keywords: Self-directed learning, Team-based learning, 21st century skills, Pali learning 
 
Introduction   

It’ s universities’  mission to be responsible to society through the educational work.  In the past, 
people knew only their local wisdom and the situations around them, thus teaching style of university 
lecturers being scholars or learned men could be lecture-based. Since technology makes the world bigger 
and rich in information, it is impossible for anyone to acquire and impart all knowledge. Nowadays, people 
can learn global intelligence and the situations around the world.  However, their needs of information are 
different.  They themselves will learn whatever they are interested in.  These are the reasons why the 
universities do not transmit only knowledge, but transform their students into skilled persons who can learn 
both by SDL and TBL, representing the ability of self- control and collaboration.  Then, there will be less 
teaching, but more learning, especially SDL and TBL.  

SDL contains the meaning of self-planned learning, learning projects, self-education, self-teaching, 
autonomous learning, autodidaxy, independent study, and open learning ( Hiemstra, 1994) .  The learners 
must take responsibility for their own learning plan, operation and assessment. They can select appropriate 
learning method and indicate their own learning efficiency.  (Caffarella, 1993; Merriam and Caffarella, 1991 
and Chene, 1983 cited in Abdullah, Koren, Muniapan, Parasuraman and Rathakrishnan 2008). Accepting the 
learning method helping them learn best will also help them better reach their learning success. 
Additionally, learners’  characteristics consisting of maturity, development, self- experience, social and 
academic experiences, sentiments, behavior and intellect must be emphasized.  Furthermore, learning 
management should be suitable for learners’  context and development.  (The major principles of an SDL 
program, n.d. ) .  Friends and facilitators play important roles in learning activities, since SDL does not mean 
learning alone nor lonely learning.  

Similarly, TBL includes students’ responsibility for their own learning, collaboration with classmates 
and facilitators’ support. (Kuh, Kinzie, Shuh, & Whitt, 2010 cited in Wallace, Walker, Braseby, & Sweet, 2014). 
According to Wallace, Walker, Braseby, & Sweet, the TBL environment places students into the context of 
authentic tasks, where they are challenged to consider various perspectives as they work together to 
accomplish a goal.  The study of Swanson, McCulley, Osman, Lewis, and Solis ( 2017)  congruently reveals 
that there are two conditions in the class of TBL: (1) students are required to understand a significant body 
of information and ( 2)  the course’ s primary goal is to apply or use the content by solving problems, 
answering complex questions, and resolving issues.  The outcomes of TBL are higher test scores, higher 
course grades, and greater satisfaction with course.  Besides, students learn more content, gain a deeper 
understanding of information, have more interest, and increase much more engagements.  Therefore, TBL 
develops and takes advantage of the special capabilities of high- performance learning teams.  ( Allen, 
Copeland, Franks, Karimi, McCollum, Riese and Lin, 2013, Altintas, Altintas, and Caglar, 2014, Michaelsen, 
Knight and Fink 2004, Sisk, 2011 cited in Swanson, McCulley, Osman, Lewis, and Solis, 2017). 

These special characteristics and capabilities are the important components of 21st century skills. 
Chu, Reynolds, Notari, Taveres, & Lee (2016) group 21st century skills into three sets: learning and innovation, 
digital literacies, life and career skills. Learning and innovation skills consist of 4 components: core subjects, 
critical thinking and problem solving, communication and collaboration, creativity and innovation.  These 
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skills help students gain different fields of knowledge such as global citizenship, local cultures, 
environmental sustainability and learning method.  Digital literacy skills include literacy skill in information, 
media, and technology. They will support the other two skills. Michael Fullan and Maria Langworthy (n.d.). 
describe that technology assists in discovering and mastering content knowledge and using new knowledge. 
Life and career skills are comprised of flexibility and adaptability, initiative and self- direction, social and 
cross-cultural interaction, productivity and accountability, leadership and responsibility. They are considered 
as a part of character in which Fullan and Langworthy include honesty, self- regulation and responsibility, 
hard work, perseverance, empathy for others, self-confidence, personal health and wellbeing.  

The question is how university lecturers help students develop these skills while learning specific 
subject.  In the Faculty of Humanities and Social Sciences ( HUSO) , PSU, Pattani Campus, students in Pali 
class are supported to develop 21st century skills through SDL & TBL.  
 
Research Objectives  

To develop 21st century skills through SDL & TBL in Pali class in HUSO, PSU, Pattani Campus.  
 
Conceptual Framework  

SDL and TBL represent students’ ability of self-control and collaboration. SDL includes the meaning 
of self-planned learning, learning projects, self-education, self-teaching, autonomous learning, autodidaxy, 
independent study, and open learning. However, friends and facilitators also play important roles in learning 
activities. SDL will be the important part of TBL. 

TBL includes students’  responsibility for their own learning, collaboration with classmates and 
facilitators’ support. It develops and takes advantage of the special capabilities of high-performance learning 
teams.  

SDL and TBL in the Pali class can create these special characteristics and capabilities, the important 
components of 21st century skills:  learning and innovation, digital literacies, life and career skills. 
Simultaneously, 21st century skills can help learning improvement. 
 
 Specific content    
       21st century skills 
       SDL & TBL 
 
Research Methodology 

1. Population 
    47 students in Pali class, HUSO at PSU, Pattani Campus 
2. Research Tool 
    Observation form, used for collecting data, was created according to research objective:  to 

develop 21st century skills through SDL & TBL.  The items in the form were learning date, content, class 
activities, students’ homework, and observation. Students’ homework would convey their SDL ability with 
the help of innovation and digital literacies.  Class activities declared their TBL ability with their life and 
career skills. 

3. Data Collection 
   The lecturer, as facilitator and classroom researcher, noted everything seen in the classroom, in 

the observation form after class every week. 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

192 

Table 1 Example of notes in observation form 
Date 
2019 

Content Class activities  Students’ 
homework 

Observation 

28 
Jan 

1.  Masculine 
and Neutral 
Nouns ending 
with a  
2. Verbs in first 
group 

Students do these activities: 
1. Tell Thai words derived from Pali 
Noun ending with a  
2.  Try to group those nouns into 
Masculine or Neutral 
3.  Learn noun gender from text 
document  
4. Learn and practice the declension 
of Masculine and Neutral Noun 
ending with a 
5.  Learn Pali sentence structure in 
text document while listening to the 
lecturer’s description 
6.  Learn and practice the 
conjugation of verbs in first group 

1.  Decline 10 
Mas- culine 
Nouns ending 
with a  and 10 
Neu- tral Nouns 
ending with a   
2.  Conjugate 10 
verbs in first 
group 
3.  Compose 5 
sen- tences using 
Mas- culine and 
Neutral Nouns 
ending with a  
and verbs in first 
group 

Students are familiar 
to Pali words in Thai 
and Muslim students 
are familiar to noun 
declension and verb 
conjugation which 
are the same as 
Arabic. However they 
are very difficult for 
the students because 
of the numerous 
details. 

4 
Feb 

1.  Masculine 
and Neutral 
Nouns ending 
with i  
2.  Verbs in 
second group 

1.  Students unite in group of 5 and 
choose the best 10 sentences from 
group members’ sentences. 
2.  Class reads each sentences of 
each group, finds faults and corrects 
them. 
3.  Class learn the declension of 
Masculine and Neutral Noun ending 
with i  
4.  Students in each group practice 
the declension of Masculine and 
Neutral Noun ending with i and the 
conjugation of verbs in second 
groups 

1.  Decline 10 
Mas- culine 
Nouns ending 
with i  and 10 
Neu- tral Nouns 
ending with i   
2. Conjugate 10 
verbs in second 
group 
3.  Compose 5 
sen- tences using 
Mas- culine and 
Neutral Nouns 
ending with a  
and verbs in first 
group 

Students try to use 
differ- ent nouns and 
verbs, searching from 
text and internet 
dictionary. 
All students made 
errors because of 
carelessness.  Groups 
can lessen the errors 
and class can correct 
them all.  Lecturer 
may help by asking 
questions in order 
that some students 
distinguish. 

 
4. Data Analysis 
    There were 3 steps of data analysis: 
    4. 1 Indexing.  Words related to research objective was defined as word index, such as learning, 
innovation, digital literacy, life skill, career skill, independent study, collaborative study and learning 
improvement. 
    4.2 Data organizing. Data indexed by the same word were grouped together. 
    4.3 Rewriting all data into organized information.  
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Results  
Students in Pali class can develop their 21st century skills through SDL & TBL.  While they learned 

Pali, they also practiced 3 key skills: learning and innovation, digital literacies, including life and career. 
On the first day of class, lecturer reviewed students’  knowledge of Pali by asking questions.  The 

first question was which Pali words they knew. Everyone knew some Pali words although they might confuse 
Pali with Sanskrit.  Then the differences between the two languages were described.  Furthermore, the 
students learned to change Sanskrit into Pali, for example, vidyā ( Sanskrit)  and vijjā ( Pali) , ŗtu ( Sanskrit) 
and utu ( Pali) .  Thereafter, students gathered into groups of five.  Ones with language skill would be in 
different groups in order to help the others.  

Every week, each student had to do one’ s own homework by reading and doing exercises in text 
document, searching for new Pali words in mobile application, on websites or online dictionaries. Students 
uploaded their homework on LMS2@PSU. Each of them did something wrong, writing or grammar because 
of the complication and details of Pali grammar 

The week after, group members checked each other’ s work in class, and each group created 
group’s work afterward by selecting from the best work of its members and upload on LMS2@PSU. The last 
learning activities of the week was learning a new grammar rule and playing game for practicing. Hence, the 
students could do their homework.  The week after, class reviewed and examined groups’  writing and 
grammatical accuracy.  There were less errors.  The class could find most of the errors, if not, facilitator 
helped them by questioning. 

This kind of learning activities helped students to be responsible for SDL and to join actively TBL. 
They, trying to be innovative and digital literate, practiced autonomous and independent study.  Besides, 
they, trying to be skilled in life and career, practiced to be leader in groups, to work together, to be flexible, 
adaptable, initiative, productive, accountable and responsible.  

The students also reflected that group could help them to learn better specific course, like Pali. 
However, the facilitator found that skills of learning & innovation and digital literacy helped them to improve 
their learning ability too. 21st century skills can be learning tools and learning outcome at the same time.  
 
Discussion and Conclusion 

SDL and TBL in Pali course ( also in any other courses)  are highly suitable for university students 
who have already learned many things in secondary school, but have not enough learned to learn by self-
directed, nor learned to be remarkably responsible for groups.  According to the major principles of an SDL 
program, retrieved from:  https: / / selfdirectedlearning. com, learning management should be suitable for 
learners’ context and development. Students in SDL course will read or write within their own ability, while 
their facilitator suggests more learning tools and interesting new knowledges.  That will be the students’ 
chance to learn more. 

And according to Wallace, Walker, Braseby, & Sweet, the TBL environment places students into the 
context of authentic tasks, where they are challenged to consider various perspectives as they work together 
to accomplish a goal. That will be the students’ chance to develop their ability more. 

SDL and TBL can be development tool for students and, nevertheless, be the learning outcome 
too. The abilities to learn autonomously and to work responsibly in group are very important and necessary 
for successful life nowadays. And 21st century skills can be both likewise. 
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Recommendation 
1 .  The University should transform old fashioned classroom into quality classroom that support 

SDL and TBL.  
2 .  The University should convince the lecturers to transform themselves into facilitators that 

support SDL and TBL. 
3.The University, at first orientation, should make the students understand new learning paradigm 

and change from passive students to active students.  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองส าหรับข้าราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยใช้ศาสตร์พระราชาเป็นหลักคิดในการท างานและเป็นหลักปฏิบัติที่ใช้แก้ไขปัญหาของ
เกษตรกร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคน
รุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” หรือ “Young Creative Sharing : YCS” เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ถูกพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ดังนี้ ได้แก่ (1) การสรรหาผู้เข้าร่วมโครงการ (2) การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ (3) การประเมินเพื่อมอบอ านาจ
การเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองในรูปแบบนี้ท าให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
เรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดของตน น าไปสู่พฤติกรรมใหม่ โดยข้าราชการสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา
เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติส าหรับการท างานและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้เหมาะสมตามภูมิสังคม ซึ่งรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการนี้สามารถเป็นแบบอย่างส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
ให้แก่ผู้สอนในฐานะผู้ออกแบบการเรียนรู้ และผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ศาสตร์พระราชา ข้าราชการ 
 

Abstract 
The purpose of the research was to develop a transformative learning model for civil servants of 

the Ministry of Agriculture and Cooperatives by adoption of the King’ s Philosophy to work and problem 
solving for farmers.  The samples of government officers of Ministry of Agriculture and Cooperatives who 
participated the “Young Creative Sharing Project (YCS) were selected by purposive sampling method. The 
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research instruments were in- depth interview and focus group.  The developed transformative learning 
model composes of three steps. Step 1: Recruitment process of participants; 2: Transformation Process; 3: 
Formative Assessment Process.  The findings revealed that the developed model can be used as a model 
for civil servants’  development which enhance the mindset changing that leads to new behavior.  The 
results also showed that the civil servants are able to apply the King’s Philosophy as the main idea of work 
and a practice for solving farmer’s problems in each geosocial.  This transformative learning model can be 
applied for teacher and learner in the study of higher education to improve their learning process, learning 
efficiency and academic achievement. 
 
Keywords: Transformative Learning, The King’s Philosophy, Civil Servant 
 
บทน า   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยึดกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลัก
สมดุล ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 
2560) 
 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ พ.ศ. 
2552 – 2556 ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในทุกระดับในองค์การ โดนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้น าตนเอง ผู้น าทีม ผู้น า
องค์กร และผู้น าเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้น าทุกระดับของทุกส่วนราชการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง สามารถผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 2553) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือเป็นฟันเฟืองส าคัญที่จะปฏิรูปภาคเกษตรกรรมทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และรายได้เกษตรกรให้หลุดพ้นจากปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยด้วยการปรับโครงสร้างการท างาน
ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ ให้มีการบูรณาการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้
การท างานในภาพรวมมีเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ซึ่งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการน าศาสตร์พระราชามาใช้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่
เกษตรกรและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในระยะยาว (ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2561) 
 การพัฒนาข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการให้เข้าใจศาสตร์พระราชา น ามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวง ตลอดจนเพื่อ
พัฒนาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสามารถสร้างการปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
และสังคมต่อไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดรูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เพื่อ
พัฒนาข้าราชการผ่านโครงการ “โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” หรือ “Young Creative 
Sharing : YCS” ซึง่ได้ประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
 1. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยประยุกต์ (U Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีของ Otto Scharmer (2016) ว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดจากการใคร่ครวญภายในจิตใจ เมื่อรับรู้สิ่งใดมาอย่าเพิ่งตัดสินใจให้แขวนความรู้นั้นไว้ก่อน อย่า
พึ่งใจร้อนด่วนตัดสินและน ามาพินิจพิจารณา สงบ และมีสติ แล้วจะเกิดปัญญา 

2. ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) ซึ่งเป็นทฤษฎีของ Everett Roger (2003) ที่
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย กล่าวถึงการแพร่กระจายความคิดและเทคโนโลยีใหม่สู่สังคม โดยแบ่งกลุ่มคนในสังคม
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ออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ๆ แตกต่างกัน แต่เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งที่เรียกว่า จุดมวลวิกฤต (Critical 
Mass) การแพร่กระจายในสังคมจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายจนเต็มทุกกลุ่มในที่สุด  
 ดังนั้นข้อค้นพบจากการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองส าหรับข้าราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงเป็นแนวทางส าคัญและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงส าหรับการพัฒนาศักยภาพข้าราชการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และความสามารถในการน าศาสตร์พระราชามาใช้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรและสร้างความยั่งยืนให้
เกิดขึ้นในระยะยาว 
 
วัตถุประสงค์   

1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองส าหรบัข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยใช้ศาสตร์พระราชาเป็นหลักคิดในการท างานและเป็นหลักปฏิบัติที่ใช้แก้ไขปัญหาของเกษตรกร  

2. ศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
 
กรอบแนวคิด  
 ผู้ออกแบบการเรียนรู้ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองส าหรับข้าราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) โดยอาศัยทฤษฎี U และทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม มาใช้
เป็นหลักการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาข้าราชการ และน้อมน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในกระบวนการ
เพื่อเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติให้แก่ข้าราชการเพื่อใช้ในการท างานในพ้ืนท่ีต่อไป (ภาพประกอบท่ี 1) 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองส าหรับข้าราชการ 
ที่มา : ผู้วิจัย (2562) 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ข้าราชการ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ่านการ
คัดเลือกจากผู้ออกแบบการเรียนรู้ ตามคุณสมบัติคือ เป็นคนรุ่นใหม่เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานของหน่วยงานที่ตน
สังกัด พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน มีใจพร้อมทุ่มเท ร่วม
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สร้างการปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบให้เป็นจริง ท างานเป็นทีมได้ ได้เข้าร่วมโครงการ “โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม 
ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” หรือ “Young Creative Sharing : YCS” ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกสั้นๆว่า ข้าราชการ YCS ซึ่งจัดขึ้น
ทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน โดยแต่ละรุ่นจะมีวิทยากรผู้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ จ านวนท้ังสิ้น 
110 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคัดเลือกจาก
ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 และ 2 รุ่นละ 5 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีความเป็นผู้น า
ริเริ่มในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ีที่ด าเนินโครงการ  

2. พ้ืนท่ีศึกษา โครงการ YCS รุ่นที่ 1 และ 2 จัดในพ้ืนท่ีเป้าหมายเดียวกัน คือ บ้านแม่ขี้มูก (บ้านสองธาร) ต.บ้านทับ 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพัฒนาลุ่มน้ าปิง มีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) รวมถึงการสนทนากลุ่ม (Group Discussion) เพื่อตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ และยีนยันรูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองส าหรับข้าราชการ  YCS และ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Data Triangulation) 

4. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองส าหรับข้าราชการ 
ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองส าหรับข้าราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

(1) การสรรหาผู้เข้าร่วมโครงการ (Recruitment Process)  
(2) การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process)  
(3) การประเมินเพื่อมอบอ านาจการเรียนรู้(Formative Assessment Process)  
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองส าหรับการพัฒนาข้าราชการ YCS โดย

การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) 
ขั้นตอนท่ี 3 สรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล และการพรรณนาความตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจาก

ปรากฏการณ์เชิงประจักษ ์
 
ผลและอภิปราย   

ผู้วิจัยได้ผลการวิจัยและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ จากการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเองของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ “โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์
พระราชา” หรือ “Young Creative Sharing : YCS” ผู้ออกแบบการเรียนรู้ได้น าทฤษฎีที่กล่าวไว้ในตอนต้นมาเป็นหลักในการ
ออกแบบกระบวนการ ได้แก่ 

1. การสรรหาผู้เข้าร่วมโครงการ เริ่มต้นจากผู้ออกแบบการเรียนรู้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และก าหนดคุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการว่า ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็น
กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดและร่วมกันขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ 
เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้การแก้ปัญหาด้วยศาสตร์พระราชา โดยไม่จ ากัดอายุและต าแหน่งหรือที่เข้าใจกันได้ง่าย ๆ ว่า 
“คนรุ่นใหม่อยู่ที่ใจไม่ใช่อายุ” (Young at Heart) (วิวัฒน์, 2561) ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
(Diffusion of Innovations) ซึ่งเป็นทฤษฎีของ Everett Roger (2003) ซึ่งแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 5 กลุ่ม โดยพบว่าจากการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ YCS ถูกจัดเป็นกลุ่มคน 3 กลุ่มแรกที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มล้ าสมัย (Innovators) ซึ่งมีประมาณ 2.5 % ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแนวหน้าที่
ยอมรับและใช้นวัตกรรมใหม่ มีความเป็นผู้น า ไม่ตามใคร มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ชอบอะไรใหม่ ๆ เกิดประสบการณ์ใหม่
ก่อนใคร เมื่อเห็นอะไรใหม่ที่อยู่ในความสนใจจะตอบสนองทันที กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มน าสมัย (Early Adopters) มีประมาณ 
13.5% ของประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มที่เปิดรับและเริ่มท าสิง่ใหม่ๆ ที่เพ่ิงได้เรียนรู้ กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มตามสมัย (Late Majority) 
ซึ่งมีประมาณ 34% เป็นกลุ่มคนกลางขบวนและเกือบท้ายขบวนของกลุ่มประชากรซึ่งรอการยอมรับบางสิ่งบางอย่างจากคน
กลุ่มใหญ่ พร้อมจะตอบสนอง ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ยอมรับสิ่งนั้น ๆ ที่เกิดจากการค้นพบ 
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2. การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) ผู้ออกแบบการเรียนรู้ได้ประยุกต์ทฤษฎี U 
Theory ของ Otto Scharmer (2016) มาใช้ เพื่อให้ข้าราชการ YCS เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 8 
ขั้นตอน ดังนี้  

2.1 การเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเป้าหมาย เมื่อคัดเลือกข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่น รุ่นละ 60 คน ผู้ออกแบบ
การเรียนรู้ได้ให้ข้าราชการ YCS เดินทางพร้อมกันโดยการโดยสารรถไฟเป็นหลักจากสถานีหัวล าโพงไปยังบ้านแม่ขี้มูก อ.แม่
แจ่ม จ.เชียงใหม่ เนื่องด้วยธรรมเนียมปฏิบัติการของข้าราชการที่จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่นั้นจะใช้รถยนต์ของทาง
ราชการของต้นสังกัดเป็นส่วนมาก ดังนั้นการเดินทางโดยรถไฟจะท าให้ข้าราชการได้ออกจากความคุ้นชินเดิม และได้ใช้เวลา
ร่วมกันระหว่างเดินทาง ซึ่งพบว่าเมื่อข้าราชการ YCS ได้ใช้เวลาในการอยู่ร่วมกัน ท าให้รู้จักและสนิทสนมระหว่างหน่วยงาน
มากขึ้น ซึ่งจากการสังเกต และสัมภาษณ์พบว่า เมื่อข้าราชการเดินทางมาในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และเข้าร่วมกิจกรรมในข้ันต่อ ๆ ไป 
พบว่าไม่มีการจับกลุ่มกันเฉพาะหน่วยงานตนเพียงหน่วยงานเดียว ระหว่างท ากิจกรรมตลอดโครงการข้าราชการมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของแต่ละหน่วยงานร่วมกันอีกด้วย 

2.2 การพาไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น (Seeing) และใช้ใจสัมผัส (Heart) โดยผู้ออกแบบการเรียนรู้ เลือกหมู่บ้านแม่ขี้มูก 
อ.แม่แจ่มเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์จริงของประเทศ
ไทยที่ชัดเจน เนื่องจากหมู่บ้านนี้ประสบปัญหาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
สังคมที่เข้าขั้นวิกฤติ จนเป็นวงจรที่หาทางออกไม่เจอ ทั้งใน เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวน มีการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเชิงเดี่ยว ชาวบ้านมีหนี้สิน และสภาพดิน น้ า ป่า เสื่อมโทรม มีปัญหาไฟป่าหมอกควัน และปัญหา
สุขภาพอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร โดยปัญหาที่เกิดเป็นวงจรนั้นมีจุดเริ่มต้นจากวิถีวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไป เมื่อข้าราชการ YCS เดินทางมาถึงพื้นที่ ระหว่างการเดินทางได้พบเห็นและสัมผัสสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยชิน อัน
ได้แก่ ภูเขาหัวโล้นท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก การปลูกข้าวโพดเป็นพืชเชิงเดี่ยว การฉีดพ่นสารเคมีของเกษตรกร การเผาป่าเพื่อท า
การเกษตร ประกอบกับระยะทางที่ห่างไกล และความยากล าบากในการเดินทางที่ไม่มีถนนลาดยาง ต้องเดินทางขึ้นเขาที่สูงชัน 
ใช้เวลาในการเดินทางเป็นช่ัวโมง โดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการ YCS พบว่า ระหว่างการ
เดินทางไปยังหมู่บ้านข้าราชการมองเห็นภาพต่าง ๆ และเกิดความสะเทือนใจเนื่องจากเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว การเผาป่า ซึ่งท าให้เกิดปัญหาหมอกควัน และเริ่มตั้งค าถามกับตนเองว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา บางคน
ตระหนักและเกิดความรู้ในจิตใจตนเองได้ว่า ตนเองคือส่วนหนึ่งของปัญหานี้  ดังค ากล่าวว่า “รู้สึกกระทบกระเทือนใจมาก 
เพราะเดินทางใช้ระยะเวลานาน ไกลมาก ล าบาก ชาวบ้านไม่กินน้ าในล าธารที่อยู่ใกล้บ้านเพราะกลัวอันตรายจากสารเคมีที่เขา
ฉีดพืชไร่ที่ปลูกกัน” 

2.3 การพาไปรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ (Sensing) และใช้ใจสัมผัส (Heart) ผู้ออกแบบการเรียนรู้ ได้ให้ข้าราชการ YCS ไป
ค้นหาความจริงเรียนรู้ความเป็นจริงของชาวบ้าน โดยการใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวบ้านที่บ้าน โดยกิน อยู่ นอน พูดคุย และท า
กิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน โดยมีอาหาร ที่นอน และชาวบ้านเป็นเครื่องมือ และมีเง่ือนเวลาประมาณ 1 วัน และ 1 คืน จากนั้น
เรียกรวมกลุ่มในวันถัดไป และใช้ค าถามเพื่อตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับข้าราชการ  YCS โดยให้ข้าราชการ YCS ทุกคนสะท้อน
ความคิด ความรู้สึกผ่านค าถามที่ตั้ง และผู้ออกแบบการเรียนรู้ท าหน้าที่เป็นกระบวนกรในการรวบรวมข้อมูลที่ ได้น ามา
เชื่อมโยงและท าให้เห็นเป็นภาพรวมร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการเกิดการย้ายมุมมอง (Point of View) จากเดิมที่คิดว่า
ตนเองเป็นคนอื่นที่เข้าไปรับรู้ปัญหาของชาวบ้าน เปลี่ยนมุมมองเป็นการเข้าไปฝากตัวเหมือนเป็นลูกหลานของชาวบ้าน และ
ร่วมรับรู้ปัญหาด้วยกัน โดยข้าราชการ YCS ให้สัมภาษณ์ว่า “เมื่อคืนคุยกับพ่อๆ แม่ๆ รู้ว่าเขาเป็นหนี้ และหมู่บ้านนี้มีปัญหา
อะไรบ้าง จากเดิมที่รู้สึกว่าโลกก าลังแย่ ไปแม่แจ่ม เห็นชัดว่า ปัญหาคือไม่ใช่ 10 – 20 ปี ข้างหน้า มันคือปัญหาของวันนี้ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่ปัญหาระดับชาติ นี่คือ การท าเกษตรท าลายล้างที่ทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทย
ท ากัน ท าให้ระลึกได้ว่า เราเป็นคนหนึ่งที่ท าให้ปัญหาเกิดขึ้น เพราะเราเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุดท้าย คือกินเนื้อสัตว์ที่กิน
ข้าวโพด วิถีชีวิตของเรามันคือส่วนหนึ่งที่ท าให้เราก าลังเผชิญสิ่งที่เห็นท่ีแม่แจ่มเป็นอยู่” 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ และชาวบ้านในพื้นที่
บ้านแม่ขี้มูก เกิดบรรยากาศความเป็นกันเอง ก่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ระหว่างข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน และระหว่างข้าราชการกับชาวบ้าน ท าให้ข้าราชการมีอิสระในการเรียนรู้ ค้นคว้า
หาข้อมูล ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูลไม่รู้สึกอึดอัด มีความสบายใจที่จะเปิดเผยข้อมูล โดยไม่ต้องกลัวการตัดสินหรือถูกประเมินจาก
ผู้ฟัง ข้าราชการ YCS ได้ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ฝึกรับฟังปัญหา และความคิดเห็นของผู้อื่น เกิดการ
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สะท้อนความคิดทั้งในรายบุคคล และแบบกลุ่มที่มีความหลากหลาย โดยการแสดงออกทางความคิดตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศของความเป็นกันเอง ไม่เพ่งโทษ และปราศจากอคติ ซึ่งท าให้ข้าราชการและชาวบ้านมีความ
เคารพซึ่งกันและกัน มองเห็นถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน 

2.4 การให้ข้อมูลเพิ่มเติม (Input Downloading) โดยใช้การคิดวิเคราะห์ (Head) ผู้ออกแบบการเรียนรู้ได้เชิญผู้ที่มี
องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้น ๆ มาเติมความรู้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และเป็นความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือ 
เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลแบ่งออกเป็น (1) การขยายภาพของผลกระทบต่าง ๆ จากที่ข้าราชการ YCS เห็น และเรื่องราว
ปัญหาต่าง ๆ ที่รับฟังจากชาวบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ข้าราชการ และ (2) น าเสนอวิธีแกไ้ขปัญหาที่สามารถท าได้จริง โดย
การน้อมน าศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญ เช่น ศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน ด้านการจัดการน้ า ด้านการ
จัดการป่าและสิ่งแวดล้อม เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านสหกรณ์ โดยการยกตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินตามศาสตร์พระราชาที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยน าเสนอผล ท้ังในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ซึ่งในพื้นที่หมู่บ้านแม่ขี้มูกนี้ ผู้ที่ให้ความรู้แก่ข้าราชการ YCS ได้หยิบยกวิธีที่ใช้แก้ไขปัญหา เริ่มต้นจากการปรับวิถี
การผลิตใหม่จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อขายหวังรวย เป็นการปลูกแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการมีกิน พึ่งตนเองได้ ซึ่งถูก
น ามาเรียกให้เข้าใจง่ายขึ้น ว่า โคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นการจัดการพื้นที่เพื่อท าการเกษตรตามเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อให้เหมาะกับสภาพภูมิสังคมนั้น ๆ ถือเป็นแนวทางการท า
เกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่คนในชุมชน ผลการวิจัยพบว่ามีข้าราชการส่วนหน่ึงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเอง โดยเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของทางสังคม และการแก้ไขปัญหาของชุมชน (Merzirow, 
2000) จากการสัมภาษณ์พบว่าเมื่อข้าราชการ YCS ได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมท าให้เข้าใจสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ได้มากยิ่งขึ้น มีความกระหายต้องการที่จะค้นหาความรู้ต่อ และต้องการพิสูจน์ว่าความรู้ที่เพิ่งได้รับนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้
จริงหรือไม่  

กิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของข้าราชการในด้านแนวคิด เนื่องจากข้าราชการ
ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมท าให้มองเห็นถึงความจริงของสถานการณ์ เข้าใจความรุนแรงของปัญหา รวมถึงผลกระทบจากปัญหาได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อข้าราชการได้มีโอกาสทบทวน ไตร่ตรองถึงเรื่องราวต่าง ๆ โดยน าข้อมูลทั้งหมดจากประสบการณ์การรับรู้ของ
ตนเองมาประมวลด้วยตนเอง ท าให้เปลี่ยนทัศนคติของตนเองในที่สุด  

2.5 การให้ลงมือท าในสิ่งที่ไม่เคยท า (Sensing) หรือลงมือท าทันที (Head) ผู้ออกแบบการเรียนรู้ให้ข้าราชการ YCS 
ซึ่งรู้สึกว่าตนเองกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ลงแปลงที่ท าการเกษตรบในพื้นที่ของหมู่บ้าน จับจอบ 
ขุดดิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นครูพาท า และให้ข้าราชการ YCS เป็นผู้เรียนรู้ ในกระบวนการ
นี้ ครูพาท าจะให้ข้าราชการได้ลงมือปฏิบัติจริงระยะหนึ่ง และพักให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ ข้าราชการ มองเห็นภาพรวมของ
การออกแบบและการจัดการพื้นที่ร่วมกัน โดยมีผู้น า ซึ่งเป็นข้าราชการ YCS อย่างน้อย 1 คน ที่มีทักษะในการมองภาพรวม
ของการปฏิบัติเฉกเช่นครูพาท า เดินประกบครูพาท าเพื่อร่วมเรียนรู้อย่างใกล้ชิด และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องจากครู
พาท าให้แก่เพื่อน ๆ ข้าราชการคนอื่น ๆ ได้ พบว่า ผู้น าข้าราชการ YCS ที่แสดงความสนใจที่จะเรียนรู้ภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง
นั้น เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มล้ าสมัย ( Innovators) ซึ่งมีประมาณ 2.5 % ของประชากรทั้งหมดสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Everett Roger (2003) ที่ได้กล่าวมาแล้ว  

การให้ข้าราชการได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้น เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง โดยผู้ออกแบบการเรียนรู้เป็น
ผู้ท าหน้าที่เตรียมการในการจัดสภาพแวดล้อม ให้ค าปรึกษา วางแนวทางกิจกรรม และประเมินผล เพื่อให้ได้คุณลักษณะของ
ข้าราชการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วรวุฒิ เพ็งพันธ์ (2558) ที่ได้ศึกษารูปแบบกิจกรรมตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สอน โดยผู้สอน
ออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาโดยไม่เน้นการบรรยายเนื้อหา แต่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้เนื้อหาผ่านกิจกรรม 

2.6 การรู้แจ้ง (Presencing) และการเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Transformation) จากการค้นพบบางสิ่ง
บางอย่าง โดยผู้ออกแบบการเรียนรู้ได้ให้ผู้น าในชุมชน เช่น นายอ าเภอแม่แจ่ม และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแม่ขี้มูก สะท้อนถึง
ความรู้สึกขอบคุณที่ข้าราชการ YCS ได้ช่วยลงแปลง และจัดการพื้นที่ตามหลัก โคก-หนอง-นา โมเดล แสดงให้เห็นถึงคุณค่า 
และตอกย้ าว่าสิ่งที่ข้าราชการ YCS ลงมือท าเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน ซึ่งจากการลงมือท าและรับฟัง
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การสะท้อนจากชาวบ้าน พบว่าข้าราชการ YCS เกิดการเปลี่ยนมุมมองเพิ่มเติมโดยมองเห็น เข้าใจ และตระหนักถึงความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นทางกายภาพ และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง (1) ฉัน กับ ธรรมชาติ  (2)  ฉัน กับ ผู้อื่น และ (3)  ฉัน กับ ตัวฉัน
เอง ผลจากการวิจัยพบว่า เมื่อข้าราชการได้ฟังความรู้สึกและเสียงสะท้อนของชาวบ้าน ท าให้เกิดความศรัทธา เช่ือมั่นใน
ศาสตร์พระราชาว่าสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ และเกิดความภูมิใจที่ตนเองได้เป็นผู้หนึ่งในคนอีกมากมายที่ได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ จากนั้นผู้ออกแบบการเรียนรู้ ท าหน้าที่กระบวนกรในการช้ีชวนให้ข้าราชการ YCS กลับมาย้อนมองบทบาทของ
ตนเองในฐานะที่เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีปัญญา สรรพก าลัง อ านาจทางกฎหมาย  งบประมาณ 
มากกว่าเกษตรกรธรรมดา ว่าจะสามารถน าข้อได้เปรียบเหล่านี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั่วประเทศไทยได้อย่างไร
บ้าง ซึ่งข้าราชการ YCS ได้สะท้อนความรู้สึกผ่านการสัมภาษณ์ว่า 1) “ศาสตร์พระราชาเป็นทางออกของโลก ไม่ใช่ทางเลือก 
เพราะทางเลือกคือ จะท าหรือไม่ท าก็ได้ ถ้าเราไม่ถึงทางตันก็จะไม่มีทางเลือก คิดว่าตอนนี้ปัญหาต่าง ๆของโลกก าลังเดินเข้า
ใกล้ทางตัน ซึ่งทางออกของการแก้ไขปัญหา หรือลดความรุนแรงจากผลกระทบ คือศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีสิ่งที่ดีที่สุด ที่ควรค่าที่จะ
น าเสนอแก่โลกเยอะมาก” 2) “รู้สึกโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้าราชการ YCS ได้รู้จักการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการในรูปแบบ
จิตอาสา ท าให้รู้สึกว่า ความดีท าได้ทุกคน” จากนั้นกระบวนกรจะให้ข้าราชการ YCS แสดงความกตัญญูต่อชาวบ้านโดยการ
ดูแลบ้านท่ีตนเองไปพักร่วมกับชาวบ้าน เช่น ช่วยท าความสะอาด หรือ ปลูกต้นไม้เพิ่มในบริเวณบ้านที่ตนเองไปพัก 

2.7 การตกตะกอน (Crystalizing) เพื่อร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) โดยการระดมสมอง 
(Head) โดยให้ข้าราชการ YCS สรุปสถานการณ์ วิเคราะห์ และก าหนดยุทธศาสตร์เพียงเรื่องเดียวที่จะส่งผลกระทบสูง ลงทุน
น้อย และสร้างการมีส่วนร่วม เน้นโครงการที่สามารถท าได้ทันที ผู้ออกแบบการเรียนรู้ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เพิ่มเติม โดยให้ได้แผนที่ชัดเจน แบบแคบ ชัด ลึก ระบุลงไปถึงตัวกิจกรรมว่า ใครท าอะไร 
อย่างไร มีผู้รับผิดชอบ และต้องบูรณาการกับหน่วยงานใดบ้าง ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติราชการส าหรับการ
ท างานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมายต่อไป โดยต้องน้อมน าศาสตร์พระราชามา
ใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการในโครงการนี้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการ ได้
ความว่า “ข้าราชการกระทรวงเกษตรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การมองปัญหา และการแก้ไขปัญหา โดยต้องฟังชาวบ้านให้
มากขึ้น ตีโจทย์ให้แตก เห็นภาพรวมของปัญหา แบบ Bird Eye View เอาตัวเข้าไปสัมผัสลงในพ้ืนท่ีจริง หา Key Person เพื่อ
สอบถามข้อเท็จจริง เข้าถึงใจชาวบ้าน ให้ชาวบ้านเชื่อมั่นและศรัทธา คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ โดยหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มี
แผนการท างานท่ีชัดเจน ไม่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท า กรมนี้ท าที ต้องวางแผนท างานร่วมกัน และท างานแบบบูรณาการบน
พื้นที่จริง ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัด แล้วเอาแผนไปคุยกับชาวบ้านว่ายอมรับหรือไม่ ท าประชาพิจารณ์ ให้แผนมันสอดคล้อง
กับภูมิสังคม จากนั้นหาข้อสรุป”  

จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่า การเกิดจิตส านึกต่อส่วนรวมของข้าราชการ YCS นั้น เกิดจากความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักรับฟังผู้อื่น ความมีน้ าใจ การเห็นปัญหาของส่วนรวม ความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ของสิ่งเล็ก ๆ ที่
สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในภาพใหญ่ การเห็นคุณค่า และตระหนักถึงศักยภาพของตนเองที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมได้ ความมีน้ าใจ และการมีจิตอาสาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งเหล่านี้ท าให้ข้าราชการ YCS มีการเปลี่ยนแปลง
มุมมอง แนวคิด และพฤติกรรมที่มีต่อชุมชน และตนเองอย่างชัดเจน น าไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชน และ
การเสนอตัวเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 

2.8 การทดลองท าโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ (Prototyping) กิจกรรมต่าง ๆ ของข้าราชการ YCS ที่
ด าเนินการที่บ้านแม่ขี้มูก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จากการประยุกต์แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ และน้ า
เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยใช้ โคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการเกษตรในพื้นที่ 
เน้นการพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชา ซึ่งเริ่มจากผู้น าชุมชน แล้วจึงขยายผลในวงกว้างต่อไป นั้น
โครงการที่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ ได้แก่  

2.8.1 กิจกรรม “เอามื้อ ซื้อใจ๋ น้ าไหลสู่แม่ขี้มูก” เป็นการร่วมกันสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ าไว้เพื่อท าการเกษตร 
2.8.2 โครงการธนาคารเมล็ดพันธ์ุผักพ้ืนบ้านแม่ขี้มูก 
2.8.3 โครงการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ สืบสานผ้าตีนจก เป็นการพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผ้าตีนจกซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนช่ือของหมู่บ้าน ผ่านช่องทางโซเชียล 
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2.8.4 โครงการจัดท าแผนการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์บ้านแม่ขี้มูก เพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชุมชนและการ
สืบสานศาสตร์พระราชา ให้คนท่ัวไปทราบถึงพลังเล็ก ๆในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน 

นอกจากนี้ได้ผู้ออกแบบการเรียนรู้ได้มีการน าข้าราชการ YCS รุ่นที่ 1 มาร่วมเป็นผู้ออกแบบกระบวนการส าหรับ
โครงการ รุ่นที่ 2 และ 3 เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในโครงการรุ่นที่  1 ว่าโครงสร้าง
การท างานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความซับซ้อน มีขั้นตอน เป็นไปตามสายบังคับบัญชา ผู้ออกแบบการเรียนรู้ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและระบบการท างานของภาครัฐ ว่ามีจุดเด่น และข้อจ ากัด ใดบ้าง ดังนั้นผู้ออกแบบการ
เรียนรู้จึงได้พัฒนาข้าราชการ YCS รุ่นที ่1 ให้มาเป็นทีมงานเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ YCS ในรุ่นที ่2 และ 3 
 
สรุปผลการวิจัย  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานราชการที่ดูแลภาคเกษตรกรรม และเกษตรกรทั้งประเทศ ข้าราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หลากหลาย มีความเป็นผู้น า สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ซึ่งข้าราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการน าศาสตร์พระราชามาใช้ เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในระยะยาว ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเองให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่าน “โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” 
หรือ “Young Creative Sharing : YCS” จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยสามารถพัฒนาให้ข้าราชการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งมุมมองความคิดเดิมของตนเองอย่างจริงจัง เปิดใจ เรียนรู้จากต้นแบบ ค้นหาทางเลือกใหม่ วางแผนใหม่ หา
ความรู้และทักษะส าหรับปฏิบัติตามแผน ลงมือท า สร้างความสามารถ และได้พัฒนาศักยภาพของตน บูรณาการความรู้และ
การท างานรูปแบบใหม่เชิงสร้างสรรค์ โดยสามารถน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นรูปธรรมเหมาะสมตามภูมิสังคม ซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองในรูปแบบนี้ช่วย
พัฒนาข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นผู้ที่พร้อมในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ตลอดจนพร้อมที่จะท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสามารถสร้างการปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรหาพื้นที่รองรับ (Area Based) หรือ 
สถานการณ์วิกฤติที่ต้องได้รับการแก้ไข (Issue Based) ส าหรับการท างานของข้าราชการ YCS ที่ได้รับการพัฒนาแล้วเพื่อให้
ข้าราชการกลุ่มนี้ได้น าความรู้ความสามารถที่มีไปช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และควรจัดตั้งคณะท างานเฉพาะ 
(Adhoc) ให้แก่ข้าราชการกลุ่มนี้ ซึ่งขึ้นตรงกับอธิบดี หรือผู้น าสูงสุดขององค์กรนั้น ๆ เพื่อให้ข้าราชการ  YCS สามารถแสดง
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในการน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้จริง 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป คือ ในการจัดโครงการในรุ่นต่อไปในขั้นตอนการสรรหาผู้เข้าร่วมโครงการ 
(Recruitment Process) ควรเพิ่มขั้นตอนในการคัดกรองข้าราชการที่จะเข้าร่วมโครงการให้ตรงตามคุณสมบัติให้มากขึ้น โดย
เน้นข้าราชการที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีที่มีปัญหาโดยตรงให้มีโอกาสได้เข้าร่วมในโครงการ เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการในรุ่นต่อ ๆ ไป และควรเพิ่มการติดตามประเมินผล การจัดท ามาตรฐาน 
และตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาข้าราชการ YCS ในความสามารถของการน าศาสตร์พระราชาไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ และ
สถานการณ์จริง 

3. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ สามารถน ารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ข้าราชการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ทั้งผู้สอน ในฐานะผู้ออกแบบการเรียนรู้ 
และผู้เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

คณะกรรมการอุดมศึกษาได้เก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องมาก
ว่า 10 ปี จึงเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถสกัดเป็นสารสนเทศที่ส าคัญ และจากการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพที่ต้องการ
แรงงานท่ีมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ประยุกต์เพิ่มมากขึ้น การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
การท างานของบัณฑิต ซึ่งในการจัดการข้อมูลจะคัดเลือกข้อมูลในกลุ่มบัณฑิตที่จบจากสาขาสถิติหรือสถิติประยุกต์ และผ่าน
การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา และท านายการได้งานท าของบัณฑิตด้วยการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก โดยมี ตัวแปร
ท านายที่มีนัยส าคัญ คือ ปีการศึกษาท่ีจบ (2556-2560) สาขาท่ีจบ (สถิติ, สถิติประยุกต์) ประเภทมหาวิทยาลัย (รัฐ, ในก ากับ) 
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย (กทม. และปริมณฑล ,อื่น ๆ) พบว่าบัณฑิตที่จบมีโอกาสที่จะได้งานท าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2560 มีโอกาสได้งานประมาณ 2 เท่าของผู้ที่จบปี 2556 และผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยในก ากับมีโอกาสได้งานท ามากกว่า
มหาวิทยาลัยของรัฐ ส่วนผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยนอกเขตกทม. มีโอกาสได้งานท ามากกว่าในเขตเล็กน้อย แต่ผู้ที่จบจากสาขา
สถิติประยุกต์ มีโอกาสได้งานท ามากกว่าผู้ที่จบจากสาขาสถิติเล็กน้อย  ข้อสรุปจากผลการศึกษามีประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่น ามาปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
 
ค าส าคัญ: ภาวะการท างาน  การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก  ข้อมูลขนาดใหญ่ 

 
Abstract 

The employment status of graduates was collected continuously by the higher education 
commission for over 10 years. This is big data that can be extracted into important information. Due to the 
demand of career has increased, then many organizations require the skill of applied in mathematics or 
statistics.  In this study, the objective is to analyze trends of occupation.  For the data management, we 
select the data from the graduates in statistics or applied statistics, do the analysis with descriptive statistics 
and construct a predictive model with logistic regression analysis. The significant predicted variables are an 
academic year ( 2013- 2017) , a field of study ( statistics, applied statistics) , type of university ( government, 
national university) and location of the university (Bangkok and metropolitan area, etc.). The result shows 
that who graduate in year 2017 has higher probability to get a job 3 time of those who graduate in year 
2013, and a graduate from a government university has more probability to get a job than national university 
and who graduate from a university outside Bangkok has more probability to get a job than Bangkok area. 
Graduates from Applied Statistics has opportunity to get a job more than graduates from the statistical field. 
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The conclusions of the study are useful to those responsible for the study programs in statistic and apply 
statistic so that they can adapt the programs to suit the demand of career in the future. 
 
Keywords: Occupation Status, Data Management, Logistic Regression, Big Data 
 
บทน า  

ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานท่ีมี
ฝีมือ แต่โดยส่วนมากสถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ  ต้องการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งในแต่ละสถาบันจะมี
หลักสูตรที่เปิดสอนแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือความต้องการของคนในพื้นที่ เมื่อผู้เรียนจบ
การศึกษาออกไปก็จะไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่ได้เรียนมา แต่ยังมีผู้เรียนบางส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ที่ท างานแล้ว 
(งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2557, ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2559) ที่เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว ประกอบอาชีพที่ไม่ตรงกับการศึกษาที่เรียนมา จึงอาจเป็น
ปัญหาในการท างานต่อไปในอนาคตได้ ท าให้สถาบันควรพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสร้างแรงงานที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย ทั้งนี้สถาบันที่เปิดสอนใน
ระดับอุดมศึกษาจะอยู่ภายใต้สังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานของบัณฑิตหลังจบ
การศึกษาไว้ เพื่อใช้ในการรายงานผลประจ าปี และปรับปรุงวางแผนพัฒนานโยบายทางการศึกษาต่อไป แต่ไม่ได้ท าการวัดผล
ในระยะยาวมากนัก ซึ่งจากแนวโน้มความต้องการแรงงานในปัจจุบัน อาชีพท่ีมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งมีวุฒิการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษามากที่สุดคือ อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภยั นักวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าท่ีวางแผน เป็นต้น (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2560) ซึ่งอาชีพเหล่านี้ในระดับอุดมศึกษาจะเป็นหลักสูตร คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ หรือสถิติประยุกต์ โดยผู้ที่จบ
จากหลักสูตรเหล่านี้ยังสามารถท างานในอาชีพอื่น ๆ ได้อีกมากไม่ว่าจะเป็น ครูอาจารย์ พนักงานทางการเงิน หรือ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น 

การบันทึกข้อมูลในปัจจุบันนั้น มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น และมีรูปแบบที่
หลากหลาย ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียงเป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ใน
ปัจจุบันถูกเรียกว่า Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ (Somkiat Puisungnoen, 2558) นอกจากนั้นข้อมูลจะต้องมีการเก็บ
รักษาไว้อย่างถูกต้องรวมถึงสามารถเข้าถึงได้ การเข้าถึงข้อมูลนั้นจะท าให้นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสกัดเอาสารสนเทศส าคัญ
หลาย ๆอย่างจากข้อมูลเหล่านั้นได้โดยอาศัยวิธีการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง (สาครรัตน์ นักปราชญ์ และ 
คัคนางค์ จามะริก, 2559) โดยผลที่ได้จากข้อมูลขนาดใหญ่สามารถใช้วางแผน ปรับปรุง พัฒนาในสิ่งต่าง ๆได้อย่างมากมาย 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับข้อมูลภาวะการท างานของบัณฑิตที่
เก็บรวบรวมโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่มีการเก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปีจากบัณฑิตทั่วประเทศ ซึ่งมี
คุณสมบัติตรงกับข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถใช้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานของผู้ที่จบไปแล้ว เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีส าคัญ
ที่เป็นตัวช้ีวัดผลการจัดการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ท าการเปิดสอนในอนาคตต่อไป ซึ่งในบทความนี้ ได้ท าการ
วิเคราะห์แนวโน้มการได้งานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2556 -2560 ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคมไทย 

 
วัตถุประสงค์   

1. ศึกษาแนวโน้มการมีงานท าของบัณฑิตจบการศึกษาในสาขาสถิติ และสถิติประยุกต์ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาใน
ปี 2556 -2560 

2. เปรียบเทียบโอกาสการมีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาสถิติ และสถิติประยุกต์  
3. หาปัจจัยที่มีผลต่อการมีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาสถิติ และสถิติประยุกต์  
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สมมติฐานของการวิจัย   
1. บัณฑิตที่จบจากสาขาสถิติ และสถิติประยุกต์ มีแนวโน้มการมีงานท าเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในช่วงปี

การศึกษา 2556-2560 
2. บัณฑิตที่จบจากสาขาสถิติประยุกต์ มีแนวโน้มการได้งานท ามากกว่า สาขาสถิติ 
3. อิทธิพลที่มีผลต่อการมีงานท าของบัณฑิตคือคือ สาขาท่ีศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีพ.ศ. 2556-2560 
ตัวอย่าง คือ จากข้อมูลในระบบภาวะการท างานของบัณฑิตส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556-

2560 จ านวนทั้งสิ้น 703 ,580 คน เป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาสถิติ และสถิติประยุกต์ ในมหาวิทยาลัยสังกัด
คณะกรรมการอุดมศึกษาทั้งสิ้น 2,990 คน 

2. ข้อมูลและการจัดการข้อมูล 
ข้อมูล  ใช้ข้อมูลประเภททุติยภูมิ จากแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตจากส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ในช่วงปีการศึกษา 2556 -2560 โดยขอบเขตศึกษาคือบัณฑิตที่จบ วท.บ. สาขาสถิติและสถิติประยุกต์  
ซึ่งรวมถึง สาขา สถิติธุรกิจและการประกันภัย สถิติคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การจัดการข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วน เนื่องจากข้อมูลที่ได้มีความแตกต่างกันในการบันทึกในแต่ละปีการศึกษา 
เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบสอบถาม จึงได้จัดการข้อมูลดังนี้   

(1) การบันทึกค่าของข้อมูลในบางคนบันทึกค่าของข้อมูลผิดเพี้ยนไปจากที่ก าหนด หรือมีการสูญหายของข้อมูล 
ดังเช่นตารางที่ 1 ซึ่งในส่วนของประเภทของงานท่ีท า ตามแบบฟอร์มของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ใช้สัญลักษณ์ 01 
แต่ในข้อมูลมีการบันทึกเพียงแค่ 1 ซึ่งเมื่อท าการวิเคราะห์เชิงกลุ่มจะท าให้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างกันได้ การจัดการข้อมูล
สูญหายหรือข้อมูลที่บันทึกผิดพลาด อาจท าได้หลายวิธีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตัดข้อมูลนั้นทิ้งไป แต่การจัดการด้วยการตัด
ข้อมูลอาจส่งผลต่อการสกัดสารสนเทศได้ ท าให้การแทนค่าข้อมูลอาจจะส่งผลดีกว่าการตัดข้อมูล เช่นวิธีการแทนค่าด้วย
ค่าเฉลี่ย แทนค่าด้วยหน่วยตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น (ปิยะภรณ์ ประสิทธ์ิวัฒนเสรี และ สุคนธ์ ประสิทธ์ิวัฒนเสรี, 2549) 
ดังนั้นในขั้นตอนการจัดการข้อมูลนี้จึงต้องท าการจัดการข้อมูล แทนค่าข้อมูลสูญหายให้สมบูรณ์ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูล ใน
ทุกตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลที่มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดและมีการสูญหาย 

สถานะการท างาน ประเภทงานที่ท า ... สาขาวิชา รายได้ 
01 01 ... สถิต ิ 12,000 
1 1 ... สถิติประยุกต ์ 20,000 
01 01 ... สถิติประยุกต ์ 9,000 
02 02 ... NA 15,000 
2 02 ... สถิติประยุกต ์ 5 
02 02 ... สถิต ิ 23,000 

 
(2) การจัดการตัวแปร จากแบบสอบถามของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งสอบถามสถานะการท างานของ

บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 7 ประเภทดังตารางที่ 2 จากนั้นท าการรวมกลุ่มให้เหลือเพียง 2 กลุ่มคือ มีงานท า และยังไม่มี
งานท า เพื่อเปรียบเทียบการมีท างานของบัณฑิต ส่วนรายได้ บัณฑิตที่มีงานท าบางคนอาจมีการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดท าให้ใน
ส่วนของรายได้ผิดเพี้ยนไป เช่น 0 หรือ ค่าว่างซึ่งในส่วนนี้จะท าการแทนค่าข้อมูลสูญหายของข้อมูลบัณฑิตที่มีงานท าแล้วด้วย
ค่าเฉลี่ยของรายได้บัณฑิตทั้งหมด แต่หากเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ท างานจะแทนค่าด้วยค่า 0 และในส่วนของรายได้ที่อาจบันทึก
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ผิดพลาด เช่น รายได้เท่ากับ 1 บาท 2 บาท หรือ 5 บาทต่อเดือน น่าจะเป็นค่าที่ผิดพลาด จะแทนค่าด้วยค่าเฉลี่ยของรายได้
บัณฑิตทั้งหมดเป็นต้น 
 
ตารางที่ 2 ประเภทของสถานะการท างาน ก่อนใช้ในการคัดเลือกกลุ่มคนมีงานท า 

รหัสสถานะการท างาน ค่าของตัวแปร 
01 ไม่มีงานท าก่อนการศึกษา มีงานท าหลังจบการศึกษา 
02 มีงานท าก่อนการศึกษา มีงานท าหลังจบการศึกษา 
03 ยังไม่มีงานท า 
04 ยังไม่มีงานท า และก าลังศึกษาต่อ 
05 มีงานท าก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 
06 มีงานท าก่อนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 
07 มีงานท าก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา  

 
(3) การจัดการข้อมูลเพื่อสร้างตัวแบบการถดถอยลอจีสติก มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา หลั กสูตรที่จบการศึกษา 

ระดับการศึกษา หรือสถานที่ท างานเป็นต้น ซึ่งมีความหลากหลายมากท าให้ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์อาจแบ่งได้หลายกลุ่ม 
ผู้วิจัยจึงได้จัดการข้อมูลใหม่โดยก าหนดประเภทของมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ มหาวิทยาลัยรัฐ 
และมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยคือ กลุ่มภาคกลาง และอื่น ๆ ซึ่งจากการเข้าศึกษาของนักศึกษา จะเห็นว่า
คนส่วนใหญ่นิยมเดินทางเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในจังหวัดกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงค่อนข้างสูง ท าให้มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่
ในบริเวณภาคกลางอาจส่งผลต่อการได้งานท าเช่นกัน และตัวแปรอื่น ๆ ได้ใช้จากข้อมูลเดิมที่ได้มา โดยปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูป
ของข้อความที่โปรแกรมสามารถอ่านและวิเคราะห์ได้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ความต้องการของแรงงานในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานที่พบว่าอาชีพสาขา

คณิตศาสตร์และสถิติเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงอาชีพหนึ่ง ในทางกลับกันหากพิจารณาจากสถาบันที่เปิดสอนวิชาชีพ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สถิติ หรือสถิติประยุกต์ การที่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานได้ จะส่งผลให้สถาบันมีความน่าเช่ือถือที่สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และท าให้เกิดการพัฒนาของหลักสูตรที่เปิดสอนให้ตรงกับความต้องการในอนาคต โดยในส่วนของการวิเคราะห์
ข้อมูลแนวโน้มการท างานของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2556-
2560 เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญที่ใช้วัดผลการจัดการทางการศึกษา จะอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการ
ท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์และสืบค้นความรู้ ซึ่ง
เป็นสาขาหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน โดยเทคนิคดาต้าไมน์นิง สามารถประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์
ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ และในการน าเทคนิคดาต้าไมน์นิงมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการท างาน เพื่อสกัดให้ได้
สารสนเทศท่ีส าคัญ จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

(1)  การศึกษาแนวโน้มการท างานของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์  
     ในการศึกษาแนวโน้มการท างานของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์ จะวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา จาก

จ านวนบัณฑิตที่ท างานในประเภทต่าง ๆในแต่ละปีการศึกษาเพื่อดูแนวโน้มของการท างานในบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วว่า
จะเข้าท างานในสายงานอะไรหลังจากเรียนจบ 

(2)  เปรียบเทียบการท างานของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์ 
      ส าหรับการเปรียบเทียบการท างานของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์ เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดในสอนในแต่
ละสถาบัน อาจใช้ช่ือของหลักสูตรที่แตกต่างกัน เช่น สถิติประยุกต์ หรือ สถิติประยุกต์และธุรกิจประกันภัยเป็นต้น ผู้วิจัยจึงได้
จัดการข้อมูลโดยรวมกลุ่มของหลักสูตรอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาสถิติประยุกต์เป็นกลุ่มเดียวกัน ก่อนท าการวิเคราะห์ และท า
การเปรียบเทียบการท างานของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์  
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(3)  หาปัจจัยที่มีผลต่อการมีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาสถิติ และสถิติประยุกต์  
     ในขั้นตอนการศึกษาอิทธิพลของการได้งานท าของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติ จะอาศัยกระบวนการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติและการท าเหมืองข้อมูล โดยในขั้นแรกจะท าการแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วนคือชุดข้อมูลส าหรับสร้างตัวแบบ 
(Training Data)  70% และชุดข้อมูลส าหรับทดสอบ (Testing Data) 30% โดยการแบ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้กระบวนการ
วิเคราะห์ถูกต้องมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา Overfitting หรือก็คือการที่ตัวแบบที่สร้างสามารถท านายได้อย่างแม่นย า
จากชุดข้อมูลที่ใช้สร้างตัวแบบแต่กลับไม่สามารถใช้ท านายกับข้อมูลที่ไม่รู้ จักได้ หากเปรียบเทียบกับความเป็นจริงตัวแบบ
สามารถท านายคนกลุ่มเล็กได้ดีแต่ไม่อาจใช้ตัวแบบนี้ไปท านายคนส่วนใหญ่ได้นั่นเอง นอกจากน้ันยังมีวิธีท่ีใช้ลดปัญหาการเกิด 
Overfitting อีกหลายวิธีเช่น การท า Cross Validation การสุ่มข้อมูลเดิมมาเป็นตัวทดสอบเป็นต้น (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 
2557) หลังจากแบ่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนแรก จะน ามาสร้างตัวแบบการถดถอยลอจิสติก โดยระหว่างการสร้างตัวแบบข้อมูล
จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเพื่อใช้ในการท า 5 - Fold Cross Validation หรือการแบ่งข้อมูลเป็น 5 ส่วนจากนั้นน าข้อมูลส่วน
หนึ่งเก็บไว้เป็นชุดทดสอบ ที่เหลือใช้สร้างตัวแบบและท าเช่นนี้จนครบที่ชุดข้อมูลที่แบ่งไว้ โดยผลที่ได้จะเฉลี่ยผลของตัวแบบที่
ได้ เพื่อให้ได้ตัวแบบท่ีเหมาะสมที่สุด ก่อนจะน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบกับข้อมูลชุดทดสอบ อีกครั้งหนึ่ง โดยตัวแบบการถดถอย
ลอจิสติก มีสมการดังนี้ 

 

log (
𝑋

1 − 𝑋
) = 𝑋0 + 𝑋𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑋𝑋 

 
โดยที ่

𝑋

1−𝑋
 หมายถึงค่า Odds หรือความน่าจะเป็นการมีงานท า 

 𝑋𝑋 หมายถึงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ถ้ามีค่าเพิ่มขึ้นจะท าให้โอกาสเกิดตัวแปรตามเพิ่มขึ้น 
 𝑋𝑋 หมายถึงตัวแปรอิสระที่ใช้ท านายตัวท่ี i จนถึงตัวที่ n 
 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้เป็นแผนผังการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลดังภาพประกอบท่ี 1 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 ขั้นตอนการจดัการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลและอภิปราย 
แนวโน้มการท างานของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์พบว่า หลังจบการศึกษาไปแล้วบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติ

ประยุกต์ ส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจเอกชน (03) มากกว่า 60 % ของจ านวนบัณฑิตที่ท างานแล้วในแต่ละปี 
รองลงมาคือ อาชีพสายงานข้าราชการประมาณ (01) 8 – 10 % ของจ านวนบัณฑิตที่ท างานแล้ว และสายงานประเภทอ่ืน ๆที่
ไม่ระบุ (00) ประมาณ 8- 10 % เช่นกัน นอกจากน้ันหากพิจารณาจ านวนผู้ที่ท างานในแต่ละปี จะเห็นว่าบัณฑิตส่วนใหญ่ยังคง
มีแนวโน้มที่จะเข้าท างานในสายงานธุรกิจเอกชนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในทุก ๆปี และมีสัดส่วนของจ านวนผู้มีงานท ามาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพประเภทอื่น ๆมากที่สุด ดังภาพประกอบท่ี 2 นอกจากนั้นหากพิจารณาค่าจากปี 2556 จะเห็น
ว่าจ านวนบัณฑิตส่วนใหญ่ท างานในประเภทที่ไม่ระบุมากที่สุด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดในปีนั้น ท าให้ใน
ขั้นตอนการจัดการข้อมูลจึงต้องระบุประเภทการท างานของคนเหล่านั้นเป็นประเภทอื่น ๆ แทน และยังท าให้รายได้ต่อเดือนที่
ได้ของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์ในช่วงปี 2556 มีค่าสูงกว่าปีอื่น ๆ  
 
ตารางที่ 3 รายได้ต่อเดือนของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์ในแต่ละปี  
ปีการศึกษา รายได้เฉลี่ย 

Min Mean Median Max SD IQR 
2556 5,000 22,350 16,090 181,900 18,869.88 14,000 
2557 1,200 13,579 13,000 35,000 4,222.716 4,064 
2558 3,000 14,665 14,200 140,000 8,369.756 4,659 
2559 2,300 18,374 15,000 180,000 13,517.67 4,000 
2560 5,000 16,762 15,250 200,000 10,867.7 3,000 

 
ตารางที่ 4 จ านวนของผู้ที่มีงานท าจ าแนกตามปีการศึกษาและประเภทของงาน 
สาขา ปีการศึกษา ประเภทงานที่ท า 

00 01 02 03 04 05 06 07 
สถิติ 2556 12 49 13 181 16 0 10 0 

2557 13 34 4 192 11 1 8 4 
2558 10 31 9 190 14 0 2 4 
2559 13 25 4 126 5 1 9 0 
2560 18 31 8 166 37 2 6 0 

สถิติประยุกต์ 2556 288 5 1 12 2 0 4 0 
2557 20 5 4 51 7 0 3 7 
2558 21 3 1 33 1 0 2 7 
2559 23 0 2 141 12 1 0 0 
2560 5 2 1 130 2 2 0 0 

รวม 418 171 48 1,138 101 6 31 22 
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ภาพประกอบท่ี 2 กราฟแนวโน้มการท างานจ าแนกตามประเภทการท างาน ของบัณฑิตสาขาสถิตแิละสถิติประยุกต์ 

 
ผลจากตารางที่ 4 จะเห็นว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาสถิติมีจ านวน 1,928 คน มีจ านวนมากกว่าบัณฑิตสาขาสถิติ

ประยุกต์ที่มีจ านวน 1,250 คน และบัณฑิตสาขาสถิติสว่นใหญ่ เลือกท างานประเภทธุรกิจเอกชน รองลงมาคือพนักงานราชการ 
ส่วนบัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์ส่วนใหญ่เลือกที่จะท างานประเภทธุรกิจเอกชนเช่นกัน รองลงมาคืองานประ เภทอื่น ๆที่ไม่ได้
ระบุ โดยที่ในสาขาสถิติประยุกต์มีการท างานประเภท ธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในบัณฑิตสาขาสถิติมีจ านวนของผู้
ที่เข้าท างานธุรกิจเอกชนคงค่อนข้างคงที่อยู่ทุกปี ในการเปรียบอัตราการได้งานท าของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์ จะ
พิจารณาจากอตัราส่วนของผู้มีงานท าของผู้ที่จบการศึกษาในแต่ละปี โดยแบ่งเป็นสาขาสถิติและสถิติประยุกต์ จากจ านวนของ
ผู้ได้งานท า หารด้วยจ านวนของบัณฑิตสาขาสถิติหรือสถิติประยุกต์ทั้งหมด และแสดงค่าในรูปแบบเปอร์เซ็นต์การได้งานท าใน
แต่ละปี ดังตารางที่ 5 โดยจากตารางจะเห็นว่าบัณฑิตที่จบจากสาขาสถิตินั้น มีอัตราส่วนการได้งานท าอยู่ท่ีประมาณ 60% ซึ่ง
คงที่อยู่ในระดับนี้ทุกปี แต่บัณฑิตที่จบจากสาขาสถิติประยุกต์กลับมีอัตราส่วนการได้งานท าลดลงจาก 84.78% ในปี 2556 
เหลือเพียง 47.49% ในปี 2560 ถึงแม้ว่าจ านวนของบัณฑิตทั้งสองสาขาจะมีจ านวนที่ใกล้เคี ยงกัน ท าให้นักศึกษาที่จะเข้า
ศึกษาในสถาบันต่าง ๆควรพิจารณาถึงสถาบันที่จะเข้าศึกษาให้ดีก่อนท าการเข้าศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบัน 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3 เส้นแนวโน้มอตัราการได้งานท าของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยกุต์ 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบอัตราการได้งานท าของบัณฑิตสาขาสถิติและสถิติประยุกต์ 
ปีการศึกษา จ านวนบัณฑิต สาขา 

สถิติ สถิติประยุกต ์
2556 ผู้มีงานท า 281 312 

ผู้ว่างงาน 132 56 
อัตราส่วนการได้งานท า 68.04% 84.78% 

2557 ผู้มีงานท า 267 97 
ผู้ว่างงาน 171 38 
อัตราส่วนการได้งานท า 60.96% 71.85% 

2558 ผู้มีงานท า 260 68 
ผู้ว่างงาน 128 37 
อัตราส่วนการได้งานท า 67.01% 64.76% 

2559 ผู้มีงานท า 183 179 
ผู้ว่างงาน 93 164 
อัตราส่วนการได้งานท า 66.30% 52.19% 

2560 ผู้มีงานท า 268 142 
ผู้ว่างงาน 145 157 
อัตราส่วนการได้งานท า 64.89% 47.49% 

 
ผลการเปรียบเทียบอัตราการได้งานท าของบัณฑิต เมื่อพิจารณาด้วยการวิเคราะห์หางสถิติเบื้องต้นจะพบว่าบัณฑิตที่

จบจากสาขาสถิติจะมีอัตราการได้งานท าค่อนข้างคงที่ แต่ในบัณฑิตที่จบจากสาขาสถิติประยุกต์ จะมีอัตราการได้งานท าที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีท่ีท าการศึกษา ทั้งนี้หากพิจารณาเพียงแค่อัตราส่วนการไดง้านของบัณฑิตอาจยงัไม่เพียงพอทีจ่ะ
สรุปผลการวิจัย จึงได้เพิ่มการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกเข้ามาเพื่อศึกษาอิทธิพลที่มีพลต่อการได้งานท าของบัณฑิตสาขา
สถิติและสถิติประยุกต์ 

การก าหนดตัวแปร เนื่องจากปีการศึกษาปีจ านวนท้ังหมด 5 ปี ท าให้การสร้างตัวแบบการถดถอยลอจิสติกต้องสร้าง
ตัวแปรหุ่นเพิ่มขึ้นมาในส่วนของปีการศึกษา และตัวแปรสาขา ประเภทมหาวิทยาลัย และพื้นที่การศึกษาก าหนดดังตารางที่ 6  
ผลที่ได้จากการสร้างตัวแบบการถดถอยลอจิสติกจะแสดงได้ดังตารางที่ 7 ซึ่งประกอบไปด้วยค่าประมาณพารามิเตอร์ของแต่
ละตัวแปร ค่าคลาดเคลื่อน ค่า Z ค่า P และค่า Odds ซึ่งจากตารางที่ 7 จะได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทาง
สถิติ น่ันคือเมื่อค่าของตัวแปรที่พิจารณามีค่าเป็น 1 ตามที่ก าหนดในตารางงที่ 6 แล้วค่าความน่าจะเป็นที่จะท านายการได้งาน
ของบัณฑิต จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรนั้น ๆ โดยสามารถแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้ 

log (
𝑋

1 − 𝑋
) = −1.26 + 0.55𝑋1 + 0.49𝑋2 + 0.81𝑋3 + 0.76𝑋4 − 0.24𝑋5

+ 0.26𝑋6 + 0.27𝑋7 
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ตารางที่ 7 สรุปผลค่าพารามิเตอร์จากตัวแบบการถดถอยลอจิสติก 
 Estimate (𝒃) Std. Error Z – value P - value Odds 
Intercept -1.2592 0.1573 -8.006 0.00000 0.28389 
ปีการศึกษา 
2556 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2557 0.5542 0.1462 3.792 0.00015 1.74049 
2558 0.4972 0.1572 3.162 0.00157 1.64416 
2559 0.8178 0.1386 5.899 0.00000 2.26552 
2560 0.7629 0.1347 5.665 0.00000 2.14445 
สาขา 
สถิติประยุกต์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สถิติ -0.2402 0.1062 -2.262 0.02370 0.78647 
ประเภทมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ในก ากับ 0.2679 0.1253 2.138 0.03248 1.30726 
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพ - - - - - 
นอกเขตกรุงเทพ 0.2705 0.1109 2.439 0.01471 1.31057 

 
จากตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก จะเห็นว่าค่า Odds ของปีการศึกษา 2559 และ 2560 มีค่ามากท่ีสุด

คือ 2.26 และ 2.14 ตามล าดับนั่นคือ ผู้ที่จบการศึกษาในปี2559 มีโอกาสได้งานท ามากกว่าปี 2556 2.26 เท่า และผู้ที่จบ
การศึกษาในปี2560 มีโอกาสได้งานท ามากกว่าปี 2556 2.14 เท่า ซึ่งเมื่อเทียบกับปีแรกที่ศึกษาจะเห็นว่าค่า Odds มีค่า
มากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นโอกาสได้งานของบัณฑิตที่จบการศึกษาในช่วงหลังก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน นั่นคือหลัก
บัณฑิตที่จบจากสูตรสถิติหรือสถิติประยุกต์มีการได้งานท าเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของความต้องการ
แรงงานในปัจจุบันมากขึ้น และค่า Odds ของตัวแปรประเภทสถานศึกษาและพื้นที่ มีค่า Odds ประมาณ 1.3 ท้ังสองตัวแปร
หมายถึง ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยในก ากับ หรือมหาวิทยาลัยนอกเขตกรุงเทพ มีโอกาสได้งานท ามากกว่าผู้ที่จบจาก
มหาวิทยาลัยรัฐ หรือมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าเพียงเล็กน้อย  

ผลจากการศึกษา ในกระบวนการ Data Mining จะมีการประเมินตัวแบบที่ได้ด้วยการทดสอบตัวแบบที่ได้กับข้อมูล
ที่ไม่รู้จักเพื่อดูว่าตัวแบบที่ได้เหมาะสมหรือไม่ และสามารถน าไปใช้ได้จริง โดยผลของตัวแบบมีความแม่นย าในการท านาย 
63.98 % ซึ่งค านวณจากตาราง Confusion Matrix โดยน าจ านวนกลุ่มที่ท านายได้ถูกต้องหารด้วยจ านวนที่ท านายทั้งหมด 
จากนั้นในส่วนของการทดสอบตัวแบบจะใช้ข้อมูลที่แบ่งไว้เพื่อเป็นตัวทดสอบ หรือข้อมูลที่ไม่รู้จักมาท านายด้วยตัวแบบท่ีสร้าง
ขึ้นโดยผลที่ได้จากข้อมูลชุดทดสอบมีความแม่นย าในการท านาย 66.77 % ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับความแม่นย าของตัวแบบในชุด
ข้อมูลแรก แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีของตัวแบบซึ่งสามารถท านายข้อมูลได้ค่อนข้างเหมาะสมแต่ยังไม่มีความแม่นย ามาก
เท่าที่ควร เนื่องจากประสิทธิภาพในการท านายของข้อมูลทั้ง 2 ชุดมีความใกล้เคียงกัน ดังนั้นตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอย
ลอจิสติกท่ีได้ มีความเหมาะสม สามารถใช้ท านายการได้งานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษาที่ได้พบว่า บัณฑิตที่จบจากสาขาสถิติประยุกต์มีอัตราส่วนการได้งานท าลดลงจากปีแรกที่ท าการศึกษา
แต่บัณฑิตสาขาสถิติมีอัตราส่วนการได้งานท าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีแรก โดยที่บัณฑิตส่วนใหญ่จะเข้าท างานในสายงานธรุกิจ
เอกชนเป็นหลัก และจากตัวแบบการท านาย จะเห็นว่าการได้งานท าของบัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์มีความน่าจะเปน็ท่ีจะได้งาน
ท ามากกว่าบัณฑิตสาขาสถิติ ซึ่งต่างจากแนวโน้มการได้งานท ารายปีซึ่งพบว่าบัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์มีอัตราส่วนการได้งาน
ท าลดลง และในส่วนของการศึกษาอิทธิพลของการได้งาน ปีการศึกษา ประเภทของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ของสถานศึกษา 
ส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการได้งานของบัณฑิตเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ท าให้ในส่วนของผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆสามารถปรับปรงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในปัจจุบันได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อจ ากัดของข้อมูลที่ได้ เนื่องจากการตอบแบบสอบถามของบัณฑิตในปีล่าสุด อาจจะยังไม่ได้งานท าทันทีหลักจบ

การศึกษา รวมถึงข้อมูลมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา ท าให้บัณฑิตในปีก่อนหน้า มีการตอบแบบสอบถามเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมี
โอกาสได้งานท าเพิ่มมากข้ึน 

2. การศึกษาครั้งน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหรือท าวิจัยอื่น ๆเกี่ยวกับรายได้ของบัณฑิตในการท างานหรือ 
การศึกษาตัวแบบในการท านายการได้งานท าตัวแบบอื่น ๆเพื่อหาตัวแบบท่ีเหมาะสมในการท านายเช่นใช้ตัวแบบอื่น ๆ ในทาง 
Machin Learning เช่น Decision Tree , Random Forest หรือ Naïve Bayes เป็นต้น และนอกจากนี้ในการน าเสนอผล
ของตัวแบบอาจจะใช้วิธีการน าเสนอด้วยช่วงความเช่ือมั่นของสัดส่วนของการมีงานท าแล้วเทียบกับโอกาสของการได้งานท า
ทั้งหมดโดยมีการปรับค่าด้วยตัวแปรอื่น ๆ ที่อยู่ในตัวแบบด้วย (Kongchouy and Sampantarak, 2010) จะท าให้ง่ายต่อการ
แปลผลอีกด้วย  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 

722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ประชากรประกอบด้วยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 จ านวน 254 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบประเมินรายวิชา การสอน และทวนสอบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ท้ังนี้ในปี 2561 ได้
ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน าบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์มาใช้ทดแทนการบรรยายบทปฏิบัติการในช้ันเรียนในปี
การศึกษา 2559 และ 2561 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนปี
การศึกษา 2561 ด้านรายวิชา และการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และ 4.66 ตามล าดับ  
ในขณะที่ค่าความพึงพอใจต่อรายวิชาและการสอนปีการศึกษา 2559 และ 2560 อยู่ในระดับมาก ขณะที่คะแนนเฉลี่ยด้าน
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ซึ่งสูงกว่า
ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 ผลจากงานวิจัยช้ินนี้บ่งช้ีว่าการน าบทบรรยายปฏบิัติการออนไลน์สามารถเพิ่มความ
พึงพอใจในรายวิชาและการสอน นอกจากน้ันยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ก่อนเข้าท าปฏิบัติการ 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to evaluate the student’s satisfaction with adjustment of learning 

and teaching activities in 722-232 Botany Laboratory. The population used in this research was 254 students 
from Faculty of Education and Faculty of Science and technology, Prince of Songkla University that enrolled 
in this course on the second semester of 2016, 2017 and 2018. The research tools were a course, teaching 
and self-assessment evaluation form with a 5-level scale. The learning and teaching activities on semester 
2019 were adjusted from oral briefing to the E- laboratory briefing online course.  In semester 2018, the 
student’s satisfaction with adjustment of learning and teaching activity on course and teaching were strongly 
favorable in highest level with mean of 4. 52 and 4. 66, respectively.  While, the student’ s satisfaction with 
adjustment of learning and teaching activities on course and teaching in semester 2016 and 2017 were 
favorable. The mean of self-assessment in semester 2018 was 4.45 that higher than mean in 2016 and 2017. 
The results from this research indicated using the E-laboratory briefing online course increased the student’s 
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satisfaction.  In addition, the involvement of E- learning can encourage the student active learning and let 
them prepare themselves before the laboratory operation. 

 
Keywords: Student’s Satisfaction, Adjustment of learning and teaching activities, Botany Laboratory Course 
 
บทน า 

เทคโนโลยีจากอดีตถึงยุคปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมากมาย การก้าวผ่านจากยุคอนาล็อกเข้าสู่ยุค
ดิจิตอล การเข้าถึงของอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน ส่งผลให้มนุษย์สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย ใน
ด้านการศึกษาก็เช่นกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลมหาศาลในโลกของอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยการค้นหาผ่านเสิร์ชเอ็นจิน (Search engine) ภายในเวลาอันรวดเร็ว  
ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ในยุคปัจจุบันสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือแอปพลิเคช่ันต่าง ๆ 
เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Google classroom) และแบบทดสอบ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Kahoot เป็นต้น ซึ่งการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้น ช่วยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ได้ง่ายขึ้น วารินท์พร (2562) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะน า ช้ีแนะ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง ทั้งนี้การสอน
แบบเชิงรุกเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
ขั้นสูงด้วยการคิด วิเคราะห์ รวมทั้งลงมือปฏิบัติ (Biech, 2015 อ้างถึงใน ไพศาล, 2561) อย่างไรก็ตามผู้สอนจะต้องค านึงถึง
ความต้องการ ความรู้พื้นฐาน ความพร้อม และศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีทักษะใน
สาขาวิชาเฉพาะทางอย่างรอบรู้ และเชี่ยวชาญ (สุภัทรา, 2560) โดยอาศัยกระบวนการสอนแบบเชิงรุก เพื่อผลิตบุคคลากรที่มี
คุณภาพ มีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นก าลังพลที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ทั้งนี้
การส่งเสริมให้เกิดทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในตัวผู้เรียนนั้น ต้องอาศัยการออกแบบการสอนของผู้สอน โดย 
วิจารณ์ (2555) กล่าวว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) โดยผู้เรียนต้องเรียนด้วยตนเอง และผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความ
สะดวก (facilitate) ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง 

รายวิชา 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ เป็นรายวิชาปฏิบัติการที่เรียนควบคู่กับรายวิชาบรรยาย 722 -231 
พฤกษศาสตร์ทั่วไป ทั้งนี้รายวิชาปฏิบัติการนั้นจัดเป็นรายวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระในรายวิชาบรรยายเพิ่มมากขึ้น
จากการลงมือท าปฏิบัติการ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรอบรู้ในสาขาเฉพาะนั้นเพิ่มมากขึ้น
นอกเหนือจากการเรียนแค่รายวิชาบรรยายเพียงอย่างเดียว จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการเรียนรายวิชาปฏิบัติการเป็นการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ หรือ (learning by doing) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้การสอนแบบลงมือปฏิบัติยังช่วยเพิ่มพูนคุณภาพการเรียนรู้ เช่น เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation) 
เพิ่มการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ผู้ เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และเพิ่มการมีทักษะการถ่ายโยงความรู้ 
(Transferable Skills) (Evans & Abbott, 1998 อ้างถึงใน ณัฎฐพงษ์, 2559) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการหนึ่งเรื่องนั้นใช้เวลา 3 ช่ัวโมง โดยที่ผ่านมามีกิจกรรมการเรียนการสอนคือ ผู้สอนบรรยายบทปฏิบัติการในช้ันเรียน
ประมาณ 45-60 นาที หลังจากนั้นผู้เรียนเริ่มลงมือท าปฏิบัติการ จากการสอนแบบเดิมผู้เรียนจะมีเวลาเพียง 120-135 นาที 
ในการเรียนรู้ และจากการสะท้อนกลับข้อมูลจากนักศึกษาพบว่า เวลาดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการท าปฏิบัติการ และคณะผู้วิจัย
เห็นว่าการเพิ่มเวลาลงมือท าปฏิบัติการจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน
การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว โดยน าบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์มาใช้ทดแทนการบรรยายหน้าช้ัน
เรียน โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาและท าความเข้าใจบทปฏิบัติการด้วยตนเองก่อนเข้าช้ันเรียน ซึ่งเป็นแนวทางที่คณะผู้วิจัยมองว่า
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนได้มีเวลาลงมือท าปฏิบัติการมากขึ้น จึงน ามาสู่
วัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1  ปี



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

217 

การศึกษา 2559, 2560 และ 2561 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย รายวิชา ผู้สอน และทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค ์ 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 722 -232 ปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ 

 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรประกอบด้ วยนั กศึ กษาจากคณะศึ กษาศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 81 คน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 96 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 77 คน จ านวนรวมทั้งสิ้น 254 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
แบบประเมินรายวิชา ผู้สอน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (http://intranet.pn.psu.ac.th/) แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
บทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์วิชา 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ จ านวน 6 บท ประกอบด้วย ปฏิบัติการเรื่อง 

เซลล์พืช เนื้อเยื่อพืช กายวิภาคของพืช การคายน้ า การสังเคราะห์ด้วยแสง และการหายใจระดับเซลล์ 
คู่มือปฏิบัติการวิชา 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ จ านวน 6 บท ประกอบด้วย ปฏิบัติการเรื่อง เซลล์พืช 

เนื้อเยื่อพืช กายวิภาคของพืช การคายน้ า การสังเคราะห์ด้วยแสง และการหายใจระดับเซลล์ 
3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนรายวิชา 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 2560 และ 2561 

มีขั้นตอนการจัดการสอนที่แตกต่างกัน ในแต่ละปีมีการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะและแบบสะท้อนกลับจากนักศึกษา 
(Feedback) โดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละปีแสดงดังรายละเอียดและภาพประกอบท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้สอนบรรยายขั้นตอนการท าปฏิบัติการในช้ันเรียน ทดสอบย่อย และ
นักศึกษาลงมือท าปฏิบัติการ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาศึกษาขั้นตอนการท าปฏิบัติล่วงหน้าด้วยตนเองโดยอ่านคู่มือ
ปฏิบัติการและเอกสารประกอบการบรรยายปฏิบัติการผ่านการสแกน QR-Code ที่ปรากฏในคู่มือปฏิบัติการ ทดสอบย่อย 
จากนั้นอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนปฏิบัติการก่อนลงมือท าปฏิบัติการ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาศึกษาขั้นตอนการท าปฏิบัติล่วงหน้าด้วยตนเอง โดยรับชมบท
บรรยายปฏิบัติการออนไลน์วิชา 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ทางช่องยูทูป (YouTube channel) ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่าน
การสแกน QR-Code ที่ปรากฏในคู่มือปฏิบัติการ อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนปฏิบัติการก่อนลงมือท า
ปฏิบัติการ 
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ภาพประกอบท่ี 1 ขั้นตอนการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ค่าทางสถิติประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของผลคะแนน (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึง

พอใจใช้ต่อรายวิชา ผู้สอน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ แปลผลจากค่าเฉลีย่ของผลคะแนน โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายระดบั
ความพึงพอใจตามแนวคิดของ Likert (1967) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของ Likert (1967) ดังนี้ (อ้างถึงใน จุฑามาศ, 2561) 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ต่ ากว่า 1.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลและอภิปรายผล  

จากตารางที่ 2 เห็นได้ว่าเมื่อมีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการน าบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์รายวิชา 
722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.52±0.63 เพิ่มสูงขึ้นจากการปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 และจากคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวสามารถ
แปลผลระดับความพึงพอใจตามแนวคิดของ Likert โดยพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อรายวิชาในปีการศึกษา 2561 อยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2559 และ 2560 เท่ากับ 4.33±0.68 และ 4.33±0.71 
ตามล าดับ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และรายการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับคะแนนการประเมินเพิ่มสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเจน 3 อันดับแรก เมื่อมีปรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 คือ (1) การปฏิบัติช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหา
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ภาคทฤษฎีมากยิ่งขึ้น (4.70±0.49) (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน (4.67±0.51) และ (3) กิจกรรมในการปฏิบัติสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (4.57±0.59)  

 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อรายวิชา 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 
รายการประเมินความพึงพอใจ �̅�± S.D 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน 4.39±0.56 4.47±0.70 4.67±0.51 
2. การแนะน าและการช้ีแจงเป็นประโยชน์กับท่าน 4.33±0.64 4.38±0.66 4.52±0.62 
3. กิจกรรมในการปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.33±0.61 4.36±0.65 4.57±0.59 
4. การปฏิบัติช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาภาคทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 4.44±0.69 4.43±0.69 4.70±0.49 
5. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มปฏิบัติการเหมาะสม 4.31±0.70 4.21±0.77 4.44±0.72 
6. สถานท่ีปฏิบัติการเหมาะสมกับรายวิชา 4.24±0.73 4.28±0.63 4.38±0.69 
7. จ านวนช่ัวโมงและระยะเวลาการปฏิบัติเหมาะสม 4.35±0.68 4.30±0.72 4.51±0.60 
8. เครื่องมือ/อุปกรณ์/สิ่งสนับสนุนท่ีใช้ในการปฏิบัติเพียงพอ 4.09±0.81 4.23±0.85 4.41±0.80 
9. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติเหมาะสม 4.43±0.66 4.32±0.75 4.49±0.65 
คะแนนเฉลี่ย 4.33±0.68 4.33±0.71 4.52±0.63 

 
ในรายการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อย และมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก มี 3 รายการคือ (1) สถานที่ปฏิบัติการ

เหมาะสมกับรายวิชา (4.38±0.69) (2) เครื่องมือ/อุปกรณ์/สิ่งสนับสนุนที่ใช้ในการปฏิบัติเพียงพอ (4.41±0.80) และ (3) 
จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มปฏิบัติการเหมาะสม (4.44±0.72) เห็นได้ว่าทั้ง 3 รายการ ที่ได้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับทั้ง สถานที่ โดยขนาดห้องเรียนเล็กเกินไป จ านวนโต๊ะท าปฏิบัติการน้อยไม่เหมาะสมกับจ านวน
ผู้เรียน ในขณะที่เครื่องมือและอุปกรณ์ก็มีจ านวนจ ากัด ส่งผลให้ผู้สอนต้องจัดจ านวนนักศึกษา 3-4 คนต่อกลุ่ม ซึ่งเป็นเหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าจ านวนคนต่อกลุ่มมากเกินไป และส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

จากผลความพึงพอใจต่อผู้สอนรายวิชา 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 , 2560 และ 2561 
(ตารางที่ 3) โดยแบ่งการประเมินผู้สอนออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะของผู้สอน และ ด้านทักษะ
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ พบว่า ในปีการศึกษา 2559 , 2560 และ 2561 ระดับคะแนนเฉลี่ยต่อผู้สอนทั้ง 3 ด้าน เรียง
ตามล าดับคะแนนเฉลี่ยจากน้อยไปหามากคือ (1) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ (2) ด้านความรู้ และ (3) คุณลักษณะ
ของผู้สอน โดยค่าคะแนนเฉลี่ยผู้สอน ในปีการศึกษา 2561 มีค่าสูงกว่า 4.60 เหมือนกันทั้ง 3 ด้าน ซึ่งค่าดังกล่าวสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 2 

เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้สอนแยกตามรายการประเมินความพึงพอใจ 11 ข้อ พบว่า ระดับ
คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 11 รายการ มีค่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 4.50 คะแนน ในทุกรายการ และมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ทุกรายการเช่นเดียวกัน โดย 3 รายการที่ผู้สอนได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
(1) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน (2) อาจารย์ผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน และ (3) อาจารย์
ผู้สอนใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ จากผลคะแนนเฉลี่ยแยกตามรายการประเมินความพึงพอใจ 11 รายการ 
บ่งช้ีว่าการที่ผู้สอนปรับกิจกรรมการเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยการน าเอาบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์มาใช้ทดแทน
การบรรยายในช้ันเรียนในปีการศึกษา 2559 หรือ การให้นักศึกษาอ่านท าความเข้าใจปฏิบัติการด้วยตนเองในปีการศึกษา 
2560 น้ัน ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่อตัวผูส้อนในปีการศกึษา 2562 อยู่ที่ระดับมากท่ีสุด (4.66±0.54) ขณะที่คะแนนเฉลีย่
ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34±0.68 และ 4.42±0.62 ตามล าดับ มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่
ระดับมาก 

 
 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

220 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการผู้สอนรายวิชา 722-232 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 
รายการประเมินความพึงพอใจ �̅�± S.D 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ด้านความรู้ 
1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีสอน 4.60±0.57 4.57±0.57 4.75±0.44 
2. อาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษา และแนะน าแหล่งเรียนรู้

เพิ่มเติม 
4.29±0.74 4.30±0.65 4.65±0.52 

3. อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชากับ
ศาสตร์อื่น ๆ และการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

4.38±0.64 4.43±0.63 4.61±0.57 

ด้านคุณลักษณะของผู้สอน 
4. อาจารย์ผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 4.31±0.62 4.47±0.68 4.75±0.48 
5. อาจารย์ผู้สอนมีบุคลิกภาพเหมาะสม 4.33±0.69 4.43±0.57 4.65±0.52 
6. อาจารย์ผู้สอนมีความตรงต่อเวลา 4.46±0.71 4.57±0.63 4.73±0.53 
ด้านทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
7. อาจารย์ผู้สอนใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

น่าสนใจ 
4.31±0.75 4.37±0.67 4.71±0.54 

8. อาจารย์ผู้สอนมีการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 

4.23±0.75 4.33±0.61 4.53±0.67 

9. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 4.40±0.54 4.43±0.57 4.67±0.52 
10. อาจ า รย์ ผู้ ส อน ใ ช้ วิ ธี ก า ร วั ดและประ เมิ นผลที่

หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน 
4.19±0.70 4.37±0.56 4.61±0.57 

11. อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงาม 

4.27±0.71 4.33±0.66 4.67±0.59 

คะแนนเฉลี่ย 4.34±0.68 4.42±0.62 4.66±0.54 

ภาพประกอบท่ี 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผู้สอน ด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะของผู้สอน และด้านทักษะและเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 

 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เมื่อมีการปรับกิจกรรม

การเรียนการเรียนการสอนแสดงในตารางที่ 4 พบว่า ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 คะแนนเฉลี่ยเมื่อแยกตามรายการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.87-4.34 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก แต่เมื่อมีการ
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ด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะของผู้สอน ด้านทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

2559 2560 2561



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

221 

น าบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์มาใช้ในปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของรายการประเมินทุกรายการมีค่าเพิ่ม
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2559 และ 2560 โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.34-4.54 ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมากและระดับมากที่สุด รายการประเมินความพึงพอใจต่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 หรือมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีด้วยกัน 3 รายการ คือ (1) ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (2) ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (3) ผู้เรียนมี
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นหากพิจารณารายการประเมินความพึงพอใจที่ได้คะแนนสูงสุดจะ
เห็นความสัมพันธ์กับการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 โดยการน าบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์มา
ประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มทักษะในการสืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยัง
ช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะส าคัญที่ค วรเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

ทั้งนี้ในส ารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้บทบรรยาย
ปฏิบัติการออนไลน์ทดแทนการบรรยายในช้ันเรียน พบว่าในภาพรวมนักศึกษาให้ข้อคิดเห็นว่าการใช้บทบรรยายปฏิบัติการ
ออนไลน์ทดแทนการบรรยายในช้ันเรียนเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมตัวและท าความเข้าใจบทปฏิบัติการก่อนเข้าช้ันเรยีน
มากขึ้นกว่าเดิม  มีเวลาในการท าปฏิบัติการและสนุกในการเรียนมากขึ้น ในส่วนข้อเสนอแนะนั้นนักศึกษาอยากให้ผู้สอนปรับ
ความยาวของวีดีโอบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์ให้กระชับเพื่อใช้เวลาในการรับฟังที่สั้นลง 
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ปีการศึกษา 2559 , 2560 
และ 2561 
รายการประเมินความพึงพอใจ �̅�± S.D 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
1. ผู้เรียนมีจริยธรรมต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อเพื่อนร่วม

อาชีพ และต่อสังคม 
4.17±0.57 4.14±0.65 4.46±0.61 

2. ผู้เรียนมีความตระหนักในคุณค่าของรายวิชาน้ี 4.00±0.64 4.20±0.68 4.37±0.60 
3. ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.97±0.89 4.26±0.66 4.37±0.65 
ด้านความรู้    
4. ผูเ้รียนได้รับความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 3.94±0.54 4.09±.0.66 4.46±0.66 
5. ผู้เรียนมีความรอบรู้เนื้อหาในสาขาหรือวิชาเฉพาะ 4.09±0.56 4.20±0.63 4.49±0.56 
ด้านทักษะทางปัญญา    
6. ผู้เรียนมีการบูรณาการศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 3.89±0.96 4.06±0.68 4.37±0.65 
7. ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและรู้เท่าทันสถานการณ์ 4.00±0.73 4.17±0.62 4.49±0.61 
8. ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.06±0.68 4.23±0.69 4.51±0.51 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
7. ผู้เรียนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 4.17±0.62 4.31±0.68 4.49±0.56 
8. ผู้เรียนสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 4.17±0.66 4.34±0.64 4.54±0.61 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

9. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 4.09±0.56 4.14±0.60 4.49±0.56 
10. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้หรือ

การท างาน 
4.03±0.62 4.20±0.72 4.34±0.68 

11. ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 4.17±0.62 4.20±0.72 4.51±0.56 
คะแนนเฉลี่ย 4.07±0.67 4.21±0.66 4.47±0.59 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการน าบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์มาใช้ทดแทนการ

บรรยายบทปฏิบัติการในช้ันเรียนในปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 นั้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อรายวิชาและผู้สอน ในปีการศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 และ 2560 น้ัน ขณะที่
คะแนนเฉลี่ยด้านทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ต่อการปรับกิจกรรมการเรยีนการสอนในปีการศึกษา 2561 มี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงกว่าปีการศึกษา 2559 และ 2560 ทั้งนี้การน าบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์มาใช้ทดแทนการบรรยายบท
ปฏิบัติการในช้ันเรียนนั้น เป็นวิธีการที่เพิ่มเวลาให้กับการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการลงมือท าปฏิบัติการ และยังส่งเสริมให้เกดิ
การเรียนรู้แบบเชิงรุก อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้าท าปฏิบัติการเพิ่มมากข้ึนด้วย 
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาจากการท าวิจัยครั้งนี้ผู้สอนสามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 722-232 
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต ตามหลักของการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะผู้วิจัยควรหาวิธีการในการติดตามการเข้ารับชมบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์ของนักศึกษา 
2. คณะผู้วิจัยควรหาแนวทางหรือวิธีการที่จะน ามาใช้ปรับพฤติกรรมการเข้ารับชมบทบรรยายนักศึกษา 
3. คณะผู้วิจัยควรเพิ่มช่องทางในการเข้ารับชมบทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์ เช่น Google Classroom 
4. คณะผู้วิจัยควรเพิ่มการส ารวจการรับรู้ในการใช้บทบรรยายปฏิบัติการออนไลน์ที่นักศึกษาได้ศึกษาก่อนการเข้าช้ัน

เรียน 
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บทคัดย่อ 

เกมถาม-ตอบ จัดเป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดที่ช่วยผู้เล่นบรรลุผลการ
เรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการท ากิจกรรม เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบมีหลายรูปแบบที่สามารถปรับให้เข้า
กับเนื้อหาของบทเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียน เนื่องจากการเลือกเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษาเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ จ านวน 4 เกม ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ได้แก่ “Kahoot!” - ผู้เรียนเข้าร่วมเกมบนเว็บไซต์ Kahoot! โดยใช้สมาร์ทโฟน, ไอแพดหรือแล็ปท็อป, 
“Plickers” - ผู้เรียนแต่ละคนตอบค าถามด้วยการหมุนบัตร Plickers โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality), “เกมชูป้าย (Hand Placard)” - ผู้เรียนชูป้ายค าตอบตามสีภายในเวลาที่ก าหนดด้วยเสียงเพลง, และ “กล่องเสี่ยง
ทาย (Fortune Box)” - ผู้เรียนส่งกล่องจากผู้เรียนคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งจนเพลงหยุดแล้วหยิบฉลากขึ้นมาและเรียกช่ือผู้ที่
จะตอบค าถาม ในงานวิจัยนี้ได้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากเกมดังกล่าวกับนักศึกษาช้ันปีที่สามจ านวน 15 คนที่
ลงทะเบียนวิชาเทคโนโลยีน้ ายาง ผลการศึกษาพบว่า เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกมที่ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ “Plickers” และ “Kahoot!” และการใช้
เกมในการจัดการเรียนรู้มีส่วนช่วยให้ความคงทนต่อการจดจ าได้ดีขึ้นและช่วยให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเกม Kahoot! สูงที่สุด 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้, การจดจ า, ผลสัมฤทธ์ิ, เกม, การเรียนรู้เชิงรุก 
 

Abstract 
Question and Answer ( Q&A)  game is one of game- based learning types that have been designed 

with the idea of achieving learning outcomes and make learning activities more fun for all learners.  There 
are several Q&A games which can be adapted to fit the content of the lesson and learner behaviors. In this 
research, four different Q&A games were investigated for learning motivation and learning achievement. The 
Q&A games included Kahoot! – learners joined the game on the Kahoot! website using their smartphones, 
iPads or laptops, Plickers – each learner used a Plickers card to answer the question by rotating the Plickers 
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card and augmented reality (AR) technology, Hand placards – learners used hand color placards to answer 
questions within time controlled by sound. Fortune box – learners have to pass a box from one learner to 
another learner until the music stops, pick up a label and call a person’ s name who will be answered.  In 
this study, 15 third- year students who registered for Latex Technology course experienced these games. 
The study found that Q&A games have different learning achievements at the statistical significance level 
of 0. 05.  The highest of the average learning achievement scores acquired from " Plickers"  and " Kahoot! ” . 
Moreover, the use of Q&A games improves memory and retention in learning at the statistical significance 
level of 0.05. Kahoots! achieved the highest score of learner satisfaction. 
 
Keywords: Learning, Remembering, Achievement, Game, Active Learning 
 
บทน า  

เกมเพื่อการศึกษาจัดเป็นหนึ่งนวัตกรรมส าหรับการศึกษา สร้างขึ้นจากปัจจัยหลักสามประการคือ การเล่น การมี
ส่วนร่วมและการเรียนรู้ (EL-Said, 2009) จากผลงานวิจัยพบว่าการเรียนรู้ผ่านเกมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สงูถึงร้อยละ 95 
เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 1  
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ (EL-Said, 2009) 
 

เกมการศึกษาโดยตรงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ 1) เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมการสื่อสาร เกมการถาม-ตอบ
เป็นต้น 2) เกมแบบแข่งขัน มีผู้แพ้ ผู้ชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบนี้ เพราะการแข่งขันช่วยให้การเล่นเพิ่มความสนุกสนาน
มากขึ้น และ 3) เกมจ าลองสถานการณ์ (simulation  game) เป็นเกมที่จ าลองความเป็นจริง สถานการณ์จริง ซึ่งผู้เล่นจะต้อง
คิดตัดสินใจจากข้อมูลที่มี และได้รับผลของการตัดสินใจ มีทั้งแบบบอร์ดเกม  (board game) เช่น เกมเศรษฐี และคอมพิว-
เตอร์เกม (computer game) ผู้เล่นสามารถควบคุมการเล่นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์เกมแบบน้ีได้รับความนิยมสูงมาก (ทิศนา, 
2550) เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ จัดเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง ที่ผู้สอนน ามาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ที่มกีารออกแบบมา
เพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดผ่านเข้าไปในเกม เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการเข้าถึงผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้เรียนเล่นเกมจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ต่าง ๆ ผ่านการ
เล่นเกม ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าและเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว เกมสามารถกระตุ้นเร้าความสนใจให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนทุก
คนอยากมีส่วนร่วมในเกม การเลือกเกมจึงต้องเป็นเกมที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้เล่น เวลาก็เป็นเง่ือนไขส าคัญอย่างหนึ่งในกา ร
เลือกเกม เกมที่ใช้เวลาเล่นนานอาจท าให้ผู้เรียนรู้สึกเหนื่อย และอาจได้รับเนื้อหาในบทเรียนไม่ครบถ้วนในช่วงเวลาที่ก าหนด 
เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ จึงเป็นรูปแบบเกมที่ได้รับความสนใจของผู้สอนในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็น
การสร้างแรงจูงใจในการเข้าถึงผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้เรียนเล่นเกมจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกม ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าและเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน
ให้สนุกสนาน สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนได้ทันที โดยเกม
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การเรียนรู้แบบถาม-ตอบ สามารถน ามาใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่การน าเข้าสู่บทเรียน การกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนในขั้นการสอน การทบทวนเนื้อหา และขั้นสรุปในการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Connolly, 2012) มีรายงานวิจัย
หลายฉบับที่มีการน าการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น สหรัฐและเอกลักษณ์ (2560) น าเกม
ถาม-ตอบ ได้แก่ Kahoot! และเกมบิงโก  เพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียน ผลประเมินพบว่าผู้เรียนรู้สึกสนุก ไม่เบื่อหน่าย 
ทุกค าถามในเกมอยู่เนื้อหาในบทเรียน และช่วยประเมินผลความเข้าใจแก่ผู้เรียนรายบุคคลได้ สุวรรณา (2560) ได้จัดการเรียน
การสอนเชิงรุกแบบห้องเรียนกลับ (Flipped classroom) โดยน าเกมถามตอบในรูปแบบแข่งขันชิงรางวัล ในรายวิชาจิตวิทยา 
เรื่องการเรียนรู้ ผลวิจัยพบว่าการเล่นเกมแข่งขันตอบค าถาม สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ Siriphunwaraphon, et al. (2016) พบว่า เกมเพื่อการศึกษา นอกจากจะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการเรียนรู้แล้ว การเลือกเกมให้เหมาะกับบุคลิกภาพของผู้เรียน ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้
เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 

ในปัจจุบันเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ ได้มีการพัฒนาในรูปแบบเกมออนไลน์ ที่สามารถแทรกภาพ วิดีโอ แผนภาพ 
และมีเพลงประกอบสร้างความสนุกสนาน โดยเกมถาม-ตอนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันนี้คือ Kahoot! ผู้เล่นจะ
ตอบค าถามบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของตนเอง ขณะที่ค าถามจะปรากฏบนจอมอนิเตอร์ที่ดูร่วมกัน มีการแข่งขัน
กันในเรื่องเวลาหรือความเร็วในการตอบค าถาม โดยใครตอบได้ถูกต้องและเร็วกว่าจะได้คะแนนเป็นผูช้นะในข้อนั้นและคะแนน
ดังกล่าวจะรวมไปจนถึงข้อสุดท้าย ซึ่งคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนผู้ชนะ สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เล่น แต่อย่างไรก็ตามการ
เล่นเกมผ่านโปรแกรม Kahoot! มีข้อจ ากัดบางประการ จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในการใช้เกม Kahoot! พบว่าผู้เรียนจะรีบ
ตัดสินใจในการตอบค าถามเพื่อต้องการความไวในการตอบค าถาม ส่งผลให้เกิดข้อผิ ดพลาดได้ง่าย และเล่นเกม Kahoot! 
ผู้เรียนต้องมีสมาร์ทโฟนและสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนก็มีผลต่อไวในการส่ง
ค าตอบ ต่อมาได้มีการน าเสนอเกมถาม-ตอบ ที่มีช่ือว่า Plickers เป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้สแกน AR code โดยใช้เทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ผู้เรียนไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟน แต่ผู้เรียนจะมีกระดาษคนละใบที่มี ID ใช้ตอบค าถาม A, B, 
C, D เวลาจะตอบค าถามก็หมุนด้านให้ถูกฝั่ง ส่วนผู้สอนจะใช้สมาร์ทโฟนเปิดแอปพลิเคชัน Plickers  แล้วเปิดกล้องเพื่อสแกน
กระดาษ AR ของผู้เรียน แต่แอปพลิเคชันนี้ไม่มีเสียงเพลงและไม่มีเวลาในการเร่งเร้าในการตอบค าถาม ผู้เรียนจึงมีสมาธิในการ
เลือกค าตอบ แต่ความสนุกสนานอาจไม่เท่ากับการใช้เกม Kahoot! ดังนั้น การเลือกใช้เกมจึงต้องมีความสมดุลระหว่างความ
สนุกสนาน การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อช่วยให้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง 

ในงานวิจัยนี้จึงเลือกเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ จ านวน 4 เกม ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้แก่ “Kahoot!” - ผู้เรียนเข้าร่วมเกมบนเว็บไซต์ Kahoot! โดยใช้สมาร์ทโฟน, ไอแพดหรือแล็ปท็
อป, “Plickers” - ผู้เรียนแต่ละคนตอบค าถามด้วยการหมุนบัตร Plickers โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality), “เกมชูป้าย (Hand Placard)” - ผู้เรียนชูป้ายค าตอบตามสีภายในเวลาที่ก าหนดด้วยเสียงเพลง, และ “กล่องเสี่ยง
ทาย (Fortune Box)” - ผู้เรียนส่งกล่องจากผู้เรียนคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งจนเพลงหยุดแล้วหยิบฉลากขึ้นมาและเรียกช่ือผู้ที่
จะตอบค าถาม  
 
วัตถุประสงค ์

1. ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของเกมแนว-ถามตอบ ทั้ง 4 เกมที่ส่งผลต่อผลสัมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้และความคงทนต่อการจดจ าของผู้เรียนจากเกมแนวถาม-ตอบทั้ง 4 เกม 
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเกมแนวถาม-ตอบ แบบต่าง ๆ 

 
สมมติฐานของการวิจัย   

1. เกมแนวถาม - ตอบทั้ง 4 เกมส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนไม่แตกต่างกัน 
2. เกมส์แนวถาม - ตอบท้ัง 4 เกมส่งผลให้ผลผลสัมฤทิ์ทางการเรียนรู้ และความคงทนต่อการจดจ าไม่แตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิด  
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมของ

ผู้เรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่ส าคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้ (Learning skill) โดย
ผู้สอนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ มีการฝึกฝนทักษะที่ส าคัญและ
จ าเป็นอยู่เสมอ  หลักการเรียนรู้ที่ Klaz Mellander (1993) ได้น าเสนอไว้ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไดต้้องมาจากการที่ผู้เรียนได้
ทดลองฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อการเรียนรู้ที่ดีจะต้องมีจุดดึงดูดที่จะท าให้ผู้เรียนสนใจได้ และเน้นการให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตัวเองเป็นหลัก จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ และจดจ าได้ดีกว่า การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือต้องเรียนแล้วต้องได้ความรู้พร้อม
กับได้รับความสนุกสนานไปด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมในการเลือกใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่การน าเข้าสู่บทเรียน การทบทวนเนื้อหา และขั้นสรุปในการประเมินผล
สัมฤทธ์ิการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการใช้เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จะเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 15 
คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รหัสวิชา 342-321 เทคโนโลยีน้ ายาง มีระยะเวลาใน
การด าเนินการวิจัย 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 15 ช่ัวโมง 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น (independent variable) คือ วิธีการสอนโดยใช้แกม 4 เกม 
ตัวแปรตาม (dependent variable) คืัอ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ และความคงทนต่อการจดจ า 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1  ช่วงเวลาในการใช้เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ เป็นการเล่นเป็นรายบุคคล เล่นพร้อมกัน ใช้เวลาในการเล่นเกม

แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 2 คือในช่วงแรกในการเข้าสู่บทเรียน หรือการทบทวนบทเรียน ใช้เวลาประมาณ 5 
นาที และช่วงที่สองเป็นเกมหลังจากกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์ใช้เวลา 10 นาทีและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับหลังหรือ
ระหว่างการเล่นเกมการเรียนรู้ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2  ช่วงเวลาในการใช้เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

 
3.2 กิจกรรมในช้ันเรียน จะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน โดยกลุ่มย่อยแต่ละกิจกรรม จะมีสมาชิก

หมุนเวียนไม่มีสมาชิกซ้ ากลุ่มเดิม 
3.3 ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาเป็นรูปเล่มและไฟล์บทเรียนในรูปแบบ PDF ซึ่งอัพโหลดไว้ในระบบการจัดการการเรียนรู้

ออนไลน์ (Online Learning Management System) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียน 

3.4 รูปแบบเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ วิธีการเล่มเกม อุปกรณ์ที่ใช้ในเกมและเวลาที่ใช้ และเนื้อหาบทเรียนที่ใช้
เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยนี้ 
ชนิดของ

เกม 
วิธีการเล่น อุปกรณ์ที่ใช้ในเกม เวลาที่ใช้ Feedback 

Plickers ผู้เล่นไดร้ับกระดาษแสดง AR ของค าตอบ 
A, B, C, D ค าถามจะปรากฏหนา้จอ
โปรเจคเตอร์ และผู้เล่นหมุนดา้น
กระดาษค าตอบ AR และผู้สอนจะใช้มือถือ
ตรวจค าตอบ ผู้ตอบถูกจะขึ้นเป็นสีเขียว 
และผูต้อบท่ีผดิจะปรากฏสีแดง 

 
กระดาษค าตอบ AR 

ข้อละ 30 
วินาที ใช้

เวลา
ทั้งหมด 
10 นาที 

ทันทีหลัง
ตอบค าถาม
แต่ละข้อ 

Kahoot! ผู้เล่นเลือกตอบค าถามผ่านมือถือโดย
ลงทะเบียนเข้าเล่นในเว็บไซตข์อง Kahoot! 
ค าถามและตัวเลือกค าตอบจะปรากฏ
หน้าจอโปรเจคเตอร์ หน้าจอมือถือผู้ตอบ
จะปรากฏเฉพาะตัวเลือกใหผู้้เล่นเลือกตอบ 

 
ภาพหน้าจอค าถามและค าตอบ 

ข้อละ 30 
วินาที ใช้

เวลา
ทั้งหมด 
10 นาที 

ทันทีหลัง
ตอบค าถาม
แต่ละข้อ 

ชูป้าย 
(Hand 

Placard) 
 

ผู้เล่นจะได้รับกระดาษสีแสดงกลุม่ของสาร
รักษาความเสถียร จ านวน 5 แผ่นสี ผู้ตอบ
จะต้องชูป้ายค าตอบที่คิดวา่ถูกต้อง ใน
ระหว่างเล่นเปิดเพลงเพื่อให้ผูเ้ล่นทราบ
เวลาในแตล่ะข้อ  

ป้ายค าตอบ 

ข้อละ 30 
วินาที ใช้

เวลา
ทั้งหมด 
10 นาที 

ทันทีหลัง
ตอบค าถาม
แต่ละข้อ 

กล่อง
เสี่ยงทาย 
(Fortune 

Box) 
 

แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 7 - 8 คน 
ให้น่ังล้อมวง วนแก้วจากทางขวาไปซ้าย 
เมื่อเพลงหยดุ แก้วอยู่ท่ีใคร ให้หยบิฉลาก
ขึ้นมาอ่านเพื่อบอกว่าใครจะเป็นผูต้อบ
ค าถามในข้อนี้ โดยค าถามจะปรากฏ
หน้าจอโปรเจคเตอร ์  

นั่งล้อมวงเล่นเกม 

ข้อละ 30 
วินาที ใช้

เวลา
ทั้งหมด 
10 นาที 

ทันทีหลัง
ตอบค าถาม
แต่ละข้อ 

 
3.5 ในแต่ละบทจะมีการทดสอบก่อนเข้าเรียน และหลังเรียน จัดเป็นหมวดค าถามชุดละ 10 ข้อ โดยแบบทดสอบจะ

ถูกน าเสนอผ่านเกมแบบถาม-ตอบ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 รูปแบบเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบท่ีใช้ในเนื้อหาของบทเรียน 
ชนิดของเกม แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

Plickers Pre-test 2 ครั้ง 
 ประวัติยางพารา และ สารรักษาสภาพของน้ ายาง 

Post-test 2 ครั้ง 
 กลไกการเสียสภาพ และ น้ ายางข้น 

Kahoot! 
 

Pre-test 2 ครั้ง 
 องค์ประกอบของน้ ายาง และวิธีการทดสอบน้ ายาง 

Post-test 2 ครั้ง 
 ประวัติยางพารา และความรักษาสภาพน้ ายาง 

ชูป้าย (Hand 
Placard) 

Pre-test 1 ครั้ง 
 สารรักษาความเสถียรของน้ ายาง 

Post-test 1 ครั้ง 
 สารรักษาความเสถียรของน้ ายาง 

กล่องเสี่ยงทาย 
(Fortune 

Box) 

Pre-test 2 ครั้ง 
 กลไกการเสียสภาพ และ น้ ายางข้น 

Post-test 2 ครั้ง 
 องค์ประกอบของน้ ายาง และ วิธีการทดสอบน้ า

ยาง 
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3.6 มีการใช้เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ MultiEx1 จ านวน 100 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาใช้ฝึกทบทวนเนื้อหาด้วย

ตนเอง 
4. การประเมินผล 
4.1 ค่าความยากง่ายและค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
ในงานวิจัยนี้ได้มีการใช้เกมถาม-ตอบ ทั้ง 4 แบบกับเนื้อหาแต่บทที่แตกต่างกันไป จึงได้ท าการค านวณค่าความยาก
ง่ายของค าถามจากเนื้อหาแต่ละบท เพื่อควบคุมความเอนเอียงที่อาจเกิดขึ้นจากค าถามที่เปลี่ยนไปตามเนื้อหา
บทเรียน โดยค านวณหาค่าความยากง่ายของข้อสอบในสมการ (1) และหาค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบโดยวิธีของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson : KR) ตามสูตรที่ในสมการ (2) และ (3) เพื่อ
ความคงเส้นคงวาของแบบทดสอบชุดนั้นกับผู้เรียนไม่ว่าจะทดสอบจ านวนกี่ครั้งคะแนนที่ได้จะไม่แตกต่างกัน 

 
P  =  Ru - R1/ Nu                             (1) 

  เมื่อ        P  แทน  ค่าความยากง่าย 
             Ru แทน จ านวนผู้เรียนในกลุ่มเก่งท่ีท าถูก 
             R1 แทน จ านวนผู้เรียนในกลุ่มอ่อนท่ีท าถูก 
             Nu แทน จ านวนผู้เรียนในกลุ่มเก่ง 

 
การหาความเช่ือมั่นโดยวิธีของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson : KR) ตามสูตรที่ในสมการ (2) และ (3) 

    =
 

  − 1
{1 −

∑   

  
2 } (2) 

   
2 =

  ∑  2 − (∑  )2

 2  (3) 

 
เมื่อ       คือ  สัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

    คือ  จ านวนข้อของแบบทดสอบ  
                คือ  สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าข้อสอบข้อนั้นถูกกับผู้เรียนทั้งหมด 
               คือ  สัดส่วนของผู้เรียนท่ีท าข้อสอบข้อน้ันผิดกับผู้เรียนท้ังหมด 
                      คือ  ความแปรปรวนของคะแนนสอบท้ังฉบับ 
                     คือ  จ านวนผู้เรียน 

4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบทั้ง 4 แบบ โดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) 
4.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความคงทนต่อการจดจ าของผู้เรียนจากเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบท้ัง 
4 แบบ โดยใช้สถิติ paired t-test 
4.4 ประเมินความพึงพอใจและความสามารถในการจดจ าเนื้อหาบทเรียนของผู้เรียนจากเกมการเรียนรู้แบบถาม-
ตอบท้ัง 4 แบบ ประเมินความพึงพอใจ และความสามารถในการจดจ าเนื้อของผู้เรียนจากแบบสอบถาม 
 
 
 

                                                           
1  https://sites.google.com/phuket.psu.ac.th/multiex/case-study?authuser=0 

https://sites.google.com/phuket.psu.ac.th/multiex/case-study?authuser=0
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ผลและอภิปราย     

1.  การหาความยากง่ายและค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่นของแบบทดสอบจากค าถามในเกมการเรียนรู้แบบถาม-
ตอบ และข้อสอบกลางภาคเรียน น ามาค านวณหาค่าความยากง่ายตามสมการที่ (1) และค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่นตาม
สมการ (2) ดังแสดงในตารางที่ 3 

- ค่าความยากง่ายของข้อสอบมีค่าไม่เกิน 1 ค่าที่ยอมรับได้จะอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8  
ถ้าข้อสอบไม่มีค่าเกิน 0.80 แสดงว่า ข้อสอบนั้นมีความง่ายมากเกินไปต้องตัดออกหรือปรับปรุงใหม่ 
ถ้าข้อสอบมีค่าต่ ากว่า 0.2 ถือว่า ข้อสอบนั้นมีความยากเกินไปต้องตัดออกหรือปรับปรุงใหม่ 

- ค่าค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่นของข้อสอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากมีค่าที่ใกล้กับ 1 ถือ
ว่าค่าความความเช่ือมั่นอยู่ในระดับดีมาก 

 
ตารางที่ 3  ค่าความยากง่ายและค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ ค่าความยากง่าย ค่าสัมประสิทธิข์องความเชื่อมัน่ 
Plickers 0.40 0.67 
Kahoot! 0.42 0.73 
Hand placard 0.42 0.66 
Fortune box 0.54 0.57 
Midterm exam* 0.44 0.67 

หมายเหตุ ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย ผู้เรียนต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปถือว่าตอบค าถามได้ 
 
จากตารางที่ 3 ความยากง่ายของค าถามจากเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ โดยค านวณหาค่าอ านาจการจ าแนกของ

ข้อสอบแต่ละข้อและน ามาหาค่าเฉลี่ย พบว่าค่าความยากง่ายของค าถามจากบทเรียนที่ต่างกัน มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 
0.40 – 0.54  แสดงว่าค าถามที่ใช้ส าหรับเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ ทั้ง 4 แบบ มีความยากง่ายใกล้เคียงกัน จึงไม่มีผลต่อ
ความเอนเอียงจากค าถามในแต่ละชุดที่ใช้ส าหรับเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบทั้ง 4 แบบ และค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.57 – 0.73 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบส าหรับการเกมการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ มีความคง
เส้นคงวาของแบบทดสอบใกล้เคียงกัน ดังนั้นชุดค าถามทั้งหมดสามารถใช้ได้กับเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ ทั้ง 4 แบบ โดย
ไม่เกิดความเอนเอียง 

2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบทั้ง 4 แบบ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบทั้ง 4 แบบต่อคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนสามารถ

สรุปทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบทั้ง 4 แบบ 
ค่าสถิติ Plickers Kahoot! Hand Placards Fortune Box 

ขนาดตัวอย่าง 15 15 15 15 
ค่าเฉลี่ย 8.14 8.14 8.06 6 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.88 1.96 2.05 2.2 

 
จากตารางที่ 4 ค่าทางสถิติเบื้องต้นพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วการเรียนโดยใช้เกม Plickers และเกม Kahoot! ช่วยให้

ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าการใช้เกมชูป้ายและกล่องเสี่ยงทายตามล าดับ และในงานวิจัยนี้ได้ท าการเปรียบเทียบเกมการ
เรียนรู้แบบถาม-ตอบท้ัง 4 แบบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้แตกต่างกันหรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าค่าทดสอบทางสถิติ Fค านวณ > F
วิกฤต และ ค่า p-value < 0.05 ดังนั้นการทดสอบนี้ปฎิเสธสมติฐานหลัก นั่นคือผู้เรียนที่ได้รับการสอนด้วยเกมการเรียนรู้แบบ
ถาม-ตอบที่แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่ามีค่าเฉลี่ย
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ผลสัมฤทธ์ิอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกันหรือกล่าวได้ว่ามีวิธีการสอนด้วยการใช้เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบอย่างน้อย 1 คู่ที่ท า
ให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้แตกต่างกัน 

จากค่าทางสถิติในตารางที่ 4 และตารางที่ 5 สามารถสรุปได้ว่าโดยเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกมที่ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ เกม Plickers และ 
เกม Kahoot! 
 
ตารางที่ 5 ค่าความแปรปรวนเปรียบเทียบเกมการเรียนรูแ้บบถาม-ตอบท้ัง 4 แบบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ 
ความแปรปรวน SS df MS F P-value F crit 
ระหว่างกลุ่ม 50.18 3 16.73 4.07 0.01 2.77 
ภายในกลุ่ม 230.4 56 4.11    
ทั้งหมด 280.58 59     

 
3. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้และความคงทนต่อการจดจ า 
การวิเคราะห์ผลความคงทนต่อการจดจ าเนื้อหาของผู้เรียน โดยวัดจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ

กลางภาคเรียน และคะแนนเฉลี่ยจากเกมถาม – ตอบ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิต ิpaired t-test (มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.05) ดังท่ีแสดงในตารางที่ 6 

 
ตางรางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาคเรียนและคะแนนเฉลี่ยจากเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ 
 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-value p-value 
Midterm exam 64.36 9.48 0.92 0.37 
Quiz 62.67 6.91   

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่า p-value > 0.05 ดังนั้นยอมรับสมติฐานหลัก นั่นคือ ค่าฉลี่ยของคะแนนสอบกลาง

ภาคและคะแนนเฉลี่ยจากเกมถาม - ตอบ ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนมีความคงทนต่อการจดจ าเนื้อหา 
แสดงให้เห็นว่าเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ สอดคล้องกับงานวิจัยหลายฉบับที่ระบุว่าการใช้เกมในการจัดการเรียนรู้มีส่วน
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น (Cheng and  Su, 2012, Sung, and Hwang, 2013, Anastasiadis and 
Lampropoulos, 2018) 

 
4. ความพึงพอใจของเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบทั้ง 4 แบบจากแบบสอบถาม ดังแสดงในภาพประกอบที่ 

3 ผลวิเคราะห์พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเกม Kahoot! สูงที่สุด รองลงมาคือ เกม Plickers เกมกล่องเสี่ยงทาย และเกม
ชูป้าย ตามล าดับ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะเกม Kahoot! เป็นเกมออนไลน์ท่ีมีการแข่งกันในการตอบค าถามและมีเพลงประกอบใน
การกระตุ้นให้ตอบค าถามในช่วงเวลาที่ก าหนด และหลังจบค าถามแต่ละข้อจะปรากฏชื่อผู้ตอบค าถามได้ถูกต้องและเร็วท่ีสุด 
ช่วยสร้างความตื่นตัว ตื่นเต้น สนุกสนานให้กับผู้เรียน ในขณะที่เกมรูปแบบอื่นไม่ปรากฎคะแนนของผู้ชนะอย่างชัดเจน ท าให้
ความตื่นเต้นของผู้เรียนลดน้อยกว่า แต่เกมดังกล่าวยังคงสามารถช่วยสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้เป็นมิตรระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน 
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ภาพประกอบที่ 3 รูปแบบเกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบ ต่อความพึงพอใจ การจดจ าและความเข้าใจเนื้อหาของผู้เรียน 

 
การเรียนรู้แบบถาม-ตอบทั้ง 4 แบบ เป็นรูปแบบหนึ่งในการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันที ช่วยให้ผู้เรียน

สามารถจ าและเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น เป็นวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ในระดับ
ใด จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่าในการเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน ความเลือกใช้เกมที่มีตัวเลือกของค าตอบ และไม่
ควรใช้เกมที่มีรูปแบบของการแข่งขัน เนื่องจากผู้เรียนยังขาดความมั่นใจในเนื้อหา ท าให้ความสนุกของเกมลดลง ไม่มีผลต่อ
การกระตุ้นผู้เรียน ในการทบทวนเนื้อหาผู้เรียนจะมีพื้นความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นแล้ว การใช้เกมรูปแบบที่มีการแข่งขัน
ร่วม จะช่วยในการกระตุ้นการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้มากขึ้น และการวัดความเข้าใจของผู้เรียนควรเลือกใช้
เกมที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารการพูดร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นเกม Plickers เหมาะที่จะใช้
ในการเข้าสู่บทเรียนในขณะที่เกม Kahoot! และเกมชูป้าย ช่วยในการทบทวนบทเรียนให้แก่ผู้เรียน และเกมกล่องเสี่ยงทาย
ช่วยเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนให้แก่ผู้เรียน 
 
สรุปผลการวิจัย   

1. เกมการเรียนรู้แบบถาม-ตอบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเกมที่
ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ เกม Plickers และ เกม Kahoot! 

2. การใช้เกมในการจัดการเรียนรู้มีส่วนช่วยให้ความคงทนต่อการจดจ าได้ดีขึ้นและช่วยให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเกม Kahoot! สูงที่สุด รองลงมาคือ เกม Plickers เกมกล่องเสี่ยงทาย และเกมชูป้าย 
ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถน าไปออกแบบและพัฒนาเกมที่มีผลต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้หลากหลายขึ้น เช่น การใช้บอร์ดเกม ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากการจดจ าและการเข้าใจ 
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บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับให้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในทาง

การศึกษาและยอมรับในด้านประโยชน์ของผลลัพธ์ของการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกให้ได้ประสิทธิภาพนั้น
จ าเป็นต้องมีวิธีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพด้วย รายวิชาเขียนโปรแกรมเป็นวิชาที่ต้องใช้การเรียนรู้จากทั้งการบรรยายและการ
ปฏิบัติควบคู่กันไป ดังนั้นการวัดผลแบบรูบริครองรับวิธีการวัดประสิทธิผลของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับ
กิจกรรมในการฝึกทักษะที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหลายกลุ่ม วิธีการประเมินที่เหมาะสมมี
ความจ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การให้คะแนน
แบบรูบริคในการวัดผลการเรียนการสอนแบบเชิงรุกส าหรับนักศึกษา 3 กลุ่ม ซึ่งมีความแตกต่างทั้งสาขา ช้ันปี และจ านวน
รายวิชาเรียนก่อนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ผลการทดลองโดยรวมสรุปได้ว่า เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้
มีความเมาะสมกับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
 
ค าส าคัญ: เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค การเรียนการสอนแบบเชิงรุก การวัดและการประเมินผลผู้เรียน 
 

Abstract 
 Active learning classroom is widely accepted nowadays as a quality form of education and 
acknowledged to offer advantages in student learning outcomes. An effectiveness active learning also needs 
effectiveness and suitable assessment method. Web programming is a course that provide student to learn 
from both lecture and practice. Therefore, rubric-based assessment provides method for assessing student 
performance in computer laboratory for several practice activities.  For different student groups, suitable 
scoring method is needed and important for each student group. This research studies suitable of using the 
proposed rubric scoring for assessing learning in active learning classroom for three different student groups 
in terms of year and numbers of prerequisite courses concerning basic computer programming before web 
programming course. The overall output of this study indicates that our proposed rubrics scoring is suitable 
for assessing learning in each student group. 
 
Keywords: Rubric scoring Active Learning Student Assessment and Evaluation 
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บทน า  
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนอกจากจะจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายแล้ว การจัดการเรียนการสอนแบบ

เชิงรุก (Active Learning) เป็นวิธีการที่ส าคัญและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ให้ได้
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีวิธีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพด้วย รายวิชาเขียนโปรแกรมเป็นวิชาที่ต้องใช้ทั้งความรู้และการปฏิบัติ
ควบคู่กันไป ทักษะและความช านาญในการเขียนโปรแกรมจึงมีความส าคัญต่อนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่ง การ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกและการใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) เป็นวิธีการที่นิยมในการวัดผล 
แต่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาต่างสาขาและต่างช้ันปีจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมส าหรับ
แต่ละสาขา งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรบูริคในการวัดผลการเรียนการสอนแบบเชิง
รุกส าหรับนักศึกษาต่างสาขาและช้ันปี กรณีศึกษา: รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บส าหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยเก็บข้อมูลและวัดผลจากนักศึกษาทั้ง 3 สาขาคือ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biz) และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) การศึกษาวิจัยนี้เป็น
การศึกษาเบื้องต้นจึงใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่เป็นเกณฑ์เดียวกันทั้ง  3 สาขาเพื่อตอบโจทย์วิจัยคือ เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริคที่ได้ก าหนดไว้มีเหมาะสมกับความแตกต่างของนักศึกษาต่างช้ันปี ความแตกต่างด้านจ านวนของรายวิชา
เรียนก่อน (Pre-requisite) ของนักศึกษาหรือไม่ และมีความเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละสาขาหรือไม่ โดยผลการทดลองที่ได้
จะน าไปปรับปรุงและหาวิธีการที่เหมาะสมในภาคการศึกษาถัดไป 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาว่าเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้เหมาะสมกับความแตกต่างของนักศึกษาต่างช้ันปี
หรือไม่  

2. เพื่อศึกษาว่าเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้เหมาะสมกับความแตกต่างด้านจ านวนของรายวิชา
เรียนก่อนของนักศึกษาหรือไม่  

3. เพื่อศึกษาว่าเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละสาขาหรือไม่ 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การออกแบบการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับในด้านคุณภาพและผลลัพธ์ที่

ได้ งานวิจัยที่ได้ศึกษาวิจัยการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเช่น (Bonwell & Eison 1991; Tierz  & Biedermann 2015, pp. 
2105-2116) การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกมีหลายรูปแบบเช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
learning) (Fini et al., 2017) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) (Argaw 2017, pp. 857-
871) เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนที่ดีนอกจากจะออกแบบรูปแบบกรเรียนการสอนในช้ันเรียนแล้วจ าเป็นต้องออกแบบ
การวัดและประเมินผลที่ดีด้วย การออกแบบการวัดและการประเมินผลโดยใช้เกณฑ์คะแนนแบบรูบริคเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
และมี งานวิจัยหลายงานวิจัยได้ประยุกต์ใช้การวัดและการประเมินผลโดยใช้เกณฑ์คะแนนแบบรูบริค (Wolf et al., 2008; 
Glickman-Bond & Rose 2006) (Hafner & Hafner 2003, pp.1509-1528) การประเมินผลโดยใช้เกณฑ์คะแนนแบบรูบรคิ
มีหลายวิธีคือ การประเมินจากการสังเกต (Observation) (Schoenfeld 2018, pp. 34-59) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio Assessment) (Wolf  & Stevens 2007, pp. 3-14; เกรียงศักดิ์ และคณะ. 2540) และการประเมินภาคปฏิบัติ 
(Performance Assessment) (Helvoort 2010, pp. 22-39; นพรัตน์ รัตนประทุม, 2552; กิ่งฟ้า สินธุวงษ์. 2545)  การ
ประเมินผลในช้ันเรียนส่วนใหญ่เป็นการประเมินผลจากผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน แต่ส าหรับรายวิชาเดียวกันท่ีมีผู้เรียนหลายกลุ่มซึ่ง
มีความแตกต่างกันด้านระดับช้ันปี สาขา และจ านวนของรายวิชาเรียนก่อน (Pre-requisite) จ าเป็นต้องออกแบบการวัดและ
ประเมินผลเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้กิจกรรมที่ในการวัดและประเมินผลที่ใช้กับนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกันจึงเป็นเรื่องส าคัญด้วย จึงจ าเป็นต้องดูความเหมาะสมของเนื้อหาและความยากง่ายของกิจกรรมส าหรับผู้เรียนด้วย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นจึงใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคโดยประเมินจากภาคปฏิบัติการเพื่อทดสอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนในการใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาภายใต้ข้อก าหนดของเวลาโดยใช้โจทย์ทดสอบและ
ออกแบบเกณฑ์คะแนนเดียวกันทั้งสามสาขาในเบื้องต้นเพื่อตอบโจทย์วิจัยคือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้มี
เหมาะสมกับความแตกต่างของนักศึกษาต่างช้ันปี ความแตกต่างด้านจ านวนของรายวิชาเรียนก่อนของนักศึกษา และมีความ
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เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละสาขาหรือไม่ โดยรายการประเมินส าหรับงานวิจัยเบื้องต้นนี้ได้ทดลองในรายวิชาการเขี ยน
โปรแกรมบนเว็บส าหรับคาบปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมโดยค านึงถึงการใช้เวลาในการแก้ปัญหาเป็นอันดับแรกซึ่งอยู่บน
พื้นฐานที่ว่าผู้เรียนแก้ปัญหาโดยใช้วิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม ส าหรับรายการประเมินอื่น ๆ เช่น วิธีการแก้ปัญหาเป็นงานวิจัย
ในอนาคตที่ปรับปรุงต่อไป 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

งานวิจัยนี้ทดลองศึกษาการใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคในการวัดผลการเรียนการสอนแบบเชิงรุก กรณีศึกษา: 
วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) ส าหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูล  
ใช้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 35 คน สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 32 

คน สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์จ านวน 34 คน ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดัง
ตารางที่ 1 ซึ่งนักศึกษาแต่ละสาขาต้องผ่านรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนหน้า 2 กลุ่มรายวิชาคือ 1) รายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Computer Programming) หรือ การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์  (Software Programming) ซึ่งเป็นรายวิชา
การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน และ 2) รายวิชา ระบบฐานข้อมูล (Database System)  นักศึกษาทั้ง 3 สาขามีพื้นฐานที่ต่างกัน
ส าหรับจ านวนรายวิชาการเขียนโปรแกรมที่เรียนก่อนรายวิชา Web Programming และความแตกต่างในระดับช้ันปีที่เรียน
รายวิชา Web Programming ดังตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาแต่ละสาขานั้นต่างกันโดยนักศึกษา
สาขา E-Biz เรียนวิชา Web Programming ในช้ันปีที่ 2 ซึ่งนักศึกษาผ่านการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม 1 วิชา ส าหรับ
นักศึกษาสาขา SE เรียนวิชา Web Programming ในช้ันปีที่ 2 ซึ่งนักศึกษาผ่านการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม 2  วิชา 
ส าหรับนักศึกษาสาขา IT  เรียนวิชา Web Programming ในช้ันปีที่ 3 ซึ่งนักศึกษาผ่านการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม 4  
วิชา 

 
ตารางที่ 1 พ้ืนฐานของนักศึกษาท้ัง 3 สาขา 
สาขา จ านวนรายวิชาการเขียนโปรแกรมก่อนเรียน

รายวิชา Web programming (วิชา) 
ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษา 

(คน) 
สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biz) 1 2 32 
สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ (SE) 2 2 34 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 4 3 35 

 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค ในการประเมินผลในชั้นเรียน 

รายการประเมิน 4 3 2 1 
เวลาในการแก้ปัญหา ส่งงานตรงตามเวลาท่ี

ก าหนด w นาที 
ส่งงานตรงตามเวลาท่ี

ก าหนด x นาที 
ส่งงานตรงตามเวลาท่ี

ก าหนด y นาที 
ส่งงานตรงตามเวลาท่ี

ก าหนด z นาที 
 
2. การออกแบบการประเมินผล 
 ในการออกแบบการประเมินผลประกอบด้วยรายละเอียดในการประเมินผลดังนี้ 
2.1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคในการประเมินผล 

เนื่องจากรายวิชานี้เป็นรายวิชาการเขียนโปรแกรมและการแก้ปัญหา ดังนั้นเกณฑ์ที่น ามาประเมินผลในช้ันเรียนโดยใช้ 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่ใช้ในการประเมินผลคือ ประเมินจากเวลาในการแก้ปัญหาซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการใช้วิธีใน
การแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมของนักศึกษา หากนักศึกษาใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมนักศึกษาจะใช้เวลาเพิ่มขึ้น
เพื่อหาวิธีท่ีถูกต้อง โดยเบื้องต้นผู้สอนจะอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ และให้นักศึกษาได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาของ
ตนเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามโจทย์ปัญหา โดยก าหนดเวลาการแก้ปัญหาตามความยากง่ายของกิจกรรมข้อนั้น ๆ ซึ่งแบ่งเป็น
คะแนน 1 – 4 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 จากตาราง ตัวแปร w, x, y และ z แทนเวลา โดยการก าหนดเวลาขึ้นอยู่กับ
ความยากง่ายของแต่ละหัวข้อ โดยเวลาที่ z > y > x > w ส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นตัวควบคุมการทดลอง
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ให้มีความเสมอภาคกันส าหรับผู้เรียนทั้ง 3 สาขาคือ 1) อาจารย์ผู้สอนเดียวกันทั้ง 3 สาขา 2) มีการก าหนดระยะเวลาของการ
อธิบายเนื้อหาและการก าหนดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมที่ตรงเวลาโดยใช้เกณฑ์เดียวกันส าหรับทั้ง 3 สาขาอย่างชัดเจน 3 ) 
การก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนโดยข้อก าหนดพื้นฐานของรายวิชา Web Programming คือ ต้องผ่านการเรียนรายวิชา 
Computer Programming (หรือ Software Programming) และ Database System ทุกคน 

 
2.2 หัวข้อในการประเมิน  
 
ตารางที ่3 หัวข้อที่ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียน 
หัวข้อหลัก หมายเลขกิจกรรม คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน  2 คะแนน 1 
กลุ่มที่ 1  
Loop (ลูป) 
  
  
  

A1 15 20 30 > 30 นาที 
A2 20 30 40 > 40 นาที 
A3 20 30 40 > 40 นาที 
A4 10 20 30 > 30 นาที 
A5 10 20 30 > 30 นาที 

กลุ่มที่ 2  
Array (อาเรย์) 
  
  

A6 20 30 40 > 40 นาที 
A7 20 30 40 > 40 นาที 
A8 15 25 35 > 35 นาที 
A9 10 20 30 > 30 นาที 

กลุ่มที่ 3  
Function (ฟังก์ชัน) 

A10 30 45 60 > 60 นาที 
A11 20 30 40 > 40 นาที 

กลุ่มที่ 4  
Web application and Database 
connection ( เว็บแอพพลิเคชันและ
การติดต่อฐานข้อมูล) 
  
  
  
  

A12 20 30 40 > 40 นาที 
A13 20 30 40 > 40 นาที 
A14 20 30 40 > 40 นาที 
A15 20 30 40 > 40 นาที 
A16 20 30 40 > 40 นาที 
A17 30 40 50 > 50 นาที 
A18 30 40 50 > 50 นาที 
A19 20 30 40 > 40 นาที 

 
หัวข้อที่ประเมินกิจกรรมในช้ันเรียนคาบปฏิบัติทั้งหมด 4 กลุ่มหัวข้อหลักคือ 1) Loop (ลูป)  2) Array  (อาเรย์)  3) 

Function (ฟังก์ชัน) และ 4) Web Application and Database Connection (เว็บแอพพลิเคชันและการติดต่อฐานข้อมูล) 
โดยทั้ง 4 กลุ่มหัวข้อหลักจะเรียนตามล าดับจากกลุ่มหัวข้อหลักที่ 1 -4 ดังตารางที่ 3 โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ทั้งหมด 19 
หัวข้อย่อย คือหมายเลขกิจกรรม A1-A19 ในแต่ละกลุ่มหัวข้อหลักจะประกอบด้วยจ านวนหัวข้อย่อยจ านวนไม่เท่ากันทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาเป็นส าคัญ โดยในหัวข้อหลักเดียวกันจะประกอบด้วยหัวข้อย่อยที่มีลักษณะเป็นเนื้อหาและกิจกรรมที่
เรียงล าดับจากง่ายไปยากและเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันจากหัวข้อย่อยล าดับก่อนหน้า เช่น ในหัวข้อหลักกลุ่มที่ 1 
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย A1-A5 โดยที่หัวข้อย่อย A1 จะเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่ง่ายสุด หัวข้อย่อย A5 จะยากสุด ในการท า
กิจกรรมนักศึกษาต้องแก้ปัญหาตามล าดับตั้งแต่หัวข้อย่อยที่ A1 จนกระทั่งถึงหัวข้อย่อย A5 โดยหัวข้อย่อย A2 จะเป็นการ
แก้ปัญหาที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นจากหัวข้อ A1 หัวข้อย่อย A3 จะเป็นการแก้ปัญหาที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นจากหัวข้อ A2 ตามล าดับ ซึ่ง
การออกแบบกิจกรรมลักษณะนี้จะท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาและแก้ปัญหาไปทีละขั้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น  ส าหรับ
เนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้น ามาประเมินโดยการใช้ เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค เป็นเนื้อหาพื้นฐานที่ต้องอธิบายเบื้องต้นให้
นักศึกษาเข้าใจรูปแบบการเขียนไวยากรณท์ั้งหมดในการเริ่มต้นรายวิชา เช่น พ้ืนฐานอินเตอร์เน็ทและเว็บไซต์ ตัวแปร ประเภท
ของตัวด าเนินการ และชุดค าสั่ง  ซึ่งเนื้อหาพื้นฐานท้ังหมดเหล่านี้เป็นเนื้อหาท่ีไม่เน้นกิจกรรมและการแก้ปัญหา   
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2.3. การแปลงคะแนนเฉลี่ยเป็นระดับและค านวณร้อยละ 
การแปลงคะแนนเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับดังน้ี  

- ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00   เป็นระดับ  ดีมาก 
- ค่าเฉลี่ย 2.50 - 2.99  เป็นระดับ  ดี 
- ค่าเฉลี่ย 2.00 - 2.49  เป็นระดับ  พอใช้ 
- ค่าเฉลี่ย 1.50 - 1.99  เป็นระดับ  ปรับปรุง 
- ค่าเฉลี่ย น้อยกว่า 1.50 เป็นระดับ  ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

เมื่อได้ค่าระดับคะแนนแล้วน ามาค านวณร้อยละของระดับดังนี้ 
ร้อยละของระดับ =  (จ านวนความถี่ของคะแนน/จ านวนหัวข้อย่อย) x 100 
ตัวอย่างเช่น จากตารางที่ 4 และ 5 ในกลุ่มหัวข้อหลัก กลุ่มที่ 1 มีจ านวนความถี่ระดับคะแนนดีมากคิดเป็น จ านวน

ความถี่ 4 ระดับคะแนนดีคิดเป็น จ านวนความถี่ 1 เมื่อน ามาค านวณร้อยละจะได้ดังนี้ 
ร้อยละของระดับดีมาก =  (จ านวนความถี่ของคะแนน/จ านวนหัวข้อย่อย) x 100    =  (4 /5) x 100 = 80 
ร้อยละของระดับดี      =  (จ านวนความถี่ของคะแนน/จ านวนหัวข้อย่อย) x 100    =  (1 /5) x 100 = 20 

 
ผลการทดลอง 

ผลการประเมินค่าเฉลี่ยคะแนนรายกิจกรรมจากนักศึกษาทั้งสามสาขาแสดงดังตารางที่ 4 และร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มแยกตามสาขาสรุปได้ดังนี้ 

1. คะแนนเฉลี่ยและระดับแยกตามกลุ่มหัวข้อหลัก 
- หัวข้อหลักกลุ่มที่ 1 เรื่องลูป จากท้ัง 5 หัวข้อย่อย (A1-A5) จะเห็นได้ว่านักศึกษาสาขา IT มีคะแนนประเมินเฉลี่ยดี

มากในหัวข้อย่อย A1- A3และ A5 สาขา E-Biz มีคะแนนประเมินเฉลี่ยระดับดีมากในหัวข้อ A1 และ A4-A5 และสาขา SE มี
คะแนนประเมินเฉลี่ยระดับดีมากทุกหัวข้อ 

- หัวข้อหลักกลุ่มที่ 2 เรื่องอาเรย์ จากทั้ง 4 หัวข้อย่อย (A6-A9) จะเห็นได้ว่านักศึกษาสาขา IT มีคะแนนประเมิน
เฉลี่ยดีมากในหัวข้อย่อย A7- A9 สาขา E-Biz มีคะแนนประเมินเฉลี่ยระดับดีมากในหัวข้อ A6 และ A8-A9 และสาขา SE มี
คะแนนประเมินเฉลี่ยระดับดีมากในหัวข้อ A7-A9 

- หัวข้อหลักกลุ่มที่ 3 เรื่องฟังก์ชัน จากท้ัง 2 หัวข้อย่อย (A10-A11) จะเห็นได้ว่านักศึกษาสาขา IT มคีะแนนประเมนิ
เฉลี่ยดีมากในหัวข้อย่อย A11 สาขา E-Biz มีคะแนนประเมินเฉลี่ยระดับดีมากในทุกหัวข้อ และสาขา SE มีคะแนนประเมิน
เฉลี่ยระดับดีมากในหัวข้อ A11 

- หัวข้อหลักกลุ่มที่ 4 เรื่อง เว็บแอพพลิเคชันและการติดต่อฐานข้อมูล จากท้ัง 8 หัวข้อย่อย (A12-A19) จะเห็นได้ว่า
นักศึกษาสาขา IT มีคะแนนประเมินเฉลี่ยดีมากในหัวข้อย่อย A19 นักศึกษา สาขา E-Biz มีคะแนนประเมินเฉลี่ยระดับดีมากใน
หัวข้อ A12-A14 A16 และ A18-A19 และสาขา SE มีคะแนนประเมินเฉลี่ยระดับดีมากทุกหัวข้อ 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคะแนนรายข้อจากนักศึกษาท้ังสามสาขา 
กลุ่มหัวข้อหลัก หมายเลข

กิจกรรม 
IT E-Biz SE 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
กลุ่มที่ 1 A1 3.7 ดีมาก 3.1 ดีมาก 3.4 ดีมาก 

A2 3.5 ดีมาก 2.3 พอใช้ 3.1 ดีมาก 
A3 3.8 ดีมาก 2.6 ดี 3.1 ดีมาก 
A4 2.5 ดี 3.3 ดีมาก 3.2 ดีมาก 
A5 3.1 ดีมาก 3.6 ดีมาก 3.4 ดีมาก 

กลุ่มที่ 2 A6 2.9 ดี 3.1 ดีมาก 2.5 ดี 
A7 3.2 ดีมาก 2.6 ดี 3.1 ดีมาก 
A8 3.2 ดีมาก 4 ดีมาก 3.4 ดีมาก 
A9 3.2 ดีมาก 4 ดีมาก 3.4 ดีมาก 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคะแนนรายข้อจากนักศึกษาท้ังสามสาขา (ต่อ) 
กลุ่มหัวข้อหลัก หมายเลข

กิจกรรม 
IT E-Biz SE 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
กลุ่มที่ 3 A10 2.2 พอใช้ 3.7 ดีมาก 2.6 ดี 

A11 3.1 ดีมาก 4 ดีมาก 3.1 ดีมาก 
กลุ่มที ่4 A12 2.8 ดี 3.1 ดีมาก 3.3 ดีมาก 

A13 2.8 ดี 3.8 ดีมาก 3.5 ดีมาก 
A14 2.8 ดี 3.8 ดีมาก 3.5 ดีมาก 
A15 2.4 พอใช้ 2.6 ดี 3.2 ดีมาก 
A16 2.4 พอใช้ 3.8 ดีมาก 3.5 ดีมาก 
A17 2.1 พอใช้ 2.5 ดี 3.2 ดีมาก 
A18 2.1 พอใช้ 3.9 ดีมาก 3.7 ดีมาก 
A19 3.4 ดีมาก 3.8 ดีมาก 3.8 ดีมาก 

 
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มแยกตามสาขา 

จากตารางที ่4 เมื่อน ามาสรุปเป็นร้อยละดังตารางที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้ 
- ร้อยละของหัวข้อหลักกลุ่มที่ 1 นักศึกษา SE IT และ E-Biz  มีระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ100 80 และ 60ตามล าดับ  
- ร้อยละของหัวข้อหลักกลุ่มที่ 2 นักศึกษา SE IT และ E-Biz  มีระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 75 75และ 75 ตามล าดับ  
- ร้อยละของหัวข้อหลักกลุ่มที่ 3 นักศึกษา E-Biz  IT และ E-Biz  มีระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ100  50 และ 50 

ตามล าดับ  
- ร้อยละของหัวข้อหลักกลุ่มที่ 4 นักศึกษา SE E-Biz และ IT  มีระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ100  75 และ 12.5

ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 5 ร้อยละของคะแนนแต่ละกลุ่มหัวข้อหลักแยกตามสาขา 

 
กลุ่มหัวข้อหลัก 

IT E-Biz SE 
คะแนนเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 ดีมาก 4 80 ดีมาก 3 60 ดีมาก 5 100 
ดี 1 20 ดี 1 20 ดี 0 0 

พอใช้ 0 0 พอใช้ 1 20 พอใช้ 0 0 
ปรับปรุง 0 0 ปรับปรุง 0 0 ปรับปรุง 0 0 

กลุ่มที่ 2 ดีมาก 3 75 ดีมาก 3 75 ดีมาก 3 75 
ดี 1 25 ดี 1 25 ดี 1 25 

พอใช้ 0 0 พอใช้ 0 0 พอใช้ 0 0 
ปรับปรุง 0 0 ปรับปรุง 0 0 ปรับปรุง 0 0 

กลุ่มที่ 3 ดีมาก 1 50 ดีมาก 2 100 ดีมาก 1 50 
ดี 0 0 ดี 0 0 ดี 1 50 

พอใช้ 1 50 พอใช้ 0 0 พอใช้ 0 0 
ปรับปรุง 0 0 ปรับปรุง 0 0 ปรับปรุง 0 0 

กลุ่มที่ 4 ดีมาก 1 12.5 ดีมาก 6 75 ดีมาก 8 100 
ดี 3 37.5 ดี 2 25 ดี 0 0 

พอใช้ 4 50 พอใช้ 0 0 พอใช้ 0 0 
ปรับปรุง 0 0 ปรับปรุง 0 0 ปรับปรุง 0 0 
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อภิปราย 
จากการทดลองสามารถสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองได้ดังนี้ 
1. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาสาขา E-Biz และ SE ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 กับนักศึกษาสาขา IT ซึ่งเป็น

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 แล้ว นักศึกษา E-Biz และ SE ซึ่งมีจ านวนรายวิชาเรียนก่อนน้อยกว่านักศึกษา IT แต่ในบางหัวข้อนักศึกษา 
E-Biz สามารถท าคะแนนได้สูง อีกทั้งเมื่อดูจากตารางที่ 4 และ 5 แล้ว พัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา E-Biz ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
จากระยะแรกจนระยะปลายของการเรียน ส่วนนักศึกษาสาขา SE นั้นพัฒนาการคงที่ตลอดระยะเวลาในการเรียนและท า
คะแนนได้ระดับดีมากทุกหัวข้อ แต่นักศึกษาสาขา IT ซึ่งเรียนรายวิชาเขียนโปรแกรมมาก่อนเป็นจ านวน 4 รายวิชา และอยู่ใน
ระดับช้ันปีที่ 3 โดยระยะแรกจะท าคะแนนได้ดีมากแต่ระยะปลายกลับได้คะแนนที่ต่ าลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้วิชาการ
เขียนโปรแกรม Software Programming 1 รายวิชาและวิชา Database Systems 1 วิชาเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาสามารถ
เรียนวิชา Web Programming ได้ ดังนั้นจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า 1) เมื่อคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละสาขาไม่ได้
ขึ้นอยู่กับจ านวนรายวิชาเขียนโปรแกรมที่เรียนก่อนรายวิชา Web Programming แล้ว แสดงว่าเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
รูบริคที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้เหมาะสมกับความแตกต่างด้านจ านวนของรายวิชาเรียนก่อนของนักศึกษา  2) เมื่อการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาในรายวิชา Web Programming ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานในรายวิชาเขียนโปรแกรมที่ต่างกันซึ่งเกิดจากระดับช้ันปีที่
ต่างกันแล้ว แสดงว่าเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้ เหมาะสมกับความแตกต่างของนักศึกษาต่างช้ันปี ทั้งนี้
นักศึกษาได้ผ่านการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมพื้นฐานมาทุกคนอย่างน่อย 1 รายวิชา และในช่วงเริ่มต้นรายวิชาผู้สอนได้
ทบทวนส่วนของเนื้อหาการเขียนโปรแกรมในเนื้อหาบทต้น ๆ โดยใช้ภาษา PHP ท าให้นักศึกษาได้ทบทวนการเขียนโปรแกรม
และเตรียมตัวก่อนเข้าสู่เนื้อหาที่ยากขึ้น การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยให้แต่ละสาขามีรายวิชาเขียนโปรแกรมมา
ก่อนอย่างน้อยเพียง 1 รายวิชาสามารถเรียนรายวิชา Web Programming ได้ 

2. นักศึกษาสาขา IT E-Biz และ SE  สามารถท าคะแนนได้มากและน้อยต่างกันในแต่ละหัวข้อย่อยและส่วนใหญ่
อยู่ในระดับคะแนนที่ดีและดีมาก จะมีเพียงบางหัวข้อท่ีนักศึกษาแต่ละสาขาได้คะแนนพอใช้ โดยส าหรับสาขา IT คะแนนเฉลี่ย
ของสาขา IT ระยะแรกและระยะกลางนักศึกษาจะมีคะแนนเฉลี่ยสูง ระยะปลายของการเรียนนักศึกษาจะมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เล็กน้อย คะแนนเฉลี่ยของสาขา E-Biz ระยะแรกของการเรียน นักศึกษาจะมีคะแนนเฉลี่ยทั้งดี ดีมากและพอใช้ ระยะกลาง
และระยะปลายของการเรียน นักศึกษาจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น คะแนนเฉลี่ยของสาขา SE จาก นักศึกษาจะมีคะแนนส่วนใหญ่
เฉลี่ยดีมากตลอดการเรียน เมื่อผลการทดลองไม่มีสาขาใดได้คะแนนน้อยหรือมากเกินไปอย่างชัดเจนในแต่ละหัวข้อย่อย แสดง
ให้เห็นว่าเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละสาขาซึ่งความเหมาะสมของแต่ละหัวข้อจะ
พิจารณาและศึกษาวิจัยในงานวิจัยและน าไปปรับปรุงในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงระยะแรกของการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นเพียงปีการศึกษาแรกที่ได้เก็บข้อมูลและท าการ
ทดลอง ในส่วนของวิธีการในการประเมินผลโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคโดยใช้เกณฑ์เพียงเดียวคือเวลาในการ
แก้ปัญหา ซึ่งในการประเมินการเรียนการสอนที่ดีนั้นจะมีปัจจัยอื่น ๆ หลายอย่างที่ต้องประเมินเช่น วิธีการในการแก้ปัญหา ซึ่ง
มีความส าคัญเช่นเดียวกันเพราะหากนักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้ในเวลาที่ก าหนดแต่ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสมจะมีผล
ต่อเกณฑ์การให้คะแนน โดยในงานวิจัยนี้อยู่บนพื้นฐานที่นักศึกษาแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นในการ
ทดลองในอนาคตจึงจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์ประเมินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกณฑ์คือ วิธีการแก้ปัญหาซึ่งหากใช้ทั้ง 2 เกณฑ์นี้จะได้ผลการ
ทดลองที่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากข้ึน และจากการสังเกตสภาพแวดล้อมในการเรียน ข้อดีของการใช้เวลาในการ
แก้ปัญหาในการประเมินท าให้นักศึกษามีสมาธิและตั้งใจกับการแก้ปัญหาโจทย์ของตนเองให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
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บทคัดย่อ 
ในการเรียนการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่ผ่านมานั้น หัวข้อในการ
เรียนการสอนบางหัวข้อยังไม่เหมาะสมทันยุคสมัย เช่น การให้นักศึกษาท าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board : 
PCB) ซึ่งเป็นวงจรไฟกระพริบสลับกันสองดวงอย่างง่าย มาตั้งแต่เริ่มมีการสอนวิชานี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปพร้อมกับ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเกิดขึ้นของนวัตกรรมต่างๆ การให้นักศึกษาประดิษฐ์แค่วงจรไฟ
กระพริบแค่เพียงอย่างเดียวคงเป็นเรื่องที่ดูจะล้าสมัยจนเกินไป ผู้สอนจึงได้ท าการปรับปรุงหัวข้อในการสอนรายวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ และปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ โดยการปรับเปลี่ยนวงจรที่ใช้สอน มีการน าศิลปะและการออกแบบมาผสมกับ
การท าแผ่น PCB เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท าแผ่น PCB ที่นอกจากจะใช้งานทางด้านอิเล็คทรอนิกส์ได้แล้ว ยังมีความ
สวยงามทางด้านศิลปะสามารถน าไปประดับตกแต่งตามที่ต่างๆให้เป็นที่น่าสนใจของผู้พบเห็นได้อีกด้วย ซึ่งจากผลการประเมิน
ด้วยแบบสอบถามพบว่านักศึกษารุ่นที่มีการปรับปรุงการสอนมีความรู้ในการท าแผ่น PCB และการออกแบบลายวงจรได้
มากกว่านักศึกษารุ่นท่ียังใช้การเรียนการสอนแบบเดิม  
 
ค าส าคัญ: แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, ศิลปะบนแผ่นวงจร     
 

Abstract 
Previously, some contents of electronics and laboratory course for Physics students in both Faculty 

of Science and Technology and Faculty of Education is not up-to-date. For example, in class, students were 
assigned to make the simple two flashing lights print circuit board ( PCB)  which is inadequate and out of 
date nowadays due to the transition of time, the ultramodern of technology, the emerging of innovation, 
etc.  So, the lecturer aims to update some contents for this class by changing the circuit, combining the art 
and design for making the PCB.  Not only can students learn how to make the PCB and all functions, but 
also they can use the art and beauty of the product as the decoration object in order to grab the attention 
of spectator. By assessment of student from their PCB prototypes and question-answer session outside the 
classroom, we found that with the new teaching strategy, students could have more understandable than 
students with the previous technique.  

 
Keywords: Print Circuit Board, PCB, The Art on PCB 
 
บทน า  

ในการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่หลายมหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) หรือการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ (ชุลีพร, 2561) มีการจัดตั้งสาขาวิชาคาบเกี่ยวกันระหว่างศาสตร์ 
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เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุ
ทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นการผสานกันระหว่างสาขาวิศวกรรมและสาขาแพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งทอผสานกันระหว่าง
วิศวกรรมศาสตร์และคหกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือสาขาที่ใช้การผสมกันระหว่าง
ทางด้านศาสตร์และศิลป์ (Science and Art) อย่างเช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ (Data Infomation)  เพื่อการ
วิเคราะห์งานทางด้านภาษาศาสตร์ (Linguistics) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเพื่อเป็นทั้งตัวช่วยและแทนที่มนุษย์ในการท างาน
ทางด้านภาษา จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการออกแบบวิชาเรียนท่ีเจาะจงให้ความรู้เฉพาะสาขาเดียวอาจไม่เพียงพออีก
ต่อไป การสร้างบัณฑิตเพื่อเตรียมรับมือกับการท างานในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างองค์
ความรู้และเทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ตั้งแต่การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาที่มีอยู่ การออกแบบรายวิชาใหม่ การเลือก
รายวิชาต่างสาขาท่ีในอดีตอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆมาเป็นวิชาบังคับเนื่องด้วยความจ าเป็นในปัจจุบัน ไปจนกระทั่ง
การควบรวมกันระหว่างสาขาที่มีความแตกต่างกันแต่มีความเช่ือมโยงกันได้ ดังนั้นในการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้
ข้ามศาสตร์นั้นนอกจากต้องให้ความรู้ในสาขาเฉพาะของตนแล้ว ควรฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ในศาสตร์อื่นที่อาจจ าเป็นและอาจ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้เมื่อออกไปท างานต่อไปได้อีกด้วย การให้ความรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการบรรยายใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้สอนต้องสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะรู้จักการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเองซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) (Subin, 2558) เมื่อจบการศึกษาออกไป 
และจากการที่ผู้สอนได้สัมผัสนักศึกษาฟิสิกส์มาหลายรุ่น พบว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของนักศึกษาหลายคนก็คือความสามารถ
ทางด้านศิลปะ นักศึกษาท่ีจะจบออกไปประกอบอาชีพต่างๆโดยเฉพาะการเป็นครูฟิสิกส์ในยุคปัจจุบันนี้ ไม่ควรมีความสามารถ
แค่เฉพาะด้านฟิสิกส์เพียงอย่างเดียวแต่ควรมีความสามารถทางศิลปะเพิ่มเติมเข้าไปด้วย เพราะศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อหลายๆสิ่ง (Lauren, 2014) ทั้งการช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสิ่งของต่างๆ การสื่อสาร 
โดยเฉพาะการน าศิลปะมาใช้ในการสื่อสารวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์กับนักเรียนในช้ันเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจใน
สิ่งที่ครูสอนได้ดียิ่งข้ึน หรือแม้แต่การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่อย่างเช่น STEM ศึกษาก็ได้มีการบรรจุศาสตร์ทางด้านศิลปะเขา้
ไปเพิ่มเติมจนเปลี่ยนเป็น STEAM ศึกษา (Nord, 2019) ดังนัน้เพื่อเป็นการช่วยตอบโจทย์เบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การศึกษา และสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้ทักษะทางด้านศิลปะ ผู้สอนจึงได้ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิชา
บังคับของนักศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์ทั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี โดยแรกเริ่มเนื้อหาในรายวิชาจะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่ใช้ในอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผู้สอนได้ท าการปรับปรุงโดยใส่เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ศิลปะในการออกแบบแผ่นวงจรเข้าไปในหัวข้อของ
การสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นด้วย ส าหรบัในรายงานฉบับนี้ผูส้อนได้ท าการเปรียบเทียบการสอนในหัวข้อการสร้างวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นระหว่างการสอนรูปแบบเก่าซึ่งใช้สอนนักศึกษาก่อนรหัส 61 และการสอนรูปแบบที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งใช้
สอนนักศึกษารหัส 61 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในรูปแบบเก่านักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท าวงจรไฟกระพริบสองดวงสลับกัน (โค
ทม, 2535) หรือวงจรฟลิบฟลอบ (Flip-Flop) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นส าหรับผู้ที่เริ่มศึกษาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทดลองการท าแผ่นวงจร การบัดกรีและประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่น PCB โดยที่ผ่านมาผู้สอนได้ใช้วงจรนี้ในการเรียนการสอน
ในรายอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่เริ่มเปดิรายวิชา แต่เนื่องด้วยความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การ
ให้ผู้เรียนรุ่นใหม่มีความรู้เพียงแค่การท าวงจรแบบเดิมๆคงไม่เพียงพออีกต่อไป  ผู้สอนจึงได้ท าการเปลี่ยนแปลงวงจรส าหรับให้
นักศึกษาฟิสิกส์ได้ทดลองท าแผ่น PCB เป็นวงจร Infared Proximity Sensor (Ayan, 2017) พร้อมเพิ่มการฝึกออกแบบลาย
วงจรให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะทางด้านศิลปะเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกใช้สมองซีกซ้าย (Dahlia, 2014) 
ในการคิดสร้างสรรค์อีกด้วย  

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อปรับปรุงรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นให้นักศึกษาได้เข้าใจมากข้ึนกว่า
การเรียนรูปแบบเดิม พร้อมกับมีการเพิ่มการฝึกทักษะทางด้านศิลปะการออกแบบลวดลายลงบนแผ่น PCB  

2. แผ่น PCB ที่ได้สามารถน ามาต่อยอดให้แก่นักศึกษาในรายวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
ในการน าไปท ามินิโปรเจกต์ของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชานี้ต่อไป   

3. ลดปัญหาขยะจากการท าวงจรแบบเดิมที่ไม่สามารถน าไปใช้ท าอะไรต่อได้  
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วิธีการศึกษา 
1. วงจรที่ใช้ก่อนและหลังปรับปรุงการเรียนการสอน  
1.1. การเรียนท าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก่อนปรับปรุงการสอน  

ในการเรียนการสอนหัวข้อการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นส าหรับรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาก่อนรหัส 
61  นักศึกษาจะถูกมอบหมายให้ท าแผ่นวงจรวงจรไฟกระพริบสองดวงสลับกัน หรือวงจรฟลิบ ฟลอป ดังภาพประกอบท่ี 1(1) 
ซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมหลัก โดยมีตัวต้านทานและตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ส าหรับหน่วงเวลาการติดและดับ
ของหลอด LED โดยผู้สอนได้จัดเตรียมลายวงจรขนาด 3X5 เซนติเมตร ส าหรับให้นักศึกษาได้ลอกลายลงบนแผ่น PCB ที่มี
ทองแดงหน้าเดียว ดังภาพประกอบท่ี 1(2) ไว้เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องออกแบบวงจรด้วยตัวเอง ท าแค่เพียงน าแบบลาย
วงจรที่ให้ไปลอกลายลงบนกระดาษกาวท่ีติดบนแผ่น PCB และกรีดวงจรตามแบบเท่าน้ัน ก่อนท่ีจะน าไปแช่ลงในกรดกัดปรินต์ 
และเมื่อแผ่นลายวงจรถูกกดกัดปรินต์กัดทองแดงในส่วนที่ไม่ต้องการออกเรียบร้อยแล้ว จึงน าขึ้นมาท าความสะอาด และท า
การบัดกรีอุปกรณ์ลงตามผังการลงอุปกรณ์ดังภาพประกอบที่ 1(3) หลังจากท าการบัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้วงจรไฟ
กระพริบตามภาพประกอบที่ 1(4) ซึ่งนักศึกษาต้องน าวงจรที่ท าเสร็จไปทดสอบการท างานโดยการต่อกับแบตเตอรี่ความต่าง
ศักย์ 6-9 V หากวงจรท างานถูกต้องก็จะมีการกระพริบติดสลับกันของไฟ LED ทั้งสองดวง เป็นอันเสร็จสิ้นการท าวงจรไฟ
กระพริบสองดวงสลับกัน  

 
1.2. การเรียนท าวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลังปรับปรุงการสอน  
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสอนแบบใหม่จะเป็นวงจร Infared Proximity Sensor ซึ่งใช้ IC LM339 ที่ภายใน
ประกอบด้วย Op-Amp สี่ตัว ท าหน้าท่ีเป็นตัวเปรียบเทียบแรงดัน (Voltage Comparator) ซึ่งมีหลักการท างานคือการปล่อย
แสงอินฟาเรดจากตัวส่ง (Tx) ซึ่งเป็น Infared LED Emission ออกมา และหากมีวัตถุมาบัง แสงอินฟาเรดก็จะสะท้อนเข้าสู่
ตัวรับ (Rx) ซึ่งเป็น Infared LED Reception ที่ความยาวคลื่น 940 nm โดยโครงสร้างการต่อกันของ Op-Amp ทั้งสี่ตัว
ภายใน IC LM339 และรูปแบบการต่อวงจรทั้งสี่ชุดแสดงดังภาพประกอบท่ี 2(1)  ซึ่งนักศึกษาจะต้องออกแบบลายวงจรเพื่อท า
การต่อเซนเซอร์สี่ชุดลงในแผ่น PCB หนึ่งแผ่น โดยแต่ละชุดย่อยจะมีการต่อวงจรตามภาพประกอบท่ี 2(2) 

ในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่นี้นักศึกษาจะสามารถออกแบบลายวงจรได้อย่างอิสระโดยผู้สอนได้ให้ตัวอย่างลาย
วงจรพื้นฐานที่ยังไม่ได้มีการเพิ่มลวดลายทางศิลปะพร้อมก าหนดต าแหน่งการวางอุปกรณ์ไว้ดังภาพประกอบที่ 3(1) แต่
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนต าแหน่งอุปกรณ์บางตัวได้ตามความเหมาะสม โดยนักศึกษาจะได้รับแจกแผ่น PCB ทองแดงสอง
หน้าที่มีขนาด 15X20 เซนติเมตรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ผู้สอนได้ท าการออกแบบลายวงจรและท าแผ่น PCB เพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้แก่นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบลายวงจรแสดงดังภาพประกอบท่ี 3(2), 3(3) และ 3(4) และสอนนักศึกษาให้ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบลายวงจร พร้อมท้ังแนะแนวทางให้ไปค้นคว้าหาวิธีกัดแผ่น PCB ด้วยตนเอง หลังจากท า
แผ่น PCB เสร็จเรียบร้อยและน าอุปกรณ์มาบัดกรีลงแผ่นแลว้ นักศึกษาต้องน าแผ่น PCB ที่ท า มาทดสอบให้ผ่านตามมาตรฐาน
ที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการท าวงจร Infared Proximity Sensor 

 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

244 

 
(1) ผังวงจรไฟกระพริบสองดวงสลับกนัโดยใช้ทรานซสิเตอร ์ (2) ลายวงจรส าหรับลอกลงบนแผน่ PCB 
(3) แผนผังการบดักรีอุปกรณล์งบนแผน่ PCB  (4) แผ่น PCB ที่ส าเร็จแล้วท้ังด้านหน้าและด้านหลัง 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงวงจรไฟกระพริบสองดวงสลับกันโดยใช้ทรานซิสเตอร์ 
 
   

 
(1) วงจร Infared Proximity sensor 4 ชุด  (2) ผังการต่อวงจร Infared Proximity Sensor 1 ชุด 

ภาพประกอบท่ี 2 วงจร Infared Proximity Sensor 
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(1) ลายวงจรพื้นฐานก่อนเพิ่มลวดลายทางศิลปะ                 (2) ลายวงจรหลังเพิ่มลวดลายทางศิลปะลงไป 
(3) แบบจ าลองแผ่น PCB ที่ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์   (4) แผ่น PCB ตัวอย่างที่ส าเร็จแล้ว       
ภาพประกอบท่ี 3 ตัวอย่างการออกแบบลายวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแผ่น PCB ที่ท าเสร็จเรียบร้อย 

 
2. ผังงานแสดงขั้นตอนการฝึกท าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

เมื่อน าขั้นตอนก่อนปรับปรุงการสอนและหลังปรับปรุงการสอนมาเขียนเป็นผังการท างานของนักศึกษาที่ต้องท าใน
การเรียนหัวข้อการสร้างแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพประกอบที่ 4 และ 5 และเปรียบเทียบขั้นตอนในกระบวนการต่างๆ 
พบว่าผังงานการเรียนท าแผ่น PCB รูปแบบใหม่มีรายละเอียดของการฝึกให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานท่ีมากขึ้นกวา่
รูปแบบเดิม โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสในการฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นตั้งแต่การค้นคว้าวิธีการลอกลายด้วยตนเอง การ
ออกแบบลายวงจรที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะทางศิลปะ การฝึกใช้โปรแกรมออกแบบลายวงจร การดีไซน์ต าแหน่งการเชือ่ม
กันของแผ่นทองแดงสองด้าน การแก้ไขข้อผิดพลาดในการท างานของวงจร ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนจัดเป็นหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning (Michael, 2004) ได้มากกว่าการเรียนการสอนตามผังงานแบบเดิม 
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ภาพประกอบท่ี 4 แสดงผังงานล าดับการด าเนินกิจกรรมในการเรียนการสอนเร่ืองการสร้างแผ่น PCB  

ก่อนปรับปรุงรูปแบบการสอน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 5 แสดงผังงานล าดับการด าเนินกิจกรรมในการเรียนการสอนเร่ืองการสร้างแผ่น PCB 

หลังปรับปรุงรูปแบบการสอน 
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ผลและการอภิปราย   
จากการเรียนการสอนหัวข้อการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยการให้นักศึกษาท าวงจรไฟกระพริบมาตั้งแต่

เริ่มต้นมีการเรียนการสอนวิชานี้เป็นเวลาติดต่อกันหลายรุ่น เมื่อได้ท าการสอบถามนักศึกษารุ่นที่เรียนแบบเดิมถึงความรู้ในการ
ท าแผ่น PCB พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถท าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และคิดออกแบบลายวงจรได้ด้ว ยตนเอง 
เนื่องจากท่ีผ่านมาไม่ได้ถูกออกแบบรูปแบบการสอนให้สอนในจุดนี้ ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาท่ีเรียนจบวิชานี้สามารถท าแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงได้ท าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน โดยได้น าวงจรแบบใหม่ที่น่าสนใจกว่ารูป
แบบเดิมมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนการออกแบบด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้แผ่น PCB ที่ปรับปรุงนี้ จะเป็นการท า
แผ่น PCB สองหน้า ซึ่งจะมีขั้นตอนการท าท่ียากกว่าการท าแผ่น PCB หน้าเดียวของวงจรแบบเดิมอีกด้วย  

ในการฝึกการท าแผ่น PCB เริ่มต้นนักศึกษาจะถูกสอนให้รู้จักหลักการท างานของวงจร วิเคราะห์วงจรได้ดัง หลังจาก
นั้นนักศึกษาจะต้องสามารถต่อวงจรทดสอบบน Breadborad และจะมีการสอบการต่อวงจรรายบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละคน
เข้าใจการท างานของวงจร แล้วจึงสอนให้นักศึกษาใช้โปรแกรมในการออกแบบลายวงจร ซึ่งจะต่างจากการสอนท าแผ่น PCB 
ในรูปแบบเดิมที่ผ่านมาที่นักศึกษาจะไม่ได้ออกแบบลายวงจรด้วยตัวเอง ซึ่ง ณ จุดนี้จะมีการฝึกให้นักศึกษาออกแบบลวดลาย
ต่างๆเข้าไปบนแผ่น PCB เพื่อท าให้แผ่นวงจรมีความสวยงามสามารถน าไปประดับตกแต่งต่อไปได้ โดยนักศึกษาหลายคนที่ไม่
เคยได้ฝึกออกแบบหรือท างานทางด้านศิลปะมาก่อน ก็ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ในขั้นตอนนี้ เมื่อนักศึกษาได้ท าการออกแบบลาย
วงจรเรียบร้อยและได้ส่งให้ผู้สอนตรวจสอบแล้ว จึงน าลายวงจรไปท าการลอกลายลงบนแผ่น PCB โดยในข้ันตอนน้ีผู้สอนจะให้
นักศึกษาท าการค้นคว้าวิธีการลอกลายลงบนแผ่น PCB ด้วยตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากการสอนแบบเดิมที่ผู้สอนได้สอนนักศึกษา
ให้ท าการลอกลาย หลังจากนั้นจึงท าการกัดแผ่น PCB ด้วยน้ ายากัดปรินต์ เช็คความสมบูรณ์ของลาย บัดกรีลงอุปกรณ์ และ
น าไปทดสอบ เมื่อแผ่นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะดังภาพประกอบที่ 6 ซึ่งเป็นลายวงจรตัวอย่างของนักศึกษา
สองคนท่ีได้เรียนวิชานี้ 
 

ภาพประกอบท่ี 6 ตัวอย่างแผ่น PCB พร้อมลวดลายของนักศึกษาท่ีเสร็จเรียบร้อยพร้อมส าหรับการประกอบลงอุปกรณ์ต่อไป 
 
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลที่ได้ระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงรูปแบบการสอน ผู้สอนจึงได้ท าแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาที่ได้จากการเรียนในหัวข้อนี้โดยมีนักศึกษารหัส 60 ซึ่งได้เรียนในรูปแบบเก่าและ
นักศึกษารหัส 61 ซึ่งได้เรียนรูปแบบใหม่ จ านวนกลุ่มละ 30 คน พร้อมน าแผ่นวงจรทั้งสองแบบมาให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่ม
พิจารณาพร้อมตอบค าถาม ซึ่งมีระดับคะแนนที่ใช้ในการประเมินตนเองตั้งแต่ 0 หมายถึงไม่มีความรู้และท าไม่ได้เลย 1 มี
ความรู้และท าได้เล็กน้อย 2 มีความรู้ท าได้ในระดับปานกลาง 3 มีความรู้ท าได้ในระดับดี 4 มีความรู้และท าได้ดีมากแต่ต่อยอด
ยังไม่ได้ 5 มีความรู้และท าได้ดีมากและต่อยอดได้ และใช้ค่า t-test Independent ในการยืนยันผลทางสถิติในการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยคาดคะเนว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนรูปแบบใหม่จะให้ระดับคะแนนการ
ประเมินตนเองที่มากกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนรูปแบบเก่าอยู่หนึ่งระดับในแต่ละหัวข้อการประเมิน จึงตั้งสมมติฐานว่า 
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H0 : คะแนนการประเมินการเรียนรูปแบบใหม่ – คะแนนการประเมินการเรียนรูปแบบเดิม ≤1 
H1 : คะแนนการประเมินการเรียนรูปแบบใหม่ – คะแนนการประเมินการเรียนรูปแบบเดิม >1 
 

 ซึ่งสามารถค านวน t-Critical one-tail ของทุกหัวข้อได้ 1.671 และค านวนค่า t ในแต่ละหัวข้อได้ค่าตามตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่า t-test Independent ที่ได้จากการตอบค าถามของนักศึกษาโดยใช้แบบส ารวจความรู้ ความ
เข้าใจในการท าแผ่น PCB ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อการสร้างแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาท่ีเรียนรูปแบบเก่าและเรียนรูปแบบใหม่ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
หัวข้อในการส ารวจ นักศึกษารหัส 60 (เก่า)  นักศึกษารหัส 61 (ใหม่)  t 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1.สามารถออกแบบลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นได ้

1.13 0.35 4.57 0.50 21.81 

2.มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ นก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบลายวงจร 

0.10 0.31 4.80 0.41 39.85 

3.มีความรู้ความเข้าในในการลอกลายด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

1.73 0.58 4.10 0.55 9.36 

4.สามารถท าวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แผ่น 
PCB แบบหน้าเดียวได้ 

4.03 0.49 5.00 0.00 -0.37 

5.สามารถท าวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แผ่น 
PCB แบบสองหน้าได ้

0.00 0.00 4.87 0.35 61.25 

6.มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะมาก
ขึ้นกว่าก่อนเรียนหัวข้อนี ้

3.13 0.57 4.43 0.50 2.16 

7. เข้ า ใจหลักการท าง านของวงจร ไฟ
กระพริบ 

3.03 0.56 3.87 0.73 -0.99 

8.เข้าใจหลักการท างานของวงจร Infrared 
Proximity Sensor 

0.77 0.43 4.17 0.53 19.24 

9.สามารถน าความรู้ ไปสร้างแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆต่อไปได ้

2.50 0.51 4.53 0.51 7.88 

 
สรุปผลการศึกษา   

จากตารางแสดงค่า t-test Independent ที่ได้จากการตอบค าถามของนักศึกษาโดยใช้แบบส ารวจความรู้ ความ
เข้าใจในการท าแผ่น PCB เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาที่เรียนรูปแบบเก่าและเรียนรูปแบบใหม่ พบว่าเมื่อน าค่าทางสถิติ t-
test Independent มาวิเคราะห์ในภาพรวม ค่า t เกือบทุกหัวข้อมีค่ามากกว่าค่า t-Critical one-tail ดังนั้นจึงปฎิเสธ H0 
ยอมรับ H1 และสามารถสรุปได้ว่านักศึกษาที่เรียนรูปแบบใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบ ใส่ลวดลายทางศิลปะ 
และท าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) แบบสองหน้าได้ดีกว่านักศึกษาที่ใช้วิธีการเรียนรูปแบบเดิมอยู่หนึ่งระดับ ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ยกเว้นหัวข้อท่ี 4 ซึ่งเป็นการท าแผ่น PCB หน้าเดียว และหัวข้อท่ี 7 เรื่องหลักการท างานของวงจรไฟกระพริบ 
ที่ ค่า t มีค่าน้อยกว่าค่า t-Critical จึงยอมรับ H0 ซึ่งหมายถึงการเรียนรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ไม่แตกต่างกันมากกว่าหนึ่ง
ระดับ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หลังจากนักศึกษาที่เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ท าแผ่น PCB เสร็จและส่งให้ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว 
ผู้สอนจึงได้น าแผ่น PCB เหล่านี้ส่งต่อให้นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อน ามาใช้งานต่อส าหรับการท า
มินิโปรเจกต์ของนักศึกษาที่ลงเรียน โดยการใช้แผ่น PCB เหล่านี้เป็นสวิตซ์แบบไร้สัมผัสส าหรับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไฟ 
LED และมีการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการแสดงผล LED จากสวิตซ์เหล่านี้ แล้วจึงน ามาติด
ประดับไว้บริเวณทางเดินดังภาพประกอบที่ 8 ซึ่งจัดว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่ดีกว่าการเรียนท าแผ่น PCB แบบเดิมที่สุดท้ายแล้ว
แผ่นวงจรที่ได้ไม่สามารถน ามาใช้ท าประโยชน์อะไรต่อได้นอกจากท้ิงให้กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์   
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ภาพประกอบท่ี 7 แผ่น PCB ทั้งหมดที่น ามาใหน้ักศึกษาวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ท าการติดต้ังบริเวณทางเดินของแผนก

วิชาฟิสิกส์ อาคาร 25 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทคัดย่อ 
ระบบ LMS2@PSU เป็นระบบจัดการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพได้ถูกน ามาใช้เป็นเครือ่งมือในการพัฒนาการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเองของผู้เรียน  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ระบบ LMS2@PSU ในการส่งเสริม
การเรียนรู้และหาความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาวิชา 712-354 วิศวกรรมอาหาร และ 
712-355 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  ภาคการศึกษา 1/2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ านวน 19 คน  วิธีศึกษาใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการท ากิจกรรมที่บันทึกในระบบ LMS2@PSU  พบว่า  ความ
พึงพอใจต่อการใช้ระบบ LMS2@PSU เฉลี่ยทุกข้ออยู่ในระดับ 3.85±0.22 ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (3.41±0.60)  การให้ค าแนะน าในเนื้อหาบทเรียนจากงานที่ส่งคืนช่วยให้เข้าใจมากขึ้น 
(4.18±0.51)  ผู้เรียนมีการพัฒนาส่งงานตรงเวลา (4.18±0.86) ผลวิเคราะห์การใช้งานระบบ LMS2@PSU ของผู้เรียนพบว่ามี
การเข้าท ากิจกรรมเรียงจากน้อยไปหามาก ดังนี้ กิจกรรมห้องสนทนาขอรับค าปรึกษาน้อยที่สุด  กิจกรรมฝึกท าแบบฝึกหัดที่
ผู้เรียนต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  กิจกรรมเนื้อหาบทเรียนสื่อการเรียน  กิจกรรมท าข้อสอบเก็บคะแนนใช้ประเมินผลการเรียน
มากที่สุด  ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานระบบ LMS2@PSU กับผลคะแนนพบว่ามีความสัมพันธ์แปรผันตรงกับ
คะแนนเก็บ  ผู้เรียนที่ใช้งานระบบ LMS2@PSU มากจะมีคะแนนเก็บมากกว่าผู้เรียนท่ีใช้งานระบบน้อย  แต่ไม่มีความสัมพันธ์
กับคะแนนสอบกลางภาค 
 
ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจ  ผลสัมฤทธ์ิ  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  LMS2@PSU 
 

Abstract 
The LMS2@PSU is an efficient learning management system.  It is used as a tool for self- learning 

development. The objective of this research was to assess the satisfaction of using the LMS2@PSU system, 
in order to development and outcome of learning.  The samples of this study were 19 students in the class 
of 712-354 Food Engineering and 712-355 Food Engineering Laboratory, semester 1/2019, Prince of Songkla 
University. Method of study was using a questionnaire of satisfaction with five-rating scale and data analyses 
of the activities completion were recorded by LMS2@PSU system. The results indicated that the satisfaction 
of students to overall as 3.85±0.22.  They have opportunity for development self-learning as 3.41±0.60. 
Suggestions from return works help increasing understand as 4.18±0.51. Students delivering work on time 
as 4.18±0.86. The student spend time for activity on LMS2@PSU system were arranged in ascending order, 
discussions for consultation, do exercises to solve problems by yourself, lesson content and media, and 
test for knowledge to collect scores.  Finally, the data analysis indicated, the using of LMS2@PSU was direct 
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related to accumulated scores. Student who does LMS2@PSU activities for a long period will have a higher 
score than those with fewer activities. 
 
Keywords:  Satisfaction  Result  Self-learning  LMS2@PSU 
 
บทน า 

ระบบ LMS: Learning Management System คือ ระบบจัดการการเรียนรู้ที่ท าให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนใน
ห้องเรียน  โดยตัวของระบบมีพื้นฐานมาจากฟรีซอฟท์แวร์ที่ ช่ือว่า Moodle (Modular Object – Oriented Dynamic 
Learning Environment)  ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  อินทราเน็ต  ระบบ LMS ได้รับการยอมรับและถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในการพัฒนาการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (Aldiab et al., 2019)   ระบบ LMS2@PSU 
อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สอน  ผู้เรียน  ผู้ดูแลระบบ  โดยผู้สอนสามารถน าเนื้อหาและสื่อการสอนของรายวิชาเข้าสู่ระบบ LMS ได้อย่าง
สะดวก  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์  ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร
กันได้ด้วยเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบมีให้  นอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมการ
เรียนของผู้เรียนไว้ในระบบเพื่อให้ผู้สอนน าข้อมูลไปวิเคราะห์  ติดตามและประเมินผลการเรียนในวิชานั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีดิจิตอลสื่อสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  ผู้เรียนทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาและสามารถเข้าใช้
งานอินเตอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ได้  จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนมีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้  โดยผู้เรียนจ าเป็นต้อง
มีการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิของการเรียนและให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจัดว่าเป็นทักษะ
ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

วิชา 712-354 วิศวกรรมอาหาร และ วิชา 712-355 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร เป็นวิชาเอกบังคับ ส าหรับนักศึกษา
ช้ันปีที่ 3 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายหลักการและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร  ให้นักศึกษาท ากิจกรรมฝึกวิเคราะห์และ
ฝึกแก้ปัญหาการค านวณที่เกี่ยวข้องกับ เทอร์โมไดนามิกส์ในวิศวกรรมอาหาร  สมดุลมวล-สมดุลพลังงาน  การถ่ายเทมวล-การ
ถ่ายเทพลังงาน  การแก้ปัญหาและหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์  ท าโครงงานการออกแบบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
และปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในการแปรรูปอาหาร  เป็นต้น  โดยลักษณะวิชามีเนื้อหาที่ซับซ้อนต้องใช้เวลาในการอ่านท าความ
เข้าใจ  ทบทวนเนื้อหา  นักศึกษาต้องสามารถเช่ือมโยงหลักการทฤษฎีเข้ากับกระบวนการแปรรปูอาหารและท าแบบฝกึหัด  ให้
นักศึกษาท าปฏิบัติการที่มีการประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฎีและท าการทดลองเพื่อให้เห็นภาพเกิดความเข้าใจมากขึ้นและ
สามารถเช่ือมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปอาหารได้  ให้นักศึกษาใช้หลักทฤษฎีในการออกแบบ  สร้างและทดลองใช้งานตู้อบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์  รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยและการฝึกใช้งานซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหาและหาความสัมพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์  โดยทัศนคติของนักศึกษาต่อรายวิชา เช่น เป็นวิชาที่มีปริมาณเนื้อหามากและซับซ้อน  มีการค านวณแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ซึ่งนักศึกษาไม่ถนัด  มีการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาไม่ถนัด  มีการใช้ต าราเรียนและวารสารทาง
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษาไม่เข้าใจ  นักศึกษาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนวิชาวิศวกรรมอาหาร เป็นต้น 

ผู้วิจัยตั้งค าถามน าการวิจัยว่าการใช้ระบบ LMS จัดการเรียนการสอนมีผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียน  ซึ่งมีแนวโน้ม
ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชา  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้น  
ส่งเสริมความรับผิดชอบและช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  แล้วส่งผลต่อคะแนนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการใช้ระบบ LMS2@PSU ที่มีต่อการเรียนการสอน ในวิชา 712-354 
วิศวกรรมอาหาร และ 712-355 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  ผลการศึกษาจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทั้งในห้องเรียนและในระบบ LMS ส าหรับในวิชานี้และวิชาอื่นๆ ต่อไป  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนผู้สอนและ
ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาในระดับที่สูงขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ระบบ LMS2@PSU ในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในวิชา 712-354 วิศวกรรมอาหาร และ 712-355 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 

 
ค าถามน าการวิจัย 

การใช้ระบบ LMS จัดการเรียนการสอนในวิชา 712-354 และ 712-355 ได้คะแนนความพึงพอใจระดับพอใจมาก  
และการใช้งานระบบ LMS มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลคะแนนของผู้เรียน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 712-354 วิศวกรรมอาหาร และ 712-355 

ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ภาคการศึกษา 1/2562 จ านวน 19 คน 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    งานวิจัยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ LMS ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเอง

ประกอบด้วยค าถามจ านวน 10 ข้อ  โดยผู้เรียนสามารถให้คะแนนความพึงพอใจตามเกณฑ์ประเมิน  5 ระดับ  ดังนี้  คะแนน 
1 น้อยท่ีสุด    2 น้อย    3 ปานกลาง    4 มาก    5 มากท่ีสุด  และผู้เรียนสามารถเขียนข้อความเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    ส่วนที่ 1 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ LMS  ใน

สัปดาห์ที่ 13 ของภาคการศึกษา  โดยอธิบายวัตถุประสงค์ของการประเมินและให้อิสระในการประเมินโดยในแบบประเมินไมม่ี
การระบุตัวตนของผู้ประเมิน  หลังจากน้ันจึงแจกแบบประเมินและให้ผู้เรียนท าแบบประเมินใช้เวลา 5 นาที  ส่วนที่ 2 ผู้วิจัยใช้
ข้อมูลการเข้าใช้งานในระบบ LMS ของผู้เรียนที่เก็บบันทึกโดยระบบ LMS เพื่อน ามาวิเคราะห์เพื่อประเมินการเข้าใช้งานระบบ 
LMS ของผู้เรียน  ส่วนที่ 3 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลคะแนนผลการสอบและคะแนนเก็บของผู้เรียนเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้งานระบบ LMS กับผลคะแนน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลและอภิปราย 

ข้อมูลคุณลักษณะประชาการที่ศึกษา ประกอบด้วย  เพศชาย ร้อยละ 21.05  เพศหญิง ร้อยละ78.95  เป็นนักศึกษา
ช้ันปีที่ 3 ร้อยละ 57.89  ปีที่ 4 ร้อยละ 31.58  และ ปีที่ 5 ร้อยละ 10.53  ค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนสะสม (Cumulative 
Index, GPA) เท่ากับ 2.42±0.47  ค่าเฉลี่ยจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน เท่ากับ 17.21±4.15 

ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนผ่านระบบ LMS2@PSU  แสดงในตารางที่ 1  
และภาพประกอบที่ 1 พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกข้ออยู่ในระดับ 3.85±0.22 แปลว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบ LMS ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก  โดยมีคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 3.41±0.60 ในข้อประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 4.18±0.51 ในข้อประเมิน
เกี่ยวกับผู้เรียนได้รับค าแนะน าในเนื้อหาบทเรียนจากการรับงานส่งคืนจากระบบ LMS และ 4.18±0.86 ในข้อประเมินเกี่ยวกับ
ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนดมากขึ้น  จากผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นโอกาสในการพัฒนานัก
ผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้สอนต้องพัฒนากระบวนการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น โดยจ าเป็นต้องมีกระบวนการสร้างความเข้าใจระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนถึงความส าคัญและประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบ LMS (Holmes and Prieto-Rodriguez, 2018) ในส่วน
ของการให้ค าแนะน าในเนื้อหาบทเรียนจากการรับงานส่งคืนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้องและเกิดความ
เข้าใจมากขึ้น  เช่น ให้ค าแนะน าในงานการแก้ปัญหาการค านวณ  และในส่วนของการพัฒนาด้านการส่งงานตรงต่อเวลา
เนื่องจากระบบ LMS มีก าหนดช่วงเวลาในการรับงานจากผู้เรียน  เมื่อพ้นช่วงเวลาการรับงานระบบ  LMS จะปิดการรับงาน 
ผู้เรียนที่ส่งงานไม่ตรงเวลาจะต้องติดต่อกับผู้สอนเพื่อส่งงาน  วิธีนี้ท าให้ผู้เรียนต้องพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อให้ส่งงานทันตาม
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ก าหนด  ซึ่งการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และให้เวลาผู้เรียนเพื่อปรับพฤติกรรม  You (2016) พบว่าการมีความรับผิดชอบของผู้เรียนเป็นตัวช้ีวัดที่มีนัยส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพที่ได้จากการใช้ระบบ LMS เพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ ซึ่งระยะเวลาการใช้งานในระบบของผู้เรียนสามารถใช้
เป็นค่าสะท้อนถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนโดยระบบ LMS2@PSU ในวิชา 712-354 วิศวกรรม
อาหาร และ 712-355 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  (n= 17 ) 
รายการประเมิน �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. การจัดการเรียนผ่านระบบ LMS ช่วยให้ท่านมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนใน
ระดับใด 

3.88 0.76 ปานกลาง 

2. ท่านได้ท าความเข้าใจเน้ือบทเรียนท่ีได้จากระบบ LMS เพื่อการเตรียมตัวก่อนเข้า
ชั้นเรียน 

3.82 0.38 ปานกลาง 

3. เน้ือหาบทเรียนและสื่อการเรียนท่ีได้จากระบบ LMS ช่วยท าให้ท่านมีความเข้าใจ
มากขึ้น 

3.71 0.67 ปานกลาง 

4. เน้ือหาบทเรียนและสื่อการเรียนท่ีได้จากระบบ LMS มีจ านวนมากเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

3.94 0.42 ปานกลาง 

5. ท่านได้รับค าแนะน าในเน้ือหาบทเรียนผ่านการใช้งานระบบ LMS จากการรับงาน
คืนจากระบบ LMS 

4.18 0.51 มาก 

6. ท่านมีการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

3.41 0.60 ปานกลาง 

7. ระบบ LMS ช่วยให้เกิดการแบ่งปันความรู้กับเพ่ือนๆ ในกลุ่มและในชั้นเรียน 3.65 0.84 ปานกลาง 
8. ท่านมีการพัฒนาการท างานให้เรียบร้อยถูกต้องมากขึ้น  มีความละเอียดรอบคอบ
มากขึ้น 

3.88 0.76 ปานกลาง 

9. ท่านมีการพัฒนาด้านการส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนดมากขึ้น 4.18 0.86 มาก 
10. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านระบบ LMS ในระดับใด 3.81 0.53 ปานกลาง 
รวมผลประเมินทุกข้อ 3.85 0.22 ปานกลาง 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แผนภูมิผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนโดยระบบ LMS2@PSU  
ในวิชา 712-354 วิศวกรรมอาหาร และ 712-355 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  (n=17) 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การใช้งานในระบบ LMS2@PSU ของผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกในระบบ LMS ในรูป
ของรายงานการท ากิจกรรมเสร็จสิ้น (Activity completion report)  ในแต่ละกิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้นในระบบ ดังใน
ภาพประกอบที่ 2  ระหว่างร้อยละของการเข้าท ากิจกรรมการเรียนการสอน (Activity completion, %) ของผู้เรียนกับ
กิจกรรมในระบบ (LMS activity) พบว่าการเข้าท ากิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนมีค่าระหว่างร้อยละ 0 (หมายความว่า
ไม่มีผู้เรียนท ากิจกรรมในระบบ) ถึง ร้อยละ 100 (หมายความว่าผู้เรียนทุกคนเข้าท ากิจกรรมในระบบ)  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
ร้อยละ 29.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ร้อยละ 39.09  รายช่ือกิจกรรมในระบบแสดงในตารางที่ 2  การเข้าท า
กิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนจะมีค่าน้อยในกิจกรรมที่เป็นห้องสนทนาเพื่อขอรับค าปรึกษา (Forum หรือ Chat) และ
การท าแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  อาจเป็นผลมาจากการไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้จึงไม่สามารถท า
กิจกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับการแสดงความเห็นของผู้เรียนว่า “เมื่อมีการเรียนและใช้เอกสาร
หรือแบบฝึกใน LMS หลังเรียนเสร็จท าให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้นหากเนื้อหาไหนยากหรือมีสมการคณิตศาสตร์มาก  คิดว่า
จ าเป็นต้องมีการเรียนในห้องควบคู่กันไปด้วย”  แต่ส าหรับการเข้าท ากิจกรรมของผู้เรียนจะมีค่าสงูมากในกิจกรรมที่เป็นการท า
ข้อสอบที่มีคะแนนเก็บ (Test)  เพื่อใช้ในการประเมินผลการเรียน  และในส่วนของการท ากิจกรรมเนื้อหาบทเรียนและสื่อการ
เรียนมีค่าระหว่าง ร้อยละ 40-80 อาจมีผลมาจากการที่ผู้เรียนได้รับเอกสารประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งเป็น
เอกสารชุดเดียวกันกับในระบบ LMS  และพบว่ามีลักษณะเดียวกับการท ากิจกรรมของผู้เรียนในระบบ LMS ในวิชา 712-355 
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  เนื่องจากเป็นผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน  โดยมีการท ากิจกรรมมีค่าสูงมากในกิจกรรมที่เป็นการท า
ข้อสอบที่มีการเก็บคะแนนที่ใช้ในการประเมินและมีค่าน้อยในกิจกรรมเนื้อหาบทเรียนและสื่อการเรียน  ผู้วิจัยมีโอกาส
ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนและสือ่การเรยีนให้ดีขึ้น ตามผลการศึกษาของ Cerezo et al. (2016) และ Alhabeeb and Rowley 
(2018) ซึ่งกล่าวว่าการใช้สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่จะดึงความสนใจจากผู้เรียนและท าให้
ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธ์ิของวิชาได้ 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แผนภูมิร้อยละการท ากิจกรรมการเรียนในระบบ LMS2@PSU  ในวิชา 712-354 วศิวกรรมอาหาร 
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ตารางที่ 2 รายชื่อกิจกรรมในระบบ LMS ของวิชา 712-354 วิศวกรรมอาหาร (LMS activity) 
ล าดับที่ กิจกรรม ล าดับที่ กิจกรรม 

1 712-354 โครงการสอนรายวิชา 19 05122018_noload 
2 ปรึกษาปัญหา Food Engineering 20 05282018_noload 
3 Forum for Food Engineering 21 05202018_noload 
4 712-354 FEB 01 Unit Basic 59 22 04212018_withload 
5 Test01_หน่วยและมิติ_08132019 23 05032018_withload 
6 Test02_หน่วยและมิติ_08192019_ส าหรับการสอบแก้ตัว 24 05052018_withload 
7 712-354 FEB 02 TMDinFP 59 25 05212018_withload 
8 Test03_Thermodynamics_08202019 26 Non-linear regression with R 
9 Test04_System_08282019 27 MR vs time data for regression 

with R 
10 FEB 03 MassHeatBalance 59 Part I 28 FEB 06 Glass Transition 
11 FEB 03 MassHeatBalance 59 Part II 29 Glass Transition Temperature and 

Its Relevance in Food Processing 
12 Test05_MassHeatBalance_09052019 30 Application of Glass Transition in 

Food Processing 
13 Test06_RStudio_Tempmodel_09092019 31 Measurement of Tg by DSC 
14 FEB 04 Heat Transfer2016 32 DSC study of sucrose melting 
15 FEB 04 Mass Transfer2016 33 FEB 07 Food Rheology 
16 FEB 05 Size reduction 34 Rheological Method in Food 

Process Engineering 
17 Mathematical Model for Solar Drying of Soybean Meal 35 Regression Rheology behavior 
18 06012018_noload   

 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานระบบ LMS2@PSU กับผลร้อยละของคะแนนของผู้เรียน

ในวิชา 712-354 วิศวกรรมอาหาร  โดยจัดเรียงล าดับผูเ้รยีนตามร้อยละของการท ากิจกรรมในระบบ LMS (activityLMS) จาก
น้อยไปหามาก เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับข้อมูลร้อยละของคะแนนเก็บสะสม (AccScore) ร่วมกับ ร้อยละของคะแนนสอบ
กลางภาค (MidScore) พบว่าผู้เรียนท่ีมีการท ากิจกรรมในระบบ LMS มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงสอดคล้องกับผลคะแนน
เก็บสะสม แต่ไม่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับผลคะแนนสอบกลางภาค  ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3 ผู้เรียนที่มีการใช้งานใน
ระบบ LMS มากจะส่งผลให้มีร้อยละของคะแนนเก็บสะสมมาก  ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของร้อยละคะแนนสะสมกับ
ผู้เรียนที่มีการใช้งานระบบ LMS2@PSU เป็นดังสมการ AccScore 𝑋 = 0.8202𝑋 + 50.851  ลักษณะนี้จึงเป็น
โอกาสให้ผู้วิจัยต้องพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนในระบบให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  เพิ่มเติมการสรุปเนื้อหาการเรียน
หลังจากการเรียนในห้องไปไว้ในระบบเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของวิชา  การให้ตัวอย่างที่แสดง
วิธีแก้ปัญหาการค านวณเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจข้ันตอนการแก้ปัญหา  การน าสื่อการเรียนรู้จากภายนอกเข้ามาเสริมในระบบ  เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถท าคะแนนสอบกลางภาคได้ดีขึ้นต่อไป 
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ภาพประกอบท่ี 3 แผนภูมิความสัมพันธข์องร้อยละการท ากิจกรรมการเรียนในระบบ LMS2@PSU (activityLMS) กับ

ร้อยละผลคะแนนเก็บสะสม (AccScore) และ ร้อยละผลคะแนนสอบกลางภาค (MidScore) ในวิชา 712-354 
วิศวกรรมอาหาร 

 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานระบบ LMS อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก  กิจกรรมการเรียนใน
ระบบ LMS ที่สอดรับกับกิจกรรมการเรียนในห้องและปริมาณการใช้งานระบบ LMS ที่สัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับผลคะแนน
เก็บสะสม  จึงสรุปว่าระบบ LMS เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้  พบว่าช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในด้านการตรงต่อเวลา  แต่ผู้เรียนยังต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
เนื้อหาและความเข้าใจต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในระบบ LMS มากขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ได้แก่  การสรุปเนื้อหาการเรียน  การให้ค าแนะน าการท าแบบฝึกหัดหรือแก้ปัญหา  การจัดสื่อการเรียนที่น่าสนใจ  ควรให้
น้ าหนักคะแนนจากระบบ LMS เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนในระบบ LMS มากขึ้น  ควรจัดกิจกรรมการเรียน
ในระบบ LMS ให้สอดรับกับกิจกรรมการเรียนในห้องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากข้ึน   

2. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  ประเมินทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน
เป็นระยะ ได้แก่ เริ่มต้น  ระยะกลางและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลของระบบ LMS ต่อผู้เรียน 
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Abstract 

STEM based learning is an interdisciplinary learning that connects the concepts of science, technology, 
engineering and mathematics to the real world context. This can enhance learning motivation, improve 
student achievements and promote 21st century Skills. This qualitative research aims to explore outcomes 
of postgraduate students in the Science Education Program while they are creating mathematical models 
to solve  real life problems. To make mathematical models, the students follow the iterative process 
consisting of six components 1. Defining the problem statement, 2. Making assumptions, 3. Defining 
variables, 4. Getting a solution, 5. Model analysis and assessment, and 6. Reporting the results.  A number 
of studies indicated that the perspective of creating mathematical modeling in education is consistent with 
the integrated STEM education approach. Data collection tools included individual and group of student 
work samples, presentations, reports, examination papers and teacher notes. The examination was 
categorized into six parts corresponding to the objectives of those six steps. For example, students may 
show their understanding or creativity from interesting problem statements that they defined in the first 
step. The overall outcomes were also analyzed. In summary, the students demonstrate  the STEM literacy; 
they are able to integrate knowledge in science, technology, engineering and mathematics to create 
mathematical models that describe real word problems. Additionally, they are able to work  with a team 
and have technology literacy. 
 
Keyword:  STEM based learning, Mathematical models, iterative process, STEM literacy, and technology 
literacy 
 
Introduction  
 In 2016 , the Thai Prime Minister presented a new economic model titled Thailand 4 .0promoting  
creativity, innovation, and application of technology in various economic activities.  To develop the nation 
aligning with Thailand 4.0, STEM education is expected to prepare for an inclusive society where everyone 
needs to have personal and social skills to work collaboratively with others from many disciplines. STEM in 
higher education has played a very important role  globally and  universities are   vital places  to prepare 
students before entering the professional world.  .  

To discuss STEM education, STEM based learning (SBL) is mentioned as an interdisciplinary learning 
approach among science, technology, engineering and mathematics.  It is typically achieved by problem-
based learning (PBL) ,  an experiential learning especially by using group work to  solve real- life problems. 
A study indicated that it could enhance students’ interests and learning in STEM (Becker &  Park, 2011). 

 On  the other hand, a mathematical model is a representation of a system or scenario used to 
obtain qualitative or quantitative understanding of some real- world problems.  It can be used to predict 
future behavior, and to guide decision-making. Several studies mentioned that modeling activities could be 
added to improve STEM education practice, particularly in a mathematical context ( English et al. , 2013; 
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English & Mousoulides, 2011; Hamilton, Lesh, Lester & Brilleslyper, 2008). Mathematical modeling education 
has been widely discussed not only in terms of theoretical constructs but also practical applications ( Niss 
et al. , 2007; Richard et al. , 2013) .  Nevertheless, most discussion referred to mathematical modeling 
education in the primary or secondary level.  To study mathematical modeling in higher education, this 
research is interested in term of student outcomes as integration modeling in school is relevant to the 
promoting of student abilities such as students’ analytical thinking and problem solving (Lesh & Zawojewski, 
2007; Niss et al., 2007).  
 
Objectives   

This qualitative research aims to explore student outcomes, especially STEM literacy (Cheryl, 2016) 
that students acquire through STEM based learning while they are creating mathematical models for 
problem solving. Additionally, the research’s purpose is to investigate the significant outcomes that students 
perform.  

 
Conceptual Framework  

To create mathematical models, this study followed the strategy of Karen, Kathleen, and Benjamin 
( 2014) .  They determined mathematical modeling process  consisting of six components; 1.  defining the 
problem statement, 2. making assumptions, 3. defining variables, 4. getting solution, 5. model analysis and 
assessment, and 6. reporting the results. They further described that mathematical modeling is the iterative 
process, as shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1: The mathematical process (Karen et al. 2014) 

 
Research Methodology 
 To design STEM based learning in creating mathematical models for problem solving, the course 
was divided into two parts.  Part 1 focused on introducing the six- step process of creating mathematical 
models to the students and training them to solve problems. A variety of  real life problem scenarios were 
illustrated  in each step such as,  
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- Waste not, Want not:  putting recyclables in their place; the scenario of finding best recycling 
method, was raised in the first step to instruct students how to define the problem statement, 

- Painting a house was used in the step of defining variables, 
- Outbreak? Epidemic? Pandemic? Panic; the disease control scenario was very helpful in the 

getting solutions step and also the model analysis and assessment step.  
 
The student learned and practised how to create models along the process then took the  

examination at the end of this part.   For the second part, the students were assigned to implement the  
six-step process to create a mathematical model to  solve the Roller Coaster scenario which was described 
as follows:  
“Amusement parks are typically open during the summer months, when the heat and humidity are almost 
unbearable.  The lines for the most popular rides can sometimes be hours long, leaving you to decide 
whether you should spend your limited time at the park waiting to ride the newest, most popular roller 
coaster (with the longest line) or instead riding several, possibly less exciting, roller coasters. Unfortunately, 
there is no real metric for scoring roller coasters, although an extensive database exists with information 
about many rides (see rcdb.com) .  Innovative roller coaster engineers certainly set out to design a thrilling 
roller coaster, but what makes a roller coaster exciting and fun? Create a mathematical model that ranks 
roller coasters according to a thrill factor that you define.” (Karen et al. 2014)  

At the beginning of this part, all five students worked together to build a model and presented 
their result. After the presentation, the teacher asked them individually to assess the model that they had 
built and to give their own ideas on how to improve it. Then, they were separated into two groups to refine 
the original model; the students having similar ideas were in the same group.  The refined models from 
each group were presented to the whole class. To this end, all of their works were put in the final report. 

1.  Participants 
There are common problems indicated all around the world in the STEM and mathematical 

modeling education, the obstacles can be found in term of the difficulty of integrating them into the 
curriculum, lack of curricular sources, and particularly deficiency of professional knowledge in STEM and 
mathematical modeling of teachers (Blum, 2015 ; Corlu et al. , 2014) .  With the assumption that teachers 
cannot acquire neither STEM nor mathematical modeling teaching competencies if they never have 
experienced in it.   Given those barriers, this research set the scope of participant to be students in the 
education program. This qualitative research then used the purposive sampling; the participants consisting 
of five first year master’ s students in Science Education Program students at the Faculty of Science, King 
Mongkut’ s University of Technology Thonburi, Thailand.  The major purpose of this Science Education 
program is to fulfil  teacher professionals especially in STEM approach.  All five participants graduated in 
mathematics and were interested in mathematical modeling education as this activity could be useful in 
their  prospective careers as mathematics teachers. However, they had  few experiences in the practices.  

2.  Measures and Data Collection 
The students outcomes in this study derived  from both formative and summative results assessed 

in SCE 647 ( Learning Problem Solving by Using Mathematical Models) ; an elective course for first year 
students in Science Education program. 

The data were gathered from  individual student work samples and exam papers, group work 
samples:  reports and video clip of their presentation, together with teacher notes.  In part 1, student work 
samples were collected and information from class discussion was recorded in the teacher notes.  At the 
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end of this part, the data were obtained from the students’  examination.  Group work samples were 
accumulated through part 2 in terms of progress presentations.  The last tool; final report, was included at 
the end of this course. 

3. Data Analysis 
    Collected data from both parts of the course were analyzed with consideration of student 

outcomes.  The analysis was conducted  according to the framework of six- step process in creating 
mathematical models.  Each of those six steps was separately investigated to indicate how student 
outcomes reached their  objectives.  As those six components had some alignment, the overall student 
outcomes were also analyzed. 

 
Results and Discussion   
 The student outcomes are presented in the following section with alignment to each component 
of mathematical modeling procedure.  The results  explained both individual and group work outcomes 
from the two parts of the course. 

1. Defining the problem statement 
From the single scenario, the students defined problem statements in different approaches. Some 

of them could determine clearly or predict problem statements, others could give vague,  not specific 
statements, while only one of them could not  even understand the scenario.  For example, the student 
were asked to define the problem statement that explained what  model would  measure or predict  the 
Building a Lecture Hall scenario which was described as  

“The Faculty of Science obtained a development budget from the university. They have allocated 
that to f establish a new building - lecture hall.  What is the optimal structure for this lecture hall?” 

Most of the students defined their problem statements in terms of least cost budget for 
establishing the lecture hall, while a student considered the efficiency and convenience of the lecture hall 
for the users.  
 Although  all of them worked together in part 2, their problem statement for the Roller Coaster 
scenario was quite general and still unclear. 

2. Making assumptions 
Since  the students had the examination without accessing  any data resources in part 1,they made 

an  assumption and listed possible factors for the defined problem statements by their own experiences, 
as shown in Figure 2. 

 
Figure 2: Student’s assumption and list of possible factors for solving Building a Lecture Hall scenario. 
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Doing more research and the rich availability  of  online information could help them make better 
assumptions and obtain a more elaborate  list of possible factors for the problem in part 2. Although they 
had the ambiguous problem statement in the first step, they put more brainstorming at this stage  to 
redefine the problem statement.  Students were interested in various topics in science and engineering 
related to roller coasters’ thrill. One of them was “kinetics,” a branch in physics and engineering, as kinetics 
can explain the relationship between the motion of roller coaster and its causes. They obtained the list of 
possible factors as shown in Figure 3.  Despite various factors, the students made a justification and  focused 
on stimulator consisting of height, length, speed and max vertical angle factors.  With further assumption,  
more magnitude of those factors could make the roller coaster more thrilling.  

 

Figure 3: List of possible factors from the group research for solving Roller Coaster scenario. 
 
3. Defining variables 
For the clear scenario and problem statement such as Painting a house, they can determine 

dependent or independent variables or model parameters without any problem. However, for the complex 
problem, only some of them still had such an ability. These outcomes were shown in the individual exam 
and class discussion.  

For the Roller Coaster scenario in part 2, students defined the four factors; height, length, speed 
and max vertical angle, to be the independent variables of their model while the level of thrilling was a 
dependent variable. In terms of the parameters, they fixed the weight that each factor contributed to. 

Moreover, students provided the scale for leveling and described the definition of each variable. 
For example, “ max vertical angle is the angle of descent of a roller coaster is determined by measuring 
the steepest slope angle of the track on any part of the ride.” 

4. Getting solution 
To get to the solution, students used mathematics knowledge to figure out the average magnitude 

of height, length, speed and max vertical angle for each roller coaster. From the kinetic knowledge, students 
realized that those four factors did not contribute equally to the average score.    Hence, they exploited 
“weighted arithmetic mean” instead of the common type of average. This mean value was considered as 
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the score for each roller coaster which was then leveled by scales A to F. Such scales determined the level 
of thrill as shown in Table 1. 
 
Table 1: Scale that students created based on online information. 

Score Level of thrilling Description 
80 - 100 A The Most Thrilling 
70 - 79 B Very Thrilling 
60 - 69 C Pretty Thrilling 
50 - 59 D Not Thrilling 
0 - 49 F Least Thrilling 

 
The students took advantage of technology in two manners. First, students accessed online 

resources to collect  data of roller coasters around the world for their analysis.  The others used Microsoft 
Office Excel to organize, analyze and store the data. The spreadsheet that they created using that program 
was the representation of their first ranking roller coaster model. 

 

 
Figure 4: The spreadsheet represents students’ model. 

 
5. Model Analysis and Assessment 
In this step, the students were able to identify the strengths and weaknesses of their model. All of 

them considered that the model was valid and easy to use. However, they proposed that the model could 
be improved in two approaches. The first group would like to refine the model by adding more factors 
(independent variables) that affect the ranking, while the other  was concerned about the weight of each 
factor used to be the parameter in their original model. 

After this step, the students were separated into two groups to develop their model. one group 
had done more research in engineering to find further possible factors. They found that the designs of roller 
coaster (Sit-down, Invert, and Wing) has an effect on roller coaster ranking. So there added this factor as 
another independent variable of their new model. 

The other group retained the same four factors however they created a sub model having weight 
of each factors as the independent variables. They though that the model could be more practical if the 
users are able to adjust the weight. So they came up with modified spreadsheet that can also analyze the 
weight of each factors. 
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The results of both groups then were combined. The students brainstormed and finalized their 
model that examines all of those five factors and the weight of each factors. This final model can solve 
the problem in Roller Coaster scenario by indicating roller coasters’ level of thrilling. 

6. Reporting the Results 
The students were able to  show their progress by giving the presentation to the class. They 

provided easy to follow slides with adequate information. They could communicate what they had done, 
give clear examples how to use the model; however, at some point, they could not explain certain things 
in detail.   

The final report needed to be more organized even though the information was  conveyed well. 
Some contents were in the wrong place. The redefined problem statement was not stated in the report.  

From the teacher notes, the outcomes that appeared in most steps are the following:  
- The student were able to search for and retrieve required information via a computer  

from online databases effectively.                                                                           
- All students were participating in the class discussion and had the confidence to present their 

opinions.                                            
- Students were working with other students and supporting one another. The groups were 

productive. All students could describe their individual contributions. 
- At some points, they still needed the advice from the teacher in order to drive their work. 

 

 
Figure 5: Students’ presentation captured from the class. 

 
Conclusion   

From the results, it can be concluded that STEM based learning in creating mathematical models 
for problem solving could enhance students to acquire STEM literacy;  they were able to integrate 
knowledge in science, technology, engineering and mathematics to create mathematical models that 
described real word problems with the assistance from the teacher from time to time. For the significant 
student outcomes, the research found that the students had the efficient collaborating skill and technology 
literacy; they were able to use technology as the tools to access, evaluate, and integrate information in 
building the models.  
 
Recommendations 

This research was the first experiment  without sufficient information to be sure of what student 
outcomes would emerge . For further study, the researcher plans to specifically investigate  students’ 
competencies promoted through STEM based learning in creating mathematical models. The competencies 

https://en.wikipedia.org/wiki/Database
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of interest are critical thinking, creativity, collaboration, and communication. The appropriate competency 
assessment tools will be implemented in the future work. In order to support such a plan, more various 
scenario problems will be provided for students to experience.. 
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บทคัดย่อ 
 วิชาศึกษาทั่วไปมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ เรียนรู้ด้วยตนเอง ให้มีความรู้กว้างขวาง สามารถบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ เข้าใจตนเองและสังคม สามารถน าทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาการบริโภคสีเขียว ซึ่งเกี่ยวกับการปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกจึงมีความจ าเป็นในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับแบบบรรยาย 2) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงาน 3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 65 คน และภาคเรียนที่ 2 
จ านวน 96 คน การวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนตามสภาพจริง ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ใน
ห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบริโภคสีเขียวการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงสูงกว่าแบบบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้เรียนมีผลการเรียนระดับเกรด A ร้อยละ 
23.00 ผลงานภาคปฏิบัติอยู่ระดับดี ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนความพึงพอใจในการจัดการเรียนอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง วิชาศึกษาทั่วไป การบริโภคสีเขียว 
 

Abstract 
General Education is the foundation courses supporting students’ acquisition of skills in attaining 

their potential as human beings, self-learning, acquiring extensive knowledge, integrating cross sciences, self 
and social understanding, and applying knowledge in better adapt to the needs of a changing society. This 
study, therefore, focused on the management of authentic learning and teaching in the course of 724-107:  
Green Consumptions – a General Education course focusing on the adaptability to the changing of the 
world climate. The objectives of the study were to (1) to compare the achievement between the authentic 
learning and lecture learning, (2) to examine the operational results in practice, (3) to explore the class 
participation, and (4) to analyze the authentic learning and teaching management satisfaction of the 
students. The participants were undergraduate students enrolling in 724-107:  Green Consumptions course 
(Semester I as 65 and Semester II as 96). The course was planned and designed to provide the students the 
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authentic learning environment. The approaches used were classroom activities and real performing in each 
authentic task, as well as class reflection. The findings indicated that science achievement of authentic 
learning higher than lecture learning was significant. And 23% of the students obtained academic results as 
A. In addition, the students’ operational results showed in good level. It was also pointed out that the 
students learn how to work collaboratively as a team and well participated in each activity. Finally, the 
satisfaction in the management of authentic learning and teaching showed at very good level. 
 
Key Words: Authentic Learning, Authentic Assessment, General Education, Green Consumptions 
 
บทน า  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้นการจัดการศึกษาท่ียึด
หลัก ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด บนพื้นฐานการคิด ทุกคนมีความสามารถ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ได้เรียนรู้จากประสบการณจ์รงิ 
ฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ จึงเป็นแนวคิด การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)  
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2554, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, 2546) 
 การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยเน้นการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนจะท าให้เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อมีการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้สอนก็ต้องมีวิธีการวัดและ
ประเมินผล เพื่อจะได้ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียน การประเมินจะท าไปพร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอน การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) วิธีการที่เหมาะสมจะต้องสามารถ
ประเมินผู้เรียนได้คลอบคลุม ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีการให้ท าช้ินงาน (Task) ที่เหมาะสมกับสภาพจริง จึงเป็น
ลักษณะการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
 รายวิชาการบริโภคสีเขียว เป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงสาเหตุและ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อลดผลกระทบ และ/หรือสามารถปรับตัวในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ซึ่ง
ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อวิกฤติปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และถูกก าหนดยุทธศาสตร์ชาติใน 20 ปี รวมทั้ง
ถูกก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564)  เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจสีเขียว มีระดับการปลดปลอ่ยคาร์บอนต่ า การมีพฤติกรรมการผลติและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  ซึ่ง การบริโภคสีเขียว เป็น
กลไกส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยขับเคลื่อนการปลดปล่อยคาร์บอนต่ า การใช้
ทรัพยากรน้ าต่ า ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่วิถีชีวิตและสังคมที่ยั่งยืนได้ นอกจากนี้ การบริโภคสีเขียว ท า ให้
ผู้บริโภคค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการบริโภคสินค้า มีการพิจารณาถึงสุขภาพ ความปลอดภัย 
และ เศรษฐกิจชุมชน (Alfredsson, 2004; Barr and Gilg, 2006; Roy and Pal, 2009; Li, et al, 2016) สาระส าคัญข้างตน้ 
จึงเป็นที่มาของ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบริโภคสีเขียว ที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระในมุมกว้าง สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้หลากหลาย และตามของผู้เรียนจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นให้ผู้เรียนมีการรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง
ปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อม และ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีคาดการณ์ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นประเด็นท่ีท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและการ
ประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาการบริโภคสีเขียว เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นต่อไปใน
อนาคต   
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วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง กับการเรียนแบบบรรยาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว การจัดการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว การจัดการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
สมมตฐิานของการวิจัย   

การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียน
แบบบรรยาย  
 
กรอบแนวคิด 

การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) 
ลักษณะส าคัญ 4 ประการในการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีดังน้ี  
1. การเรียนรู้จากปัญหาจริง (Real-world problems) ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาจริงในชีวิต และ

เกี่ยวข้องกับงานในอาชีพ ให้น าเสนอข้อค้นพบท่ีได้ศึกษาสภาพจริงนอกเหนือจากในห้องเรียน 
2. การเรียนรู้จากการค้นคว้าและทักษะในการคิด (Inquiry and thinking skills) การใช้ค าถามปลายเปิดให้ค้นคว้า 

ให้เกิดทักษะการคิด และการคิดขั้นสูง (metacognition) 
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้เรียน (Discourse in a community of learners) ผู้เรียนได้รับสนับสนุน

ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้เรียน 
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Student-directed learning) ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากงานท่ีท า 

 
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง 

1. เป็นการประเมินการปฏิบัติ  (Performance –based Assessment) 
2. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง (Application for Real life ) 
3. ประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-centered Learning) 
4. ประเมินการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Solving-based learning) 
5. ประเมินผลงานท่ีได้จาการบูรณการ (Integration) 

 ลักษณะของงานตามสภาพจริง 
  1. เป็นงานที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง (Realistic) ทั้งงานจริง (Task) หรืองานที่เหมือนจริง (Tasks replicate) ที่ใช้วัด
ความรู้ 

2. ต้องใช้การตัดสินและสร้างนวัตกรรม (Judge and Innovation) ผู้เรียนต้องใช้ความรู้และ ทักษะขั้นสูง ที่จะสร้าง  
หรือแก้ปัญหางานนั้นๆ ต้องมีการวางแผนและหาวิธีแก้ปัญหามากกว่างานปกติ  

3. ผู้เรียนต้องปฏิบัติ (Do the subject) มากกว่าการท่องจ า การอธิบายหรือการสาธิต ผู้เรียนต้องปฏิบัติงาน (Carry 
out) ภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์ หลักวิชาต่าง ๆ  

4. ถ้าเป็นสถานการณ์จ าลองที่ให้ปฏิบัติต้องกระท าในสถานปฏิบัติงาน (Workplace) ในสถานท่ีเหมือนจริง  
5. เป็นงานท่ีซับซ้อน (Complex task) ที่ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
6. เป็นงานที่ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติ (Appropriate opportunities) ได้รับการแนะน า มีผลย้อนกลับ เพื่อแก้ไข

ปรับปรุงผลงาน 
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หัวใจส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง คือ ต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง (ทิวัตถ์ มณีโชติ, มปป.) จึงสรุป 
ดังนี ้
 
 Authentic Learning Authentic Assessment 
Formative Assessment ชื้นงาน (Task) 

ความร่วมมือ (Co-operative) 
การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-
based assessment:Rubrics) 
การสังเกต (Observation) 
การสะท้อนคิด (Refection) 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

Summative Assessment ผลการเรียน (Achievement) 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

การทดสอบ (Testing) 
การสอบถาม (question) 

 
สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
  ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. การออกแบบการทดลอง การศึกษาครั้งนี้มีแบบแผนการทดลอง (Experimental Design)  
สองกลุ่มวัดหลังการทดลอง Two Group Posttest Design (Campbell and Stanley, 1965) 

กลุ่ม ทดลอง สอบหลัง 
E X O2 
C ~X O2 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
   E    แทน กลุ่มทดลอง (Experimental  Group) การเรียนรู้ตามสภาพจริง  

  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
C    แทน กลุ่มควบคุม (Control Group) เรียนแบบบรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
  X    แทน การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) 

  ~X   แทน การเรียนแบบบรรยาย (Lecture Method) 
  O2   แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไป (General Education) รายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
65 คน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 96 คน 
 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง     

แผนการจัดการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง จ านวน 5 แผน 
2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การจัดการเรยีนรู ้
     1. ตามสภาพจริง 
     2. แบบบรรยาย 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
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1) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว ค่าความตรง มีค่าตั้งแต่ 0.50 
-1 มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.78 

2) แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานภาคปฏบิัติรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว เป็น Rubric Scoring มี
ค่าความตรง มีค่าตั้งแต่ 0.50 -1 มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.74 

3) แบบบันทึกการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 724-107 การบริโภค สีเขียว ค่า
ความตรง มีค่าตั้งแต่ 0.50 -1 

4) แบบบันทึกการสะท้อนคิด (Reflection Form) ค่าความตรง มีค่าตั้งแต่ 0.50 -1 
5) แบบบันทึกการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Form) ค่าความตรง มีค่าตั้งแต่ 0.50 -1 
6) แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว ค่าความตรง มีค่า

ตั้งแต่ 0.50 -1 มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.72 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยตลอดการจัดการเรียนการสอนทั้งสองภาคการศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น  3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะก่อนการทดลอง  2) ระหว่างการทดลอง และ 3) ระยะหลังการทดลอง ดังนี้ 

3.1 ระยะก่อนการทดลอง  
  ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน ได้แก่ จ านวนนักศึกษา และวิชาเอกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
กลุ่ม แจกโครงการสอนรายวิชาแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียวทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
นักศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 65 คน และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  96 คน จากนั้นผู้วิจัย
ได้อธิบายรายละเอียดในโครงการสอน ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหารายวิชา กิจกรรม
การเรียนรู้ จ านวนช่ัวโมง การวัดและประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เน้นการเรียนแบบบรรยาย ส่วนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้การเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ซึ่งมีการวางแผนการเรียนการสอนตามเนื้อหา และก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลร่วมกับนักศึกษา 

3.2 ระหว่างการทดลอง 
ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยได้ประเมินการเรียนรู้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยให้ฝึกปฏิบัติท าช้ินงาน (Task) ตามความต้องการของนักศึกษาและให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การสะท้อนผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( reflection)  และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) 
 3.3 ระยะหลังการทดลอง  

1) ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกันทั้งกลุ่มการเรียนรู้แบบบรรยายและการเรียนรู้
ตามสภาพจริง เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบบรรยาย  

2) ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
   3) ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรม ให้นักศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้การท าช้ินงานเพิ่มเติม 
  4) ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาการสอนแบบบรรยาย และกิจกรรมในช้ันเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม อัพโหลดขึ้นเฟสบุ๊ค
ของรายวิชา 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 

และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (t-test Independent) 
2) ผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว โดยการประเมินด้วย Rubric Score 
3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว โดยการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปจากการ

สะท้อนคิด การให้ข้อมูลย้อนกลับ และบันทึกหลังการสอน 
4) ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
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ผลและอภิปราย  
การวิจัยครั้งนี้ใช้การจัดการเรียนรู้สภาพจรงิและแบบบรรยายกับนักศึกษาระดับปรญิญาตรีในรายวิชา 724-107 การ

บริโภคสีเขียว ซึ่งมีรายละเอียดผลการศึกษาดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบริโภคสีเขียวของนักเรียนหลงั
การเรียนตามสภาพจริงกับการเรียนแบบบรรยาย 
วิธีการจัดการเรียนรู้ N Mean S.D. t Sig 
ตามสภาพจริง 95 73.48 3.80 7.342** 0.000 
แบบบรรยาย 65 67.65 5.57 

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังได้รับการเรยีนตามสภาพจรงิสูงกว่าการเรยีนแบบบรรยายอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การเรียนตามสภาพจริง กับการเรียนแบบบรรยาย 

 
 ผลการเรียนของผู้เรียน มีดังน้ี ผลการเรียนระดับเกรด A ร้อยละ 23.74, ผลการเรียนระดับเกรด B+ ร้อยละ 24.74, 
ผลการเรียนระดับเกรด B ร้อยละ 23.71, ผลการเรียนระดับเกรด C+ ร้อยละ 20.62, ผลการเรียนระดับเกรด C ร้อยละ 5.15 
 
ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ 
ชื่อกิจกรรม ผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1. รักษ์ต้นไม ้ 84 80-100 ดีมาก 
2. ธนาคารขยะ 82 70-79 ดี 
3. ผักออแกนิกส์ 73 60-69 พอใช้ 
4. อีเอ็มบอล 76 0-59 ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 78.75  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาด าเนินกิจกรรมตามความต้องการของตนเอง จ านวน 4 กิจกรรม มีผลการประเมิน

ภาคปฏิบัติเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยกิจกรรมรักษ์ต้นไม้มีผล และธนาคารขยะมีผลการประเมินภาคปฏิบัติในระดับดีมาก ส่วน
กิจกรรมอีเอ็มบอลและผักออแกนิกส์ มีผลการประเมินในระดับดี 

 
 
 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

272 

ตารางที่ 3 ผลการสะท้อนคิด (reflection) และบันทึกหลังการสอน 
เรื่อง reflection 

ความรู้จากผู้เรียน 
reflection 

ความรู้สึกจากผู้เรียน 
บันทึกหลังการสอน 

1.การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
โลกและผลกระทบ 

สาเหต ุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เกิดขึ้นท้ังฝีมือมนุษย์และเกิดขึ้น
จากธรรมชาติเอง  
หลักฐานการเปลี่ยนแปลง 
1.ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
2.แผ่นน้ าแข็งบางและเล็กลง 
3.อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 
4.การกัดเซาะชายฝั่ง 
5.ภาวะฝนกรดภัยแล้ง 
ก๊าซท่ีเป็นสาเหตุหลัก  
ได้แก่ CO2, CH4  

การแก้ปัญหา ตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 

ข้อดี 
1. บางกลุ่มมีการน าเสนอดึงดูดความ
สนใจจากเพื่อนได้ดี จัดกิจกรรมได้
น่าสนใจ และสนุก 
2. ฝึกการท างานเป็นทีม การตรงต่อ
เวลา 
3. ได้เรียนรู้ เ น้ือหาท่ีหลากหลาย 
และได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
4. กิจกรรมเล่นเกมมีความแปลกใหม่ 
แก้ปัญหาคนไม่มีสมาร์ทโฟนได้  
6 .  ฝึ กการแสดงออก  และการ
น าเสนอ  
ข้อเสีย 
1. บางกลุ่มน าเสนอเน้นเน้ือหามาก
เกินไป ท าให้น่าเบื่อ  
2. บางกลุ่มขาดการมีส่วนร่วมของ
เพื่อน ท าให้การน าเสนอไม่น่าสนใจ 
3. การน าเกม Kahoot มาใช้ เพื่อน
ท่ีไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สามารถเล่นได้ 
4. มีปัญหาสัญญาณอินเตอร์ เ น็ต
ล่าช้า ไม่เสถียร 

   ก าร เ รี ยนด้ วย เทค นิค น้ี  
ผู้สอนต้องมีความสามารถดึง
ศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ในเน้ือหาท่ีก าหนดใน
โครงการสอน สามารถกระตุ้น
ให้ ผู้ เ รี ย นมี ก า รอ อ ก แ บบ
กิจกรรมตามเน้ือหาในรูปแบบ
ท่ีผู้ เรียนต้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อีกท้ังสามารถถ่ายทอด
เน้ือหาให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
เข้าใจ สนุก และมีความสุขกับ
การเรียนได้  
   ชั่วโมงแรกจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการท าความเข้าใจระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน มีการพูดคุย
ข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่าง
กั น  อ ธิ บ า ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
ความส าคัญของวิชา เน้ือหาท่ี
ต้องเรียนรู้  มีการออกแบบ
กิ จกรรมการ เ รี ยนรู้ ท่ี เ น้น
ผู้ เ รี ยนเป็นผู้ ออกแบบและ
น าเสนอ ตลอดจนก าหนดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
เพื่อให้ท้ัง 2 ฝ่ายมีความเข้าใจ
และสามารถปรับตัวกับการ
เรียนรูปแบบใหม่ร่วมกันได้
ตลอดภาคการศึกษา  
    ผู้ เรียน ต้องเตรียมความ
พร้อม และท าความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาก่อนเข้าชั้นเรียน  
ปัญหาท่ีพบในชั้นเรียน 
1.ความพร้อมของผู้เรียน 
ผู้เรียนไม่มีการเตรียมพร้อม
ด้านเน้ือหาก่อนเข้าชั้นเรียน 
เมื่อมีการทดสอบในชั้นเรียน
จึงได้คะแนนน้อย และมีความ
เข้าใจเนื้อหาคลาดเคลื่อน  
2. การท างานเป็นทีม 
ผู้เรียนบางคนไม่ชอบการจัด
กิจกรรมกลุ่ม หรือการท างาน
เป็นทีม จึงไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้
ในเนื้อหาด้วยตนเอง  

2. ภาวะโลกร้อน
และปรากฏการณ์
เรือนกระจก   

ภาวะโลกร้อนมีก๊าซเรือนกระจก
เป็นสาเหตุหลัก แก๊สเรือนกระจก 
จะดูดซับรังสีความร้อนจากดวง
อาทิตย์ และเก็บกักไว้ไม่ให้สะท้อน
กลับไป ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน  
ก๊าซเรือนกระจกที่ระบุในพิธีสาร
เกียวโต มี 7 ชนิด 
1.CO2    2.CH4   3.N2O 
4.CFCs   5.HFCs  6.PFCs   7.SF6 
ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก 
1.อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  
2.น้ าแข็งขั้วโลกละลาย 
2.ระดับน้ าสูงขึ้น ส่งผลท าให้เกิด
น้ าท่วม 
3.อากาศหนาวมาก และอากาศ
ร้อนมาก อากาศร้อนและแห้งแล้ง 
4.อัตราการเสียชีวิตของมนุษย์มาก
ขึ้น 
5. ปั ญ ห า ก า ร เ ก ษ ต ร  ท า ใ ห้
เศรษฐกิจแย่ลง 
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพฟ้าดิน
อากาศ 
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เรื่อง reflection 
ความรู้จากผู้เรียน 

reflection 
ความรู้สึกจากผู้เรียน 

บันทึกหลังการสอน 

วิธีการป้องกันปัญหา 
1.ลดการใช้พลังงานถ่านหิน  
2.ลดการตัดไม้ท าลายป่า 
3.ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
4.ปลูกต้นไม้แทนการตัดไม้ท าลาย
ป่า  
5 .การน ากระดาษเหลือ ใช้ ม า
ทดแทนถุงพลาสติก 
6.ลดการขับขี่ยานพาหนะท่ีใช้
น้ ามัน 
7.ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเวลาท่ี
ไม่ใช ้
8.ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
9. เรียนรู้ 5 R 
ข้อดีแก๊สเรือนกระจก ช่วยรักษา
ระดับอุณหภูมิของโลก หากมีมาก
เกินไปก็จะร้อน และหากไม่มีก็จะ
หนาวเย็นจนอาศัยอยู่ไม่ได้  

3 .  ร ะ ย ะ เ ว ล า ในก ารจั ด
กิจกรรมจ ากัด 
บางกิจกรรมใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมมากเกินไป เน่ืองจาก
มีรายละเอียดเยอะ ได้แก่  
เน้ือหา การประเมินความรู้ใน
แต่ละกลุ่ม การตอบค าถาม
แ ล ะ ก า ร  reflection ต้ อ ง
ด าเ นินการให้ เสร็จสิ้นภาย
ระยะเวลาท่ีก าหนด  
4.  การใช้สัญญาณ Wi-Fi 
และสมาร์ทโฟน  
สัญญาณ Wi-Fi ไม่เสถียร และ
ผู้เรียนบางคนยังไม่มีสมาร์ท
โฟน ดังน้ัน บางกิจกรรมท่ีเล่น
ผ่าน Kahoot จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบท้ังชั้นเรียน 
และไม่สามารถน ามาประเมิน
ความรู้ ของผู้ เ รี ยนได้อย่ า ง
ท่ัวถึ ง  มีการแก้ปัญหาจาก
ผู้เรียน คือ เปลี่ยนจากการใช้
สมาร์ทโฟนในการประเมิน
ความรู้ เป็นเล่นเกมโยนบอล
ตามเสียงดนตรี และตั้งค าถาม
ให้ผู้เรียนตอบ 
    ข้อเสนอแนะ มีการจัดการ
เ รี ย น รู้ น อ ก ชั้ น เ รี ย น เ พื่ อ
กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านสื่อวิดีโอ 
แนะน าเว็บไซด์ต่าง ๆ หรืออัพ
โหลดเน้ือหาผ่านเฟสบุ๊คราย
วิชา พร้อมตั้งค าถาม เพื่อเป็น
การทบทวนความรู้ และเตรียม
ความพร้อมในเน้ือหาท่ีจะจัด
กิจกรรมในคาบถัดไป  

3 .อ าหาร เ ก ษ ต ร
อินทรีย์ 

อาหารเกษตรอินทรีย์ คือ  
อาหารท่ียังไม่ผ่ านการแปรรูป 
ดัดแปลง ปราศจากสารเคมี  
การพัฒนา เ กษตรอิ นทรี ย์ ใ น
ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
ได้แก่  
1.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน
ชนบท มีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อ
ส่งเสริมเกษตรกรย่อยให้ท าการ
เพาะปลูกแบบยั่งยืน  
2.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
เ ชิ ง ธุ ร กิ จ  ผู้ เ ข้ า ร่ วมหลั ก  คือ 
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นท่ีสามารถ
ส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายในตลาด
ต่างประเทศได้ 
ตลาดคาร์บอน คือ การซ้ือขาย
สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในบริบทโลก จั้งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ก ล ไ ก ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ท า ง
สิ่ ง แ วดล้ อ ม  แบ่ ง ออก เป็ น  2 
ประเภท คือ ตลาดภาคบังคับ และ 
ตลาดสมัครใจ  

 

4.การบริหารจัดการ
น้ า 
 
 

น้ า มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ 
และ ทรัพยากรต่าง ๆ มากมาย  
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร น้ า  มี
วัตถุประสงค์อนุรักษ์และฟื้นฟู
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เรื่อง reflection 
ความรู้จากผู้เรียน 

reflection 
ความรู้สึกจากผู้เรียน 

บันทึกหลังการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งน้ าให้คงอยู่ และ มีใช้อย่าง
ยั่งยืน เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
ปั จ จุ บั น ก า ร ข า ด แ ค ล น น้ า
กลายเป็นประเด็นท่ีมีความรุนแรง
ขึ้นในท่ัวโลก การท่ีจะแก้ไขปัญหา
ทางน้ าได้ ต้องร่วมมือกันหลาย
ฝ่ าย  ทั งภาครั ฐ  และ  เอกชน 
รวมท้ังชุมชนด้วย 
ปัญหาของทรัพยากรน้ า 
1.การขาดแคลนน้ า ในการท า
กิจกรรม  
2.น้ าท่วม 
3.น้ าเสีย  
วิธีการแก้ปัญหา 
1.การประหยัดพลังงานน้ า  
2.ปิดก๊อกน้ าเมื่อไม่ได้ใช้น้ า  
3. หาวิธีการลดการใช้น้ า น าน้ า
กลับมาใช้ซ้ า และบ าบัดน้ าเสียโดย
วิธีการธรรมชาติ 

 
จากตารางที่ 3 ผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาและบันทึกการสอน พบว่า ผู้เรียนได้สะท้อนคิดความรู้ในเนื้อหาและ

ความรู้สึกในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนผู้สอนได้บันทึกหลังการสอน แสดงให้เห็นรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และข้อเสนอแนะในการปรับปรงครั้งต่อไป 

จากการสังเกตและบันทึกข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ข้อค าถาม Mean S.D. แปลผล 
กิจกรรมการบริโภคสีเขียว 4.02 .543 มาก 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิ จกรรม ท่ีสอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4.00 .692 มาก 

2. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 3.91 .723 มาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.88 .832 มาก 
4. ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม 3.87 .745 มาก 
5. ประสบการณ์เพิ่มเติมจากบทเรียน 3.92 .745 มาก 
6. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  4.07 .767 มาก 
7. ความตระหนักรู้ทางด้านการบริโภคสีเขียว 4.14 .692 มาก 
8. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 4.11 .659 มาก 
9. ความสามัคคีและความสัมพันธ์ในหมู่คณะ 4.07 .696 มาก 
10. การเรียนรู้ในรายวิชาด้วยตนเองผ่านกิจกรรม 4.01 4.00 มาก 
11. ความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน 4.00 .722 มาก 

 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

275 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในระดับมาก เช่น ความตระหนักรู้ทางด้าน
การบริโภคสีเขียว การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม ความสามัคคีและความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

 
สรุปผลการวิจัย   

คะแนนเฉลี่ยรายวิชาการบริโภคสีเขียวหลังได้รับการเรียนตามสภาพจริงสูงกว่าการเรียนแบบบรรยายอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงอยู่ในระดับดี 
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. การน าวิธีการเรียนรู้ตามสภาพจริงมาปรับใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้

ระยะเวลาในการปรับพื้นฐาน และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  ผ่านเทคนิคการสอนต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมและเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียนให้น ามาใช้ในการเรียนอย่างแท้จริง และอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

2. ควรมีการบันทึกหลังการสอนอย่างละเอียด อาจจะมีผู้ช่วยสอนในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ เพื่อมาแลกเปลี่ยน
และสรุปการจัดกาเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 

3. ควรออกแบบการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนและเพิ่มระยะเวลาในการทดลองเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและเพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 21 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent Samples: t-test) และหาค่าพัฒนาการสัมพัทธ์ (Relative Gain Score)  ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนเฉลี่ย
ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักศึกษามีคา่
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายทักษะพบว่าทุกทักษะมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมามีพัฒนาการอยู่ในระดับปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 42.86 และมีพัฒนาการระดับดีเยี่ยมร้อยละ 4.76 
 
ค าส าคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา   นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาชีววิทยา 
 

Abstract 
The purposes of this research were to compare integrated science process skills between before 

and after learning with the use of STEM Education and study the relative gain score of students before and 
after learning with the use of STEM Education. The target group of the study was 21 Biology undergraduate 
students by purposive sampling in second semester of the 2018 academic year, Faculty of Education, Prince 
of Songkla University. The data collection instruments consisted of a lesson plan and an integrated science 
process skills test.  The statistics used for data analysis were the mean, standard deviation, dependent 
samples:  t- test and relative gain score.   The study found that ( 1 )  the post- learning integrated science 
process skills of Biology undergraduate students who learned under the learning management with the use 
of STEM Education were significantly higher than their pre- learning integrated science process skills at . 05 
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level ( 2 )  the relative gain score of Biology undergraduate students who learned under the learning 
management with the use of STEM Education 52.38 percent of the students had score in high level, 42.86 
percent of the students had score in moderate level and 4.76 percent of the students had score in highest 
level. 
 
Keywords:  Integrated Science Process Skills, STEM Education, Biology Undergraduate Students 
 
บทน า  

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับปริญญาตรีจ าเป็นอย่างยิ่งต้อง
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทั้งในสาระส าคัญของวิชาหลักและ
ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ได้ระบุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตอย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and moral) ด้านความรู้  (Knowledge) 
ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology) (ฐิติยา เนตรวงศ์ และคณะ, 2561) ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนจึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) (Bell, 2010) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) 
(Yew and Goh, 2016) การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ ( inquiry-based learning) (Bybee et al, 2006) และการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) (Kelly and Knowles, 2016) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี 
(Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร ์(Mathematics) โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา รวมทั้งเน้นการพัฒนากระบวนการหรือผลผลติใหม่ที่เปน็ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และสร้างนวัตกรรมในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน จุดเด่นข้อหนึ่งของการเรียนรู้แบบสะเต็ม คือ การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้า
กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของผู้เรียน ขณะที่ผู้เรียนท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเป็น
การฝึกทักษะการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิด การ
ออกแบบ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี และวิศวกรรมมาบูรณาการร่วมด้วย (ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, 
2557) โดยทฤษฎีที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาคือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เป็น
ทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน เช่ือว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและ
สิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น (กมลฉัตร กล่อมอิ่มและคณะ, 2556) ซึ่งประโยชน์ท่ีได้จากการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา คือ ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางวิศวกรรมเป็นฐาน ผู้เรียนเข้าใจและสนใจการประกอบอาชีพด้านสะเต็มศึกษามากขึ้น ผู้เรียนเข้าใจสาระวิชา 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากข้ึน (ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, 2558) จึงกล่าวได้ว่าสะเต็มศึกษา คือ 
วิธีการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยจะฝึกให้
ผู้เรียนได้รู้จักวิธีคิด การตั้งค าถาม แก้ปัญหาและสร้างทักษะการหาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ ท าให้ผู้เรียนรู้จัก
การน าองค์ความรู้จากสาขาต่าง ๆ มาบูรณาการกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ใช้
ประโยชน์ (มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2556) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ก าหนดให้รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 
(Science for Teacher) เป็นรายวิชาบังคับ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มีรายละเอียดของรายวิชาที่มุ่งเน้นการ
วิเคราะห์หลักสูตรชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยจุดมุ่งหมายของรายวิชา คือ (1) อภิปรายหลักการและทฤษฎี ตลอดจนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยา (2) ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ (3) น าความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
(4) สืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และ (5) ท าปฏิบัติการทางชีววิทยา จึงกล่าวได้ว่า รายวิชาบังคับนี้ เป็น
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รายวิชาส าคัญส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่จะต้องเข้าใจสาระชีววิทยาอย่างถ่องแท้รวมถึงเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ (nature of science) โดยส่วนหนึ่งของการเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นคือความเข้าใจในกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (scientific process) อันเป็นกระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ (ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2559) 
ประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (science process 
skill) ซึ่งสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (AAAS, 1976) จ าแนกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตาม
ลักษณะความยากง่ายของทักษะต่างๆ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (basic or 
simpler science process skills) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ (integrated or more complex 
science process skills) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต (observing) 
ทักษะการวัด (measuring) ทักษะการจ าแนกประเภท (classifying) ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา (using space/space and space/time relationships) ทักษะการใช้ตัวเลข (using number) หรือการ
ค านวณ (calculating) ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล (manipulating and communicating data) ทักษะ
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล (inferring) และทักษะการท านาย (predicting) หรือการพยากรณ์ (forecasting) และ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน (formulating hypothesis) ทักษะการ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (operational defining of the variable) ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร ( identifying 
and controlling variable) ทักษะการทดลอง (experimenting) และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
(interpreting data and conclusion) 

จากการสังเกตที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษามีพื้นฐานทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์น้อย เพราะนักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังเน้นการเรียนรู้โดยใช้วิธีท่องจ าเนื้อหามากกว่าได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  ท าให้ขาดการฝึกทักษะ
กระบวนการในการเรียนรู้ ขาดทักษะในการเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และขาดความสามารถในการปฏิบัติการ
ทดลองและการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นปัญหาในการท าความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ (บรรณรักษ์ คุ้มรักษา
และเพชรลัดดา รักษากิจ, 2562) ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามาพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาให้ดีขึ้น เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง บูรณาการการเรียนรู้บนฐานการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือ สืบเสาะหาความรู้และวิจัยด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น รู้สึกสนุก พึง
พอใจ มีความต้องการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพิ่มขึ้น (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557) และสามารถถ่ายโอนความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงและประยุกต์ใช้กับปัญหาใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ (กษมาพร เข็ม
สันเทียะ, 2557, Tseng et al, 2011 ) จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด    
สะเต็มศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2. เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักศึกษา    
ปริญญาตรีสาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย   

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิด  
        ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรีสาขาชีววิทยา ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 21 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  จ านวน  4 
แผนการจัดการเรียนรู้ เวลารวม 24 ช่ัวโมง ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และค าอธิบายของรายวิชาวิทยาศาสตร์
ส าหรับครู และตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ โดยแต่ละทักษะมีจ านวน 6 ข้อ และน าไปตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คนเพื่อหาค่า IOC (Turner and Carlson, 2003) 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง ดังนี้ 
3.1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
3.2 ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยปฏิบัติการสอนจ านวน 24 ช่ัวโมง รวม 8 สัปดาห์ ผ่านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสาระชีววิทยา 
3.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (post-test) น าข้อมูลที่ได้มาทดสอบทางสถิติเพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนและหลังเรียน 
โดยใช้สถิติทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน  (dependent samples t-test)  

4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4.3 การศึกษาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการผ่านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) โดยใช้สูตร  

 
  RGS = (Y - X) × 100 
                (F - X) 

เมื่อ RGS คือ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ์
      Y    คือ คะแนนทดสอบหลังเรียน 

             X   คือ คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
             F    คือ คะแนนเต็ม 

การจัดการเรยีนรู ้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบรูณาการ 5 ทักษะ ได้แก ่
1.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
1.2 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
1.3 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
1.4 ทักษะการทดลอง 
1.5 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

2. คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
   ขั้นบูรณาการ 
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ผลและอภิปราย   
1. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

สะเต็มศึกษาของนักศึกษาสาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ 

คะแนนสอบ Mean S.D. 
 

t df 

 
Sig. 

1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน ก่อนเรียน 4.10 0.77 9.312 20 .00 
 หลังเรียน 5.19 0.68    
2. ทักษะการก าหนดและควบคุม ก่อนเรียน 4.24 1.38 5.920 20 .00 
    ตัวแปร หลังเรียน 5.14 0.91    
3. ทักษะการก าหนดนิยามเชิง ก่อนเรียน 3.10 0.99 7.384 20 .00 
    ปฏิบัติการ หลังเรียน 4.95 0.67    
4. ทักษะการทดลอง ก่อนเรียน 3.62 1.35 6.162 20 .00 
 หลังเรียน 4.90 0.70    
5. ทักษะการตีความหมายข้อมูล ก่อนเรียน 4.67 1.42 3.211 20 .00 
   และลงข้อสรุป หลังเรียน 5.14 0.96    
   รวมทักษะ ก่อนเรียน 19.71 3.68 11.691 20 .00 
 หลังเรียน 25.38 2.11    

  
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการมีคะแนนเฉลี่ยก่อน

เรียนคือ 19.71 ± 3.68 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคือ 25.38 ± 2.11 คะแนน เมื่อพิจารณารายทักษะพบว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนของทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปมีคะแนนมากที่สุด (4.67 ± 1.42 คะแนน) รองลงมาคือทักษะ
การก าหนดและควบคุมตัวแปร (4.24 ± 1.38 คะแนน)  ทักษะการตั้งสมมติฐาน (4.10 ± 0.77 คะแนน) ทักษะการทดลอง 
(3.62 ± 1.35 คะแนน) และ ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (3.10 ± 0.99 คะแนน) ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
พบว่าทักษะการตั้งสมมติฐานมีคะแนนมากที่สุด  (5.19 ± 0.68 คะแนน)     รองลงมาคือทักษะการตีความหมายข้อมูลและ  
ลงข้อสรุป (5.14 ± 0.96 คะแนน) ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (5.14 ± 0.91 คะแนน) ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (4.95 ± 0.67 คะแนน) และทักษะการทดลอง (4.90 ± 0.70 คะแนน) ตามล าดับ 

เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษามีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายทักษะพบว่าทุกทักษะมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักศึกษาได้ เนื่องมาจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยออกแบบมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนด โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในการออกแบบการทดลอง อีกทั้งออกแบบวิธีการหรือประดิษฐ์
เพื่อแก้สถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดขึ้นอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ลงมือปฏิบัติและฝึกฝนจริงท าให้เกิดทักษะและ
เกิดการพัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐายิกา ชูสุวรรณและทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ (2561) ศึกษาเปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็มในรายวิชาฟิสิกส์ 
พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบสะ
เต็มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และยังสอดคล้องบางส่วนกับงานวิจัยของพลศักดิ์ แสงพรมศรีและ
คณะ (2558) ที่ได้เปรียบเทียบทักษะกระบวนการขั้นสูงในรายวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีทักษะกระบวนการขั้นสูงหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
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2. ผลศึกษาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักศึกษาสาขา
ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ในแต่ละทักษะ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นบูรณาการ 

คะแนนเฉลี่ย 
ก่อนเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียน 

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 
 

1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 4.10 5.19 57.37 
2. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 4.24 5.14 51.14 
3. ทักษะการก าหนดนิยามเชิง  
   ปฏิบัติการ 

3.10 4.95 63.79 

4. ทักษะการทดลอง 3.62 4.90 53.78 
5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง 
   ข้อสรุป 

4.67 5.14 35.34 

   รวมทักษะ 19.71 25.38 55.10 
 
จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

ร้อยละ 55.10 เมื่อพิจารณาแต่ละทักษะพบว่าทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์มากที่สุด 
(ร้อยละ 63.79) รองลงมาคือทักษะการตั้งสมมติฐาน (ร้อยละ 57.37) และทักษะการทดลอง (ร้อยละ 53.78) ตามล าดับ  

ผลการศึกษาค่าร้อยละของนักเรียนตามช่วงพัฒนาการแปลคะแนนตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการ โดยใช้เกณฑ์ของ    
ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ดังตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของนักเรียนตามช่วงพัฒนาการและการแบ่งระดับพัฒนาการ 

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ระดับพัฒนาการ 
 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

0 - 25.0 ต้น 0 0.00 
25.1 - 50.0 กลาง 9 42.86 
50.1 - 75.0 สูง 11 52.38 
มากกว่า 75.1 สูงมาก 1 4.76 
รวม 21 100.0 

 
จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับพัฒนาการของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการอยู่

ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมามีพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.86 และมีพัฒนาการระดับสูงมาก 
ร้อยละ 4.76 ตามล าดับ ผลการวิจัยสะท้อนว่าการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่นักศึกษาได้ออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมด้วยตนเองช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการทั้ง 5 ทักษะ ถึงแม้บางทักษะมีการเพิ่มระดับ
พัฒนาการไม่เด่นชัดนัก ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนว่าทักษะเหล่านี้พัฒนาได้ยาก สาเหตุอาจเป็นเพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรม
กลุ่ม จึงไม่สามารถส่งเสริมทักษะบางตัวของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้
ส่งเสริมให้นักศึกษาให้ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาออกแบบช้ินงานผ่านใบกิจกรรม เพื่อช่วยล าดับ
ความคิดของนักศึกษาให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ โดยมีขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561) ซึ่งมี 6 ขั้นตอนคือ (1) ระบุปัญหา (2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา (3) ออกแบบวิธีการท ากิจกรรมแก้ปัญหา (4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (5) ทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการท ากิจกรรมแก้ปัญหาหรือช้ินงาน (6) น าเสนอวิธีการท ากิจกรรมแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ช้ินงาน โดยจะเห็นได้ว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นมีขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2559) จึง เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
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เช่ือมโยงความรู้จากช้ันเรียนสู่ชีวิตจริงและการท างาน สามารถเป็นต้นแบบในการผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนของ
ตนเองในอนาคตที่ลงฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สอดคล้องตามแนวคิดของชวนิดา สุวานิช (2560) ที่กล่าวว่าสถาบันผลิต
บัณฑิตวิชาชีพครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการผลิตและสร้างนวัตกรรมการสอน
การสอนของตนเอง ควบคู่กับมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างเป็นสุข ซึ่งการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาจะเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อันเป็น
แนวทางที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นที่จะท าให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพครูในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
สรุปผลการวิจัย   
 1. คะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
สะเต็มศึกษาของนักศึกษามีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายทักษะพบว่า 
ทุกทักษะมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมามีพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.86 และมีพัฒนาการระดับ 
สูงมากร้อยละ 4.76 ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้สอนควรเตรียมความรู้พื้นฐานของผู้เรียนให้พร้อมก่อนที่จะจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เนื่องจากเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการบูรณาการ 4 วิชาคือวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 2. ควรมีการวิจัยผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เป็นต้น 
 3. ควรเพิ่มกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในรายบุคคล  
 
รายการอ้างอิง   
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การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)  
รายวิชา 266 – 216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถม 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ในสาระวิทยาศาสตร์

กายภาพ (ฟิสิกส์) ทีม่ีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 2) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกระตือรือร้น เกี่ยวกับสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์
ส าหรับครูประถมศึกษา 2 (Science for Elementary School Teacher II) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 
ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 16 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน การทดสอบที แบบ Paired Sample t-test ผลการวิจับพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสอบก่อนจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ  23.23 ± 4.42 คะแนน หลังจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 34.61 ± 2.41 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น แล้วจะท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น  วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 

Abstract 
The purposes of this research ware to 1) study the guidelines for organizing Active learning activities 

on Physical Science ( Physics)  on Learning Achievement.  2)  study the results of Active learning activities 
regarding Physical Science (Physics) of elementary school students. The target group of this research is the 
second year students in the elementary education program. Enrolled in the 266-216 Science for Elementary 
School Teacher II, in the second semester of the 2018 academic year, 30 students were using for 16 periods 
in learning management.  The data collection instruments consisted of an Active learning lesson plan and 
the test of achievement in Physical Science ( physics) .  The data were analyzed by using mean, standard 
deviation of pre-test and post-test and the t-test with Paired Sample t-test.   The results showed that the 
mean score of the pre-test was equal to 23.23 ± 4.42, and post-test was equal to 34.61 ± 2.41. The mean 
score after learning was significantly higher than before learning at .05 level, indicating that after the students 
have been Active learning activities will result in higher learning achievement.  

 
Keywords: Active learning, Science for Elementary School, Physical Science 
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บทน า 
ปัจจุบันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตทุก ๆ ด้าน ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นได้มาจากการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การสังเกต ส ารวจ ตรวจสอบ จนน ามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา ท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้การด ารงชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปอย่างมาก เราจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) จะพบว่าค่านิยมการศึกษาในศาสตร์เฉพาะ
หรือสาขาเฉพาะนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ต้องเสริมสร้างฐานความรู้และสมรรณนะที่จะช่วยให้บัณฑิตสามารถอยู่ใน
ตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติของบัณฑิตในอนาคตจึงต้องมีทั้งความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบ ความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบท้ัง
ต่อตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550) การพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีทั้งความรู้และทักษะการด ารงชีวิต จึงควรเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้มากกว่าการเน้นให้สอบผ่าน (ศศิเทพ, 2558) การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากสิ่งที่ท า รู้จักคิด ท างาน 
แก้ปัญหา และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างสรา้งสรรค์ จึงพ้ืนฐานส าคัญและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่
การเป็นผู้เช่ียวชาญในการท างาน มีทักษะในการเรียนรู้และการปรับตัว สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้ (เบญจวรรณ และ
คณะ, 2559)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียน
ในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของ
ผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายใน
มหาวิทยาลัยแต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวน การ
จัดการเรียนรู้ ที่ มหาวิทยาลัยเช่ือว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ 
(Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู ้(Problem-based Learning) การใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning) และ การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ (ปรัชญาการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นมีลักษณะให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง มีความกระตือรือร้นและคิดค้นหา
ความรู้และค าตอบอยู่ตลอดเวลา (Active learner) โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้เกิดค าว่า Work-base 
Learning ท าให้นักเรียนและครูค้นพบความรู้ใหม่ สร้างความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ (ดิเรก, 2559) การเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น มีแนวคิดพื้นฐาน มาจากทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism theory) ที่กล่าวว่าในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จาก
การแก้ปัญหาโดยการลงมือท าด้วยตนเอง (วิทวัสและวารีรัตน์, 2560) นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการจักการ
เรียนรู้แบบกระตือรือร้นไว้อย่างหลากหลาย เช่น Meyer & Jones (1993: 4-11) กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
หมายถึง การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ การลงมือกระท าและการแก้ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหา สร้าง
ความอยากรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องสร้างให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดการสร้างมโนทัศน์หรือและ
ทักษะใหม่ Bonwell & Eison (1991: 2-5) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น คือ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ผู้เรียนต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมการพูดคุย การอ่าน การเขียน อภิปราย การสะท้อน
ความรู้หรือการตั้งค าถาม ในลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามสร้าง
เนื้อหาในการเรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสามารถสร้างองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จนส่งผลให้ผู้เรียนมีกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ Center for Educational Innovation (2015) ให้ความหมายของการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นไว้ว่า เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการสะท้อน การเรียนรู้ที่
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ผู้เรียนจะต้องเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของพวกเขา เช่น การใช้การอภิปรายกลุ่ม การแก้ปัญหา กรณีศึกษา การแสดง
บทบาท การเขียนบันทึกและกลุ่มการเรียนรู้ที่มีโครสร้างอันจะส่งผลให้ผู้ เรียนมีทักษะการคิดวิจารณญาณที่ดีขึ้น มี
ความสามารถในการรับรู้ ได้มากขึ้น ส่งผลให้ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ เพิ่มขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมี
ความหมาย โดยมีความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงแต่
ไปเพิ่มกระบวนการที่จะท าให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดย
การพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อน ๆ เพื่อให้เกิดความส าเร็จทางด้านวิชาการเกิดทักษะทางด้านการติดตอ่สื่อสารระหว่าง
กัน มีการพัฒนาทักษะการคิดไปสู่ระดบัท่ีสูงขึ้นเกิดเจตคตทิี่ดีต่อวิชาที่เรยีนและเกิดแรงจูงใจต่อการเรยีนรู ้จากความหมายของ
การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นเป็นกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยปัญหาที่ท้าทาย ท าให้เกิดความอยากรู้ จากนั้นจึงให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดวางแผน
และหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ ส ารวจ ค้นหาค าตอบ ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีแรงจูงใจ
และเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนจนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองได้ ตลอดจนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2 (Science for 
Elementary School Teacher II) จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active learning เพื่อให้นักศึกษารู้จักวางแผน เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น จนเกิดองค์ความรู้จากสิ่งที่ท า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมบัณฑิตให้มี
ศักยภาพเพียงพอตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น เกี่ยวกับสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาและศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
เกี่ยวกับสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครู

ประถมศึกษา 2 (Science for Elementary School Teacher II) 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดย
ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น จ านวน 4 แผน ซึ่งผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาค าอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3) วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กระตือรือร้น  จากนั้นจึงด าเนินการสร้างแผนการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการ
ประถมศึกษา และอาจารย์ที่สอนสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปอีก 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน ามาปรับแก้
ตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า แล้วน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยในการจัดการเรียนรูม้ีจ านวน 4 แผน คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องเสียง 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคลื่นแสง 3) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ และ 4) แผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องพลังงานกล ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 16 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์  

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ฟิสิกส์) แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที  
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การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัดโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบกระตือรือร้น ในรายวิชา 266-216 

วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2 (Science for Elementary School Teacher II) สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 แผน รวม 16 คาบ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ครบตามแผนการเรียนรู้แล้ว จึงให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความรู้แบบ 4 ตัวเลือก 

จ านวน 45 ข้อ เป็นเวลา 60 นาที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบก่อนเรียน (Pre-
test) และหลังเรียน (Post-test) การทดสอบที แบบ Paired Sample t-test 
 
ผลและอภิปราย 

1. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น   
ศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น  สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังสอน การสังเกตและการท าใบกิจกรรมของนักศึกษา ผู้วิจัย ได้น าผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการสอนแต่ละครั้งมาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ เพื่อมาปรับปรุงใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
เกี่ยวกับสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.1) บทบาทของผู้สอน 
บทบาทของผู้สอนรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถม 2 (Science for Elementary 

School Teacher II) สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ควรมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1) ผู้สอนจะต้องเป็นผู้กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นและมีความอยากเรียนรู้ตลอดการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะ
ขั้นต้นของการน าเข้าสู่บทเรียน เช่น การตั้งค าถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการได้ยินเสียงที่แตกต่างกันว่ามีอะไรบ้างโดยเช่ือมโยง
กับประสบการณ์การได้ยินเสียงที่ผ่านมาของนักศึกษา 2) ผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอแนวคิดตามความเข้าใจ
อย่างอิสระและลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น การประดิษฐ์กระป๋องร้องได้ ในเรื่องคลื่นเสียง นักศึกษา
จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง เสียงเบา สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
และสามารถปรับแต่งกระป๋องของตนเองให้มีเสียงตามต้องการได้ 3) ผู้สอนจะต้องมีเทคนิคในการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้และท างานแบบร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น การจ ากัดเวลาในการท าการทดลอง ท าให้ต้องมีการวางแผน
และแบ่งการท างาน จึงจะสามารถท าการทดลองได้ถูกต้องส าเร็จตามเวลาและเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด นอกจากนี้ใน
การน าเสนอผลการทดลอง การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าช้ันเรียนสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมทุกครั้ง 

1.2) บทบาทของผู้เรียน 
บทบาทส าคัญของนักศึกษารายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถม 2 (Science for 

Elementary School Teacher II) ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ได้แสดงพฤติกรรมที่บ่งช้ี ดังนี้ 1) 
นักศึกษาจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับผู้สอนเสมอ มีความกระตือรือร้นในการตอบค าถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และลง
มือปฏิบัติกิจกรรม เช่น ในการทดลองเรื่องผลของแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ ซึ่งผู้ทดลองต้องใช้เครื่องช่ังสปริง 3 อัน ดึงวัตถุที่
อยู่นิ่ง แล้วท าการหาแรงลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มต้นนักศึกษาจะต้องวางแผนแบ่งงานกันภายในกลุ่ม แล้วท าการทดลองด้วย
ตนเองจึงพบว่าการทดลองนี้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย เพียงแค่ขยับมือที่ใช้ดึงเครื่องช่ังสปริง ผลการทดลองที่ได้ก็มีค่า
เปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้ การบันทึกแรงที่กระท าต่อวัตถุก็มีความส าคัญ เนื่องจากแรงเป็นประมาณเวกเตอร์ ดังนั้น การ
บันทึกแรงจะต้องบันทึกทั้งขนาดและทิศทางให้เหมือนกับตอนที่ท าการทดลอง และขณะทดลองก็ต้องระมัดระวังให้แรงดึงทั้ง
สามอยู่ในระนาบเดียวกับเพราะในการบันทึกแรงดึงจากเครื่องช่ังสปริงลงบนกระดาษท าได้เพียง 2 มิติเท่านั้น ผู้ทดลองจึงต้อง
ช่วยกันหาวิธีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 2) นักศึกษาเกิดทักษะในการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและการท างานอย่างเป็นระบบ เช่น ในการท าการทดลองนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะช่วยกันออกแบบตาราง
บันทึกผลการทดลอง โดยต้องพิจารณาว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้าง และจะจัดกระท ากับข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร เพื่อให้ง่ายต่อการ
วิเคราะห์และการอภิปรายผลการทดลอง 3) นักศึกษาได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนตลอดการท า
กิจกรรม ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เช่น ในการออกแบบกระป๋องร้องได้ จะต้องผ่านการคิดวิจารณญาณในการเลือกใช้
วัสดุที่เหมาะสมที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเป็นวัตถุต้นก าเนิดเสียง นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
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ผ่านทุกกิจกรรมในแผนการเรียนรู้ และนอกจากนี้ยังได้ใช้ทักษะการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความคิดในการท างาน และน าผล
การศึกษามาอภิปรายแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน เป็นต้น 

1.3) ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกระตือรือร้น  
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น  ในรายวิชา 266-216 

วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถม 2 (Science for Elementary School Teacher II) สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ส าหรับนักศึกษาสาชาวิชาการประถมศึกษา ได้ด าเนินการ ดังนี้  1) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะท าให้นักศึกษาได้รับทักษะที่
จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและ
การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การมีภาวะผู้น า การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 2) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ได้
แสวงหาโอกาส น าไปสู่การออกแบบและลงมือปฏิบัติ ค้นหาค าตอบจากห้องปฏิบัติการ  

 
2. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น  

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้บบ
กระตือรือร้น ของนักศึกษารายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2 (Science for Elementary School 
Teachers II) ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนของนกัศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์
ส าหรับครูประถมศึกษา 2 (Science for Elementary School Teachers II) 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre-Test 23.23 30 4.42 .81 

Post-test 34.61 30 2.41 .44 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนจัดการเรียนรู้มคี่าเท่ากับ 23.23 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.42 ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 34.61 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.41 แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น จะท าให้มีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-
test) ของนักศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2 (Science for Elementary School Teach) 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 
Mean Std. Deviation 

Pair 1 Pre-Test - Post-test -1.14E1 4.78 -13.03 29 .000 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสถิติ t-test = 13.03 มีค่า sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า 
เมื่อนักศึกษาได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบทเรียนแบบกระตือรือร้น ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถม 2 แล้ว 
มีคะแนนสอบหลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ในรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครู
ประถม 2 (Science for Elementary School Teacher II) ท าให้นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า หลังจากที่นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นแล้วท าให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรท าวิจัยลักษณะเดียวกันกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ความคงทนของความรู้ 

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) หรือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พัฒนาการการคิดขั้นสูงตามแนวคิดของบลูม เป็น
ต้น และติดตามประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาทั้งในด้านทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงรายวิชาการปฏิบัติการสอนเฉพาะสาขา เป็นต้น นอกจากน้ีควรน าแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นไปบูรณาการกับการสอนรูปแบบอื่น ๆ โดยสอดแทรกกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้น
ค้นหาและระดมสมอง เช่น การสอนแบบ 5E การใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น และควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ
กระตือรือร้นที่มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครูโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาครูสาขาชีววิทยาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักศึกษาครูสาขาชีววิทยา ช้ันปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  One group Pretest – Posttest  Design  ระยะเวลา
ในการท าวิจัย 7 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน  
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purposes of this research were (1) to compare problem solving skills between before and after 

learning with the use of Activity – based learning (2) study the satisfaction of teaching students after learning 
with the use of Activity –  based learning.  The target group of the study was 22 Biology teaching students 
by purposive sampling in second semester of the 2018 academic year, Faculty of Education, Prince of 
Songkla University.  The data collection instruments consisted of a lesson plan, problem solving skills test 
and satisfaction test.  It was used the One Group Pretest -  Posttest Design for 7 weeks experiments.  The 
statistics used for data analysis were the mean, standard deviation, dependent samples : t - test.  The study 
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found that ( 1 )  the post- learning Problem Solving Skills Abilities of Biology teaching students who learned 
under the learning management with the use of Activity- based learning were significantly higher than their 
pre- learning at .01 levels (2 )  the satisfaction of Biology teaching students who learned under the learning 
management with the use of Activity-based learning were high level. 
 
Keywords:  Activity - based learning, Problem solving abilities, Satisfaction 
 
บทน า 

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี มีการสื่อสาร มีการแข่งขันสูงทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ ดังนั้นคน
รุ่นใหม่จ าเป็นต้องมีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทักษะที่จ าเป็นมี 3 ด้านหลัก คือ ด้านท่ี 
1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  การคิดวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและ
การร่วมมือ  ด้านท่ี 2  ทักษะชีวิตและการท างาน  ได้แก่ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการ
ช้ีน าตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบ  ความเป็นผู้น าและความ
รับผิดชอบ และ ด้านที่ 3 ทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศสื่อสารเทคโนโลยี ได้แก่  พื้นฐานด้านสารสนเทศ  พื้นฐานด้านสื่อ 
และพื้นฐานด้านไอซีที การศึกษาวิทยาศาสตร์ควรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสามารถเพื่อช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
21 เช่น    การพัฒนาการคิดระดับสูง  การแก้ปัญหา  รวมทั้งการสื่อสารและจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556 : 10 - 11) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 6  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม  
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มาตรา 24 ได้ก าหนดแนวการจัด
การศึกษาว่าด้วยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์  และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติ  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่า งต่อเนื่อง จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542 : 2 - 14) 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นลักษณะการบรรยาย ผู้เรียนฟังและจดจ าเนื้อหาเพื่อไปท า
ข้อสอบเท่านั้น ไม่ได้ฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้  ดังนั้นผู้สอนในยุคปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทยแลนด ์4.0  ผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง หากลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดให้ผู้เรยีน
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากการที่มุ่งให้เนื้อหาความรูแ้ก่ผู้เรียนมาเป็นการให้ผู้เรียนหาความรู้ดว้ยการ
ลงมือปฏิบัติเอง หรือจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active learning  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติ
ระหว่างการเรียนให้มากที่สุด  ฝึกทักษะศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน เช่น มีความคิดสร้างสรรค์  สนใจนวัตกรรม 
มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สามารถสื่อสารได้ด ีท างานเป็นทีมได้ กิจกรรมที่ลงมือปฏิบัตินั้นจะสง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดแีละ
จ าเป็นกับผู้เรียนจริงเพื่อให้อยู่ในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างปลอดภัย 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีหลายวิธี เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity - based 
learning)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning)  การจัดเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project - base learning) และการเรียนรู้โดยบริการสังคม (Service learning)  วิธีสอนเหล่านี้จัดเป็น Active learning ซึ่ง
เป็นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome - based education) ทั้งสิ้น  หลักการพื้นฐานของของการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ที่เป็น
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเป็นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ไม่ใช่การศึกษาที่มุ่งใส่ความรู้  ดังนั้นก่อนอื่นผู้สอนต้องตั้งผลลัพธ์
ที่ผู้เรียนควรจะได้อะไรหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งไปสู่ผลลัพธ์ ผู้ที่พัฒนาผู้เรียนไม่ใช่ผู้สอนแต่
คือตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอนเป็นพี่เลี้ยง (Facilitator) ไม่ใช้การบรรยาย แต่ใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนสรุปบทเรียน
ด้วยตัวเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและประเมินผลลัพธ์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง และเพื่อให้ทราบว่าวิธีการนี้
ใช้ได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลก็ต้องปรับวิธีการเพื่อให้ได้ผลในครั้งต่อไป วิธีการเรียนรู้แบบนี้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนทุกคนได้
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คิดด้วยตนเอง เมื่อคิดได้แล้วสามารถช่วยให้คนอื่นคิดตามด้วย การเรียนรู้วิธีนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้สติปัญญาและเหตุผล 
ผู้เรียนที่คิดยังไม่ได้จะได้คิดจากผู้ที่คิดได้แลว้และจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันท้ังหมดในที่สุด (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2560 : 2 
- 3)  ผู้วิจัยมองเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน หลักการส าคัญคือต้องก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนก่อนเรียนวา่
ผู้เรียนต้องการอะไร และผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติ มีการวางแผน ออกแบบการท างาน  การระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียน การรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปองค์ความรู้ และประเมินผลลัพธ์ว่าได้อะไรจากการเรียนรู้ครั้งนี้   ด้วยลักษณะกิจกรรม 
การเรียนรู้เหล่านี้ มีขั้นตอนคล้ายกับกิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหาซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา หาสาเหตุของปัญหา 
เลือกวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ประเมินผลลัพธ์จากการแก้ปัญหานั้น   ดังนั้นขั้นตอนของกิจกรรมฝึกทักษะการคิด
แก้ปัญหาจึงมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และมีนักวิจัยหลายท่านได้ออกแบบกิจกรรม การ
เรียนรู้มาใช้ในการฝึกการแก้ปัญหาของผู้เรียน เช่น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบอริยสจัสี ่(กนิษฐา ผาไท. 2549). ผลของการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมต่อความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา (สุภากร พูลสุข, 2547)  ดังนั้นการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมีผลต่อการฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 หากผู้สอนออกแบบกิจกรรมได้น่าสนใจ จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียน อยากเรียนรู้และเรียนรู้
อย่างมีความสุขได้ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาครูสาขาชีววิทยาก่อนที่จะไปฝึก
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน เพื่อนักศึกษาครูจะได้เป็นผู้สอนที่สามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จะช่วยพัฒนาการคิดแก้ปัญหาให้กับนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 อีกด้วย  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์
ส าหรับครูที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษ าครู ช้ันปีที่  4 สาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครูของนักศึกษาครูสาขาชีววิทยา 

2.  ศึกษาระดับความพึงพอใจหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนักศึกษาครูสาขาชีววิทยา 
 
สมมติฐานของการวิจัย   
 1. นักศึกษาครูหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานจะมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
 2. นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในระดับมาก 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
1.กลุ่มเป้าหมาย   
 นักศึกษาครูสาขาชีววิทยา ช้ันปีท่ี 4 ทั้งหมด 22 คน ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 262 – 415 วิทยาศาสตร์ส าหรับครู 
(Science for teacher)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
 
2.การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
2.1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 7 แผน โดยน ากิจกรรมคิดแก้ปัญหามา  บูรณาการเข้า
กับเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครู แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นจะประกอบด้วย 4 ข้ันตอนดังนี้  
      ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแรงใจและทบทวนความรู้เดิม ผู้สอนต้องมีเทคนิคการตั้งค าถามกระตุ้นความสนใจผู้เรียนหรือ
การดูคลิปวีโอซึ่งเป็นสถานการณ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนประมาณ 5 - 10 นาที หรือผู้สอนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
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ชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากจะเรียนรู ้และผูเ้รียนมีหน้าที่ทบทวนความรู้เดิมดว้ย
การสืบค้นรวบรวมข้อมูลพื้นฐานประสบการณ์เดิมก่อนเข้าช้ันเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนและด าเนินกิจกรรม ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก ผู้เรียนมีบทบาทวางแผนลง
มือปฏิบัติกิจกรรมตามค าช้ีแจงในใบกิจกรรม กิจกรรมอาจมีทั้งที่ท าเป็นคู่ เป็นกลุ่มเล็ก 4 - 5 คน หรือกลุ่มใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ลักษณะของกิจกรรมที่ผู้สอนออกแบบไว้และแตกต่างกันไปตามลักษณะเนื้อหาของแต่ละบทเรียน ผู้เรียนต้องท างานเป็นทีม 
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีการวิเคราะห์และตัดสนิใจเลือกข้อมูล  น าข้อมูลที่ได้มาอภิปรายและทุกคนมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
  ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนคิดและสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรม  ผู้เรียนเป็นผู้เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และ
สรุปองค์ความรู้ทั้งหมดจากกิจกรรมที่ท า และสะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้น าเสนอให้สมาชิกในกลุ่มอื่นได้รับรู้เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน  
 ขั้นที่ 4 ประเมินผลกิจกรรม ผู้เรียนประเมินตนเองว่าได้เรียนรู้อะไร ได้องค์ความรู้ใหม่อะไรบ้างจากการท ากิจกรรม
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อย่างไร 
 โดยทุกแผนการจัดการเรียนรู้จะมีใบกิจกรรมประกอบและมีค าช้ีแจงในการท ากิจกรรมซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบเอง 
น าแผนการจัดการเรียนรู้และใบกิจกรรมที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมจากนั้นท าการปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 
2.2) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัยใช้แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดแก้ปัญหาของเวยีร์ 
(Weir,1974 อ้างในสุภากร พลูสุข, 2547) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 ข้ันคือ   การตั้งปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา การเสนอวิธีการแก้ปัญหา และการตรวจสอบผลลัพธ์ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือดังนี้ ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา การสร้างแบบวัดการคิดแก้ปัญหาจากงานวิจัยของ     สุภากร พลูสุข, 2547 เพื่อน ามาสร้าง
แบบวัดให้ครอบคลุมการคิดแก้ปัญหา 4 ขั้นข้างต้น  แบบวัดเป็นชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก โดยสร้างค าถามจาก
สถานการณ์ใหม่ท่ีก าหนดขึ้นท้ังหมด 8 สถานการณ์ละ 4 ข้อ รวม 32 ข้อ แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณา ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Invalidity) และความสอดคล้อง (Index of consistency ) คัดเลือกแบบวัดข้อท่ีมีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป น าไปทดลองสอบกับนักศึกษาช้ันปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครูแล้ว น าผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่ า
ความยากง่าย อ านาจจ าแนก คัดเลือกแบบวัดข้อท่ีมีความยากง่าย 0.20 – 0.76 ค่าอ านาจจ าแนก 0.22 - 0.65 ได้ข้อสอบการ
คิดแก้ปัญหาที่ใช้ได้จริงจ านวน 20 ข้อ หาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับโดยใช้สูตรของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 84) ได้
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.60 จากนั้นน าไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ ศึกษาทฤษฏี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ก าหนดประเด็นที่ต้องการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานให้
ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้น  กิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในช้ันเรียนและสื่ออุปกรณ์ในการเรียนรู้ สร้าง
แบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert, อ้างถึงในสุวิมล  ติรกานันท์, 2542 : 105) มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ให้ 5 คะแนน ระดับความพึงพอใจมากให้ 4 คะแนน ระดับความพึง
พอใจปานกลางให้ 3 คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อยให้ 2 คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดให้ 1คะแนน น า
แบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อยไปให้ผู้เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความตรงและความสอดคล้องแล้วคัดเลือก
แบบสอบถามข้อที่มีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จากนั้นน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
3.การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
3.1) ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครู ภาคเรียน ที่ 2 ปี
การศึกษา 2561   
3.2.) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
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4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทดสอบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 
เป็นฐานด้วย t - test dependent 
4.1) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean)  และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   
ผลและการอภิปราย 
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน 

การทดสอบ N X  SD t Sig 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

22 
22 

8.91 
11.68 

1.44 
2.12 

9.43 0.00** 

**P< .01  
 

จากตารางที่ 1 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักศึกษาครูหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ครอบคลุม
กระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ออกแบบให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลก่อนเรียน ตัดสินใจคัดเลือกข้อมูล 
อภิปรายและสรุปร่วมกันเพื่อทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 2 ให้นักศึกษาท ากิจกรรมตามค าแนะน า มี  7 กิจกรรม  มี 3 กิจกรรม
เป็นกิจกรรมระดมสมอง  ฝึกการสังเกต  คิดวิเคราะห์ คิดเช่ือมโยง และน าเสนอผลงาน ได้แก่ การสร้าง  concept mapping 
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  การออกแบบโจทย์ปัญหาเรื่องพันธุกรรมพร้อมแสดงแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหา และ
การเขียนบทความหน้าเดียวเกี่ยวกับการสรา้งสิ่งมีชีวิต GMOs ประโยชน์และการตรวจสอบความปลอดภยัของสิ่งมีชีวิต GMOs  
ส่วนอีก 4 กิจกรรม  เกี่ยวข้องกับการออกแบบทดลองเรื่อง ดอกกับผลย่อมคู่กัน  การสกัด DNA ของพืชในท้องถิ่น การศึกษา
โปรติสจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  และการออกแบบการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์โดยการออกแบบสร้างไดโคโตมัสคียอ์ย่างง่าย
มาใช้เป็นคู่มือจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งหาวิธีเก็บรักษาตัวอย่างพืชหรือสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง คนละ 1 ชนิด เพื่อใช้เป็น
ตัวอย่างทางการศึกษาของนักศึกษา ทุกกิจกรรมการทดลองของนักศึกษาได้ฝึกทักษะการสังเกต  ตั้งปัญหา  ตั้ง สมมติฐาน 
ออกแบบการทดลอง สรุปผลการทดลอง การน าเสนอข้อสรุปหน้าชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ     ขั้นที่ 4 สะท้อน
คิดจากกิจกรรม นักศึกษาได้ฝึกการตั้งค าถาม มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าที่จะคิด ไม่คิด
แบบเดิมๆ มีมุมมองที่หลากหลาย ท าให้ระบุปัญหาได้ชัดเจน ตั้งสมมติฐานได้ และคิดวิธีแก้ปัญหาได้ถูกต้อง นอกจากนี้
นักศึกษาสามารถคิดเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากกิจกรรม สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท า
ให้นักศึกษารู้ตัวตนว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร มีสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ และจะหาวิธีในการสืบค้นหาความรู้ได้
อย่างไร  จะเห็นว่าทุกขั้นของการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติ  สืบค้น วิเคราะห์  ตัดสินใจและคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเองทั้งสิ้น จึงท าให้นักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นเป็นประจ ามีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2560). ที่กล่าวว่าวิธีการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกคน
ได้คิดด้วยตนเอง เมื่อคิดได้แล้วสามารถช่วยให้คนอื่นคิดตามด้วย การเรียนรู้วิธีนี้เป็นการ เปิดพื้นที่ให้สติปัญญาและเหตุผล 
ผู้เรียนที่คิดยังไม่ได้จะได้คิดจากผูท้ี่คิดได้แลว้และจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันท้ังหมดในที่สุด นอกจากน้ีการออกแบบกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เน้นการอภิปราย การระดมสมอง ให้อิสระในการคิด และการแสดง    ความคิดเห็นถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
ช่วยฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ สอดคล้องกับ กนิษฐา ผาไท. (2549). กล่าวว่าการสอนแบบอริยสัจสี่สามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2  และสอดคล้องกับ     สุภากร พูลสุข. (2547). ที่กล่าว
ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักศึกษาวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพังงาได้ และสอดคล้องกับ ฐิติยา เนตรวงศ์และคณะ. (2561).ว่าการลงมือ
ปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียนวางแผนการท างานคิดเป็น และแก้ปัญหาได้ สอดคล้องกับสุคนธ์  สินธพานนท์. (2558).ท่ีว่าทักษะการคิด
เกิดจาการฝึกฝน และเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายที่ผู้เรียนต้อง
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ปฏิบัติด้วยตนเองจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาได้ อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในครั้งนี้ 
นักศึกษามีความอิสระมากในการเรียนรู้ฉะนั้นนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบสูงด้วยเช่นกันจึงจะท าให้การท ากิจกรรมบรรลุ
เป้าหมายได้ ผู้วิจัยยังสังเกตพบว่านักศึกษาบางคนไม่ค่อยรับผิดชอบงานอาจส่งผลต่อการฝึกทักษะ   การคิดแก้ปัญหาได้ ส่วน
นักศึกษาที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก การสะท้อนคิดช่วยให้เขากล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
และร่วมมือในการคิดแก้ปัญหามากด้วย 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน 

ด้านที่พิจารณา X  SD ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู (ประกอบด้วย4 ขั้นตอน)     3.90 0.68 มาก 
2. ด้านลักษณะกิจกรรมท่ีท าในขั้นการเรียนรู้                       3.72 0.63 มาก 
3. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้                                     4.13 0.35 มาก 
4. ด้านบรรยากาศของห้องเรียน                                      3.72 0.70 มาก 
5. ด้านประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ                                     4.40 0.50 มาก 
6.  ด้านการสะท้อนคิดและสรุปองค์ความรู้                          4.50 0.50 มาก 
7. ด้านการวัดผลและประเมินผล                                     4.72 0.45 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.16 0.32 มาก 

 
จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โยใช้

กิจกรรมเป็นฐานพบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการ
วัดผลและประเมินผลมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X  =3.72)  ส่วนด้านอื่น ๆ น้ันมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน 
ทั้งนี้เพราะว่า มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งส่วนที่เป็น เนื้อหา ทักษะกระบวนการและเจตคติ  มีการลดคะแนน
ส่วนที่เป็นเนื้อหาและ   เพิ่มคะแนนการลงมือปฏิบัติ เนื่องจากนักศึกษาใช้เวลาในการท ากิจกรรมมากกว่า ส่วนด้านอ่ืน ๆ น้ัน 
เช่น วิธีการจัดการเรียนรู้ นักศึกษามีอิสระในการคิด การท างานเป็นกลุ่ม มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน 
ออกแบบกิจกรรมหลากหลาย นักศึกษาลงมือปฏิบัติเอง ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกไม่มีการบังคับการท ากิจกรรม มีการ
สะท้อนคิดจากกิจกรรมท าให้รู้จุดบกพร่องของตนเองและต้องการเติมเต็มสิ่งใดบ้าง  บรรยากาศการท ากิจกรรมในห้องเรียน
เป็นกันเอง ช่วยเหลือกัน แสดงความคิดเห็นร่วมกันไดด้ี  มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมเพรียง  มีความสะดวกในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการ นักศึกษามีความสุขในการท ากิจกรรมและน าความรู้และทักษะการคิดแก้ปัญหาไปประยุกต์ ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได้  
 
สรุปผลการวิจัย   

1. คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โยใช้กิจกรรมเป็นฐานพบว่ามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ในภาพรวมในระดับมาก  

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมของของผู้เรียน ก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนและชี้แจงการท า
กิจกรรมให้เข้าใจตรงกันก่อนท าการวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จ านวน 120 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครื่องมือวิจัย คือ 
แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ต่อการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยความถี่ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีคุณลักษณะความเป็นครูทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.45±0.61 ) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู (4.12±0.69) และความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต่อการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศึกษา (4.15± 0.68) ในขณะที่ปัญหาที่นักศึกษาประสบในขณะปฏิบัติการสอนส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความไม่เข้าใจในภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน และการให้ค าแนะน าของครูพี่เลี้ยงเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะความเป็นครู นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  การปฏิบัติการสอน 
 

Abstract 
The purpose of the study on pre-service science teachers’ characteristics in Professional internship 

course were to ( 1)  study pre- service teachers’  characteristics of professional standards and ethics ( 2) 
investigate pre- service science teachers’  satisfaction toward the field experience management model in 
school.  The subjects were 120 science students in the Faculty of Education, Prince of Songkla University. 
The research instruments consisted of two questionnaires about pre-service science teachers’ characteristics 
and satisfaction toward the field experience management model.   The data were analyzed using means, 
standard deviations, and content analysis.   The findings were as follows:  1)  the pre- service teachers’ 
characteristics of professional standards and ethics were at high level by average of characteristics on ethics 
was 4. 45±0. 61 and characteristics on professional standards was 4. 12±0. 69.  Furthermore, the pre- service 
science teachers’ satisfaction with the field experience management model in school was at the high level 
with 4.15± 0.68. However, the most problems of pre-service teachers during practice in school was related 
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with the misunderstanding about the workload of science students’ field work and the counseling way from 
mentors when pre-service teachers faced the problems. 
 
Keywords: Teacher characteristics, Pre-service science teachers, Field experience 
 
บทน า  

ครูเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การพัฒนาประเทศ ปลูกฝังให้ผู้รับการศึกษาเป็นคนดี มีความสุขในการใฝ่รู้ มีสมรรถนะในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
พัฒนาชีวิตและสังคม (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2559) สอดคล้องกับมาตรา 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความหมายของครูว่า “บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 ) 
 คุณลักษณะความเป็นครูจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูพึงมี เนื่องจากเป็นคุณลักษณะของครูที่ดีเป็นสิ่ง
ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ (เบญจมาศ พัฒนชีวะพูล, 2559) ครูต้องมีความรู้ในเรื่องที่สอน มีเทคนิคการสอนดี ถ่ายทอดให้
เข้าใจง่าย มีความรู้ด้าน ICT มีบุคลิกภาพดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสิ่งส าคัญคือ มีทักษะการพูดที่ดี สามารถสื่อสาร
และจูงใจนักเรียนได้ และต้องมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พรรณวดี ข าจริง และ
กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ, 2560)  

จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า สถาบันการผลิตครูไม่สามารถผลิตครูให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากหลายประการ เช่น นักศึกษาได้รับภาระงานนอกเหนือจากภาระงานสอนมีมากจนเกินความจ าเป็น และยังขาด
การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในเรื่องของการท าวิจัยในช้ันเรียน (มณีภรณ์ ทฤษณาวดี , 2556) 
ขาดการจัดเวลาให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และบทบาทของอาจารย์พี่เลี้ยงในการนิเทศนักศึกษา 
(เอกภูมิ จันทรขันตี, ชาตรี ฝ่ายค าตา และวรรณทิพา รอดแรงค้า, 2555) การขาดความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอในการดแูล
ให้ค าปรึกษาของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์แก่นักศึกษาจาก ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพของการให้ค าปรึกษาลดลง (ประมุข 
กอปรสิริพัฒน์, 2548) นักศึกษาครูขาดก าลังใจ ขาด   การกระตุ้น และขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาการสอน (ขจรศักดิ์ บัว
ระพันธ,์ เพ็ญจันทร์ ซิงห์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, 2548) ความพร้อมของอาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาคร ู(ขนิษฐา หินอ่อน 
และ สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, 2558) การก าหนดเวลาให้นักศึกษาครูเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับตารางเรียนของนักศึกษาครูที่เรียนในสถาบันผลิตครู การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเน้นการบรรยายท าให้นักศึกษา
ไม่มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และอาจารย์พี่เลี้ยงไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาครู (เอกภูมิ จันทรขันตี และคณะ, 
2555) เป็นต้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิตที่ผลิตครู
แห่งเดียวในประเทศไทย ผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชา ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อตอบสนองความต้องการครูวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสาตร์) ได้ก าหนดโครงสร้างที่ประกอบด้วยหมวดวิชา 
จ านวน 3 หมวด หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต โดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู
ส าหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ช้ันปีท่ี 5 ต้องเรียนในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 โดยทั้งสองรายวิชาเป็นวิชาที่ให้นักศึกษาครูได้มีการปฏิบัติการสอนตามสาขาวิชาเฉพาะในสถานศึกษา 
โดยการน าหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ การ
ใช้เทคนิคและยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้และการผลิตสื่อและนวัตกรรม การวัดและการประเมินผลและน าผลไปใช้
ในการพัฒนานักเรียน การจัดท ารายงานการพัฒนานักเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน และการสัมมนาทางการศึกษา 
(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561) 

ดังนั้นเพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ช้ันปีที่ 5 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มี
คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถพัฒนานักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีคุณสมบัติ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตาม
มาตรฐานบัณฑิตที่คุรุสภาก าหนด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูในด้านการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดรูปแบบการฝึก



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

299 

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเวลา 1 ปี เพื่อจะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนานักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตครูที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศท่ีต้องการครูดีและครูเก่งเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. ศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 

 
สมมติฐานของการวิจัย   

1. คุณลักษณะความเป็นครูด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 120 คน ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ซึ่งเป็นนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 262-511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
และ 262-512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในปีการศึกษา 2561  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นครูของ

นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต่อการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต่อการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) ก าหนดเกณฑ์วัดระดับ 
คือ  

5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต่อการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ซึ่งคณะ
ผู้วิจัยพัฒนามาจากแนวคิดของเอกภูมิ จันทรขันตี และคณะ (2555) เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ (1) 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เอกสารเกี่ยวกับวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (2) ร่าง
แบบสอบถาม ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาครู ช้ันปีที่  5 คณะศึก ษา ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3) การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยด าเนินการหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา การใช้ภาษาการสอนคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพย์ ตลอดจนความชัดเจนของเนื้อหาและความเหมาะสมใน 
การใช้ภาษาเพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
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การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามได้ค่าระหว่าง .67 – 1.00 น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคา่
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ น าผลการทดลองใช้แล้วมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .39 -.85 
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha – Coefficient) 
ตามวิธีของ Cronbach  (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2553 : น.88-89) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 และ.95 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามผลการวิเคราะห์ผลการทดลองใช้ แล้วจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อน าไปเก็บ
ข้อมูลต่อไป 
 3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการ
ขอความร่วมมือให้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลังจากที่นักศึกษาครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จแล้ว 3 สัปดาห์ ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ใช้การหาค่าเฉลี่ยเลข

คณิต (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: น. 73) คือ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 
1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง 
ความพึงพอใจมาก และค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการจัด
ระเบียบ จัดจ าแนกข้อมูล (สุภางค์ จันทวานิช, 2550: น. 23 – 41) 
 
ผลและอภิปราย   
 จากการศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาในรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในปีการศึกษา 2561 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 120 คน เป็นนักศึกษาครูทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับที่เปิดสอนโดย
แผนกวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มีนักศึกษาครูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 87 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 
แบ่งออกเป็นสาขาวิชาเคมี ร้อยละ 13.80 (12 คน) สาขาวิชาชีววิทยา ร้อยละ 36.78 (32 คน) สาขาวิชาฟิสิกส์ ร้อยละ 11.50 
(10 คน) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ 37.92 (33 คน) โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะความเป็นครูด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
รายการประเมิน �̅� S.D แปลความหมาย 
1. การจัดหรือเข้าร่วมโครงการกับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.00 0.86 ความพึงพอใจมาก 
2. การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 4.17 0.68 ความพึงพอใจมาก 
3. การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 4.09 0.71 ความพึงพอใจมาก 
4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 3.99 0.68 ความพึงพอใจมาก 
5. การฝึกปฏิบัติการสอนด้วยกระบวนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 4.22 0.60 ความพึงพอใจมาก 
6. การใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4.21 0.60 ความพึงพอใจมาก 
7. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 4.47 0.60 ความพึงพอใจมาก 
8. การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 4.09 0.67 ความพึงพอใจมาก 
9. ความร่วมมือกับชุมชนหรือผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 3.88 0.66 ความพึงพอใจมาก 
10. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักเรียน  3.94 0.73 ความพึงพอใจมาก 
11. ความสุขในการปฏิบัติงาน 4.30 0.80 ความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.12 0.69 ความพึงพอใจมาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีคุณลักษณะความเป็นครูด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ในภาพรวมอยู่ระดับความพึงพอใจมาก (เฉลี่ย 4.12±0.69) เมื่อพิจารณารายการคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาครู
ทั้งหมด 11 รายการ พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจสูงสุด 3 รายการแรก คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักเรียน (เฉลี่ย 4.47±0.60) ความสุขในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย 4.30±0.80) และการฝึกปฏิบัติการสอนด้วยกระบวนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (เฉลี่ย 4.22±0.60) ตามล าดับ  

จากความคิดเห็นของนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่อง 
การแต่งกาย การวางตัว การพูดจา อารมณ์ดี เป็นกันเองและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมาศ 
พัฒนชีวะพูล (2559) คือ นักเรียนเห็นว่าครูเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ มี
อารมณ์ขัน ร่าเริงแจ่มใส มีมารยาทท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

เรื่องมีความเช่ือมั่นในตนเอง สอดคล้องกับสุรชาติ สังข์รุ่ง (2537 : น.53-54) ได้ระบุว่า ครูมีความร่าเริง มองโลกใน
แง่ดี มีความกระตือรือร้น ส่วนนักศึกษาครูมีความสุขในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และตัวของนักเรียน เนื่องจากการได้เห็นนักเรียนมีความสุข และอยากที่จะสอนให้นักเรียน
ทุกคนเป็นคนดี  

เรื่องนักเรียนให้ความร่วมมือในช้ันเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้และให้ความไว้วางใจกับครูคนนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อธิคุณ สินธนาปัญญา, อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, ราชันย์ บุญธิมา และวีระ สุภากิจ. (2557) คือ เมื่อครูท างานอย่างมีความสุข ก็จะ
ท าให้เกิดการสร้างความรู้สึกรักองค์กร รักโรงเรียน และสามารถผลิตผู้เรียนที่เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ  

ในขณะที่ความสุขที่มีต่อเพื่อนฝึกสอน พบว่า เพื่อนให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ให้ค าปรึกษา แนะน า และคอย
รับฟังปัญหา ซึ่งในการศึกษาของอธิคุณ สินธนาปัญญา และคณะ (2557) และสมศักดิ์ บัวทิพย์, สุกัลยา เหมมณี, วิทูล ไชย
ภักดีและศุภกาญจน์ บัวทิพย์ (2562) ได้ให้ความส าคัญในด้านของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการท างาน เพราะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างการท างาน ท าให้เกิดความไว้วางใจที่จะปรึกษาได้ทั้งเรื่องงาน 
และเรื่องส่วนตัว นอกจากนั้นพบว่า มีนักศีกษาครูวิทยาศาสตร์หลายรายยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเตรียมสอน การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การสอนที่เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการควบคุมช้ันเรียน จึงอยากให้ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศก์ท าการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ เพราะจะช่วยส่งเสริมก าลังใจและแนะน าแนวทางในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมณีภรณ์ ทฤษณาวดี (2556) และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2560) ระบุว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครูจะต้อง
มีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลและคอยให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนอาจารย์นิเทศก์จะออก
นิเทศ ติดตาม และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาครูทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการปรับตัว ด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน และด้าน
อื่นๆ และร่วมกับครูพี่เลี้ยงในการร่วมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนี้อยากให้มีการเพิ่มกิจกรรมที่
สร้างความร่วมมือกับชุมชนหรือผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
ตารางที่ 2 คุณลักษณะความเป็นครูด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
รายการประเมิน �̅� S.D แปลความหมาย 
1. ความศรัทธาต่อวิชาชีพครู 4.49 0.70 ความพึงพอใจมาก 
2. วิญญาณความเป็นครู 4.33 0.67 ความพึงพอใจมาก 
3. การควบคุมกิริยา วาจาให้เหมาะสมแก่บุคคล โอกาส และสถานท่ี 4.41 0.60 ความพึงพอใจมาก 
4. ความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ แนะน า และส่งเสริมให้ก าลังใจกับนักเรียน 4.53 0.57 ความพึงพอใจมากที่สุด 
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณครู 4.36 0.61 ความพึงพอใจมาก 
6. ความกล้าแสดงออกทางความคิดในสิ่งท่ีดีงาม 4.37 0.65 ความพึงพอใจมาก 
7. การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และกรอบประเพณี 4.49 0.61 ความพึงพอใจมาก 
8. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษา บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน 4.43 0.60 ความพึงพอใจมาก 
9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.45 0.58 ความพึงพอใจมาก 
10. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4.47 0.60 ความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.45 0.61 ความพึงพอใจมาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีคุณลักษณะความเป็นครูด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่เกิดขึ้นจาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาพรวมอยู่ระดับมาก (เฉลี่ย 4.45±0.61) เมื่อพิจารณารายการในลักษณะความเป็นครูที่เกิดขึน้
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้ังหมด 10 รายการ พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจสูงสุด 3 รายการแรก คือ 
ความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ แนะน า และส่งเสริมให้ก าลังใจกับนักเรียนมากที่สุด (เฉลี่ย 4.53±0.57) รองลงมาคือ 
ความศรัทธาต่อวิชาชีพครู และการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย กรอบประเพณี (เฉลี่ย 4.49±0.70) และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี (เฉลี่ย 4.47±0.60) ตามล าดับ 

จากความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์และเพื่อนฝึกสอนจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้
ก าลังใจ ตักเตือนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งด้านการสอน ด้านการชั้นเรียน และในช้ันเรียนต้องมีการวางตัวให้เหมาะสม 
พูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน การตรงต่อเวลา และพยายามน าความรู้ที่เล่าเรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ 
การสอน ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะและโรงเรียน รวมทั้งมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตินันทร์ โน
สุและเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2558, น. 41) และวรรณิภา ศุกรียพงศ์ และคณะ (2552) โดยครูต้องมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีช่วยให้ศิษย์ได้เรียนรู้และประพฤติตนเป็นคนดี ครูควรมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนอยางถูกตองเปนแบบอย
างที่ดีแกนักเรียน ครูควรมีความขยัน มีความตั้งใจ และพยายามชวยใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมาย และครูควรรักษาช่ือเสียง มี
ความรัก และศรัทธาในอาชีพครูส านึกและตระหนักท่ีจะเปนครูที่ดี 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต่อการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D แปลความหมาย 
1. การจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาและสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง 3.89 0.79 ความพึงพอใจมาก 
2. การจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาและฝึกท าแผนการจัดการเรียนรู้ 4.23 0.63 ความพึงพอใจมาก 
3. การจัดให้นักศึกษาฝึกท าส่ือการเรียนรู้ 4.01 0.68 ความพึงพอใจมาก 
4. การจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผล 4.25 0.59 ความพึงพอใจมาก 
5. การจัดให้นักศึกษาฝึกการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.98 0.68 ความพึงพอใจมาก 
6. การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกการท าวิจัยในชั้นเรียน 4.31 0.58 ความพึงพอใจมาก 
7. การจัดให้นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัติการสอนด้วยกระบวนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 4.32 0.60 ความพึงพอใจมาก 
8. การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการสอนท่ีเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 4.01 0.65 ความพึงพอใจมาก 
9. การจัดให้ครูพี่เลี้ยงได้ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 4.28 0.75 ความพึงพอใจมาก 
10. การจัดให้นักศึกษาท าโครงการร่วมกับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.06 0.84 ความพึงพอใจมาก 
11. การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 4.31 0.72 ความพึงพอใจมาก 
12. การใช้แบบประเมินของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ 4.17 0.65 ความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.15 0.68 ความพึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ระดับมาก (เฉลี่ย 4.15±0.68) เมื่อพิจารณารายการความพึงพอใจในการด าเนินการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งหมด 12 รายการ พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจสูงสุด 3 รายการแรก คือ การจัดให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการสอนด้วยกระบวนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (เฉลี่ย 4.32±0.60) การปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียน (เฉลี่ย 4.31±0.72) การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกการท าวิจัยในช้ันเรียน (เฉลี่ย 4.31±0.58) และการจัดให้
ครูพี่เลี้ยงได้ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา (เฉลี่ย 4.28±0.75) ตามล าดับ  
 จากความคิดเห็นของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต่อการด าเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า โรงเรียนได้
จัดหาครูพี่เลี้ยงได้ตรงกับสาขาวิชาเอก และมอบหมายภาระงานสอนได้ตรงกับวิชาเอก และมีจ านวนของช่ัวโมงสอนสอดคล้อง
กับข้อก าหนดของคุรุสภาตามแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์  และโรงเรียน แต่ในขณะเดียวกัน
นักศึกษาครูเห็นว่าทางโรงเรียนควรมีการก าหนดขอบเขตของงานที่นักศึกษาครูต้องท า เพราะบางโรงเรียนมอบหมายงานเกิน
หน้าท่ีของนักศักษาครู ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพการสอนของนักศึกษาครู พร้อมท้ังควรมีการช้ีแจงให้บุคลากรใน
โรงเรียนทราบถึงภาระงานของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของมณีภรณ์ ทฤษณาวดี (2556) ระบุว่า หาก
โรงเรียนให้กิจกรรมหรือภาระงานอื่น ๆ กับนักศึกษาครูจ านวนมาก อาจจะท าให้การเรียนการสอนของนักเรียนไม่ตรงตาม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาครูได้ก าหนดเอาไว้ จึงควรมีการปรับเรื่องภาระงานนอกเหนือจากภาระงานสอนที่มีมากเกิน
ความจ าเป็น นอกจากนี้นักศึกษาครูต้องการให้ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมล่วงหน้า 
เพื่อให้นักศึกษาครูได้มีการวางแผน และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
สรุปผลการวิจัย   

การศึกษาการศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ : รายวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีคุณลักษณะความเป็นครูทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (4.45±0.61 ) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู (4.12±0.69) และความพึงพอใจของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในการจัดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา (4.15± 0.68) 

จากผลศึกษาพบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีความสุข และมีความประทับใจต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน ในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากได้เห็นนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ยิ้มแย้ม ตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในช้ันเรียน 
รวมทั้งพร้อมที่จะเรียนรู้ ให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติ และทักทายด้วยวาจาสุภาพและไพเราะ ส่วนครูพี่เลี้ยงและครูในหมวด
วิทยาศาสตร์สามารถให้ค าปรึกษา ตักเตือน ช้ีแนะแนวทางในการสอน และข้อแนะน าเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่เพื่อน
นักศึกษาครู จะคอยให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ ตักเตือนและแนะน าเรื่องการวางตัว การตรงต่อเวลา เทคนิคการสร้างแรง
บันดาลใจให้นักเรียน และการปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะและโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านการสอน
และด้านการจัดการช้ันเรียน เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาครูบางคน เห็นว่าบางโรงเรียนมอบหมายงานเกินหน้าที่ของนักศักษาครู ซึ่งมีนักศึกษาครู
หลายรายท างานไม่ทันจนส่งผลกระทบต่อการสอน และนักศึกษาครูต้องการให้โรงเรียนช้ีแจงให้บุคลากรภายในโรงเรียนทราบ
เกี่ยวกับภาระงานที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติ และฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีการนัดหมายหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีต้องการให้นักศึกษาครูเข้าร่วมล่าช้า อีกทั้งการด าเนินการส่งเอกสารไปยัง
บางโรงเรียนที่นักศึกษาครูฝึกประสบการณ์ก็ยังไม่เป็นระบบ  

นอกจากนี้พบว่า นักศึกษาครูบางคนมีความกังวลเกี่ยวกับการเตรียมสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การสอน
ที่เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการควบคุมช้ันเรียน อยากให้มีการนิเทศในช้ันเรียนที่มีความสม่ าเสมอมากกว่านี้ และ
อยากให้โรงเรียนฝึกประสบการณ์มีกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือกับชุมชนหรือผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจบัุน 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องก าหนดแผนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนออกฝึกประสบการณ์ รวมทั้งออกแบบ
ระบบการติดตามและประสานงานกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ชัดเจน และมีแบบ
แผน 

2. โรงเรียนฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ควรปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยง เพื่อท าความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกันเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์ วิธีการนิเทศและการมอบหมายงานให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  

3. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียน ควรจัดโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหว่างครูพี่เลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาครูของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้แต่ละคนได้เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกันด้วย 

4. ควรมีการศึกษาสภาพการด าเนินการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมดทุก
รายวิชา ท่ีมีนักศึกษาครู เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนารูปแบบการด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ตามแนวคิด 
สะเต็มศึกษาในรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2  

Guidelines for Practicing STEM Education toward Physical Science (Matter and 
properties of substance) Concept in 266-216 Science for Elementary School Teacher II 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ในรายวิชา 266 - 216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 20 คาบ 
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการท ากิจกรรมในช้ันเรียน บันทึกหลังการสอนและการวัดความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกหลังการสอนและแบบวัดความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้ควรบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 
โดยประยุกต์แนวทางตามแนวคิดของ Kelly & Knowles (2016) น าบริบทในชีวิตประจ าวันมาสร้างสถานการณ์ปัญหากระตุน้
การเรียนรู้ ผ่านค าถามปลายเปิดที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์ช้ินงานหรือวิธีการที่เป็นนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผล
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านบทบาทผู้สอน 
บทบาทผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  วิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร)  ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1)  study the effective guidelines of the STEM- based 

education on Physical Science ( Substances and properties of substances)  2)  investigate instructional 
satisfaction of 30 Elementary School Teacher Students in 266 - 216 Science for Elementary School Teachers 
2 Subject, second semester of the 2018 academic year 2018.  They were instructed through using STEM-
based education for 20 periods. The research instruments consisted of lesson plans designed basing on the 
STEM- based education and a questionnaire of instructional satisfaction.  The data were analyzed using 
content analysis, mean and standard deviation.  The study found that 1)  the effective guidelines of the 
STEM- based education on Physical Science ( Substances and properties of substances)  should integrate 
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science, technology, engineering and mathematics concept by applying Kelly & Knowles’s (2016) concept, 
use context in daily life to create situations and problems of stimulating stage, drive activities by a variety 
of open-ended questions in order to create innovative products or protocols for the 21st century. Moreover, 
the student’s instructional satisfaction towards STEM-based education approach was at a high level.  
 
Keywords:  STEM Education,  Physical Science Concept,  Instructional Satisfaction on STEM activities, 
Elementary School Teacher 
 
บทน า 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรบัครูประถมศกึษา 2 (Science for Elementary School Teacher II) เป็นรายวิชาบังคบั 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มีรายละเอียดของรายวิชาที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ การค้นหารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม สารและ
สมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาแนวคิด
หลักด้านสารและสมบัติของสาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยจุดมุ่งหมายของการ เรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์
กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) คือ (1) อภิปรายหลักการและทฤษฎี ตลอดจนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสารและสมบัติของ
สาร (2) ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ (3) น าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และ (4) ท าปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) จะเห็นได้ว่า รายวิชาบังคับนี้เป็นรายวิชาส าคัญส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การประถมศึกษาที่จะต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ด้านเนื้อหา ทักษะ
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอนาคตต่อไป (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.3, 2561) 

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อน าไปสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome Based Education) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งมหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนอง
หลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติจริง (Active learning) ที่หลากหลาย (ปรัชญาการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560) ซึ่งวิธีการหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ในสาระวิทยาศาสตร์แบบ Active Learning 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ การจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) (วิทวัส ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์ แก้ว
อุไร, 2560)  ซึ่งมีลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

ปัจจุบัน นักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้นิยาม การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ไว้อย่าง
หลากหลาย อาทิ วิทวัส ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไร (2560) ได้ให้ค าอธิบายว่า การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็น
การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการว่าด้วยเรื่องการรู้เรื่องวิทยาศาตร์ การรู้เรื่องเทคโนโลยี การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่อง
วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน จากนั้นใช้รูปแบบการเรียนรู้การเสาะหาความรู้ในการด าเนินกิจกรรม โดยมีจุดเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ นักการศึกษาต่างประเทศ เช่น Tsuprous (2009) และ Kelly & Knowles (2016) ได้
นิยามในท านองเดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) การรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Technological Literacy) การออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering Design Process) และการคิดและตัดสินใจทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) เข้าด้วยกัน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาและเข้าใจสถานการณ์จริงที่เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งสรุปได้ว่า แนวคิดของ
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการศาสตร์และทักษะทั้ง 4 สาขา โดยขับเคลื่อนผ่าน
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลักดันและวางกรอบ
แนวคิดเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นจริงในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ พร้อม
ทั้ง ในปี 2561 ได้ปรับปรุงหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส าหรับความรู้และทักษะอาชีพในอนาคต ดังนั้นประเทศไทยจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถท างานกลุ่มได้และ
น าไปสู่ความเป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สังคมปัจจุบัน และความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้น (Bybee, 2010; รักษพล ธนานุวงศ์, 2556; เขมวดี พงศานนท์, 
2557; สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2556) สะเต็มศึกษาได้ถูกก าหนดให้เป็นนโยบายส าคัญของชาติในการผลักดันให้เยาวชนเป็นผู้น า
และเป็นก าลังส าคัญด้านนวัตกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน 
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ, 2558) ดังนั้น การผลิตบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา จ าเป็นต้องผลิตครู
ที่สามารถเป็นผู้น าและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับชาติ และมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนตามพันธกิจหลักของการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย 
(แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564, 2561) 

ดังนั้น ปัญหาส าคัญของการวิจัยในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ท าให้นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษามีแนวคิดเรื่องวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(สารและสมบัติของสาร) สูงขึ้น และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง
วิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ในรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2 ของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์     

1. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(สารและสมบัติของสาร) ในรายวิชา 266 - 216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 266 -216 
วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหนึ่งในสังกัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรส์ าหรับครปูระถมศึกษา 2 ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ สาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) 
ซึ่งมีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  วัสดุและสมบัติของวัสดุ สารในชีวิตประจ าวัน ดิน หิน แร่ ซากดึกด าบรรพ์ และแนวคิดเรื่องน้ า
และวัฏจักรของน้ า ใช้ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 4 คาบ ๆ ละ 50 นาที 

2. รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One 

Group Pretest Posttest Design (Fraenkel & Wallen, 2012) โดยท าการทดลองกับนักศึกษาเพียงกลุ่มเดียว จ านวน 30 
คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในเนื้อหาเรื่องวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ที่ผู้สอน
ได้ออกแบบขึ้น และท าการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นหลังการจัด
กิจกรรมทั้ง 5 แผน โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา

ค าอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เอกสารและงานวิจัยที่



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

308 

เกี่ยวข้อง โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดของ Kelly & Knowles (2016) ซึ่งแนวคิดหลักตามกระบวนการ
ของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของ Kelly & Knowles (2016) เชื่อ
ว่า ในบริบทท่ีแท้จริงของการเรียนรู้ จะต้องบูรณาการความท้าทายหรือเหตุการณ์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก นักเรียน
จะสนใจวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากข้ึนเมือ่เรียนรู้ในลกัษณะที่บูรณาการและเช่ือมโยงแนวคิดข้ามสาขาและประยกุต์การ
ใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง แนวทางการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เริ่มต้นที่การสร้างสถานการณ์
กระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้ โดยขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านลูกรอกของ 4 องค์ประกอบ คือ 
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี การคิดและตัดสินใจเชิงคณิตศาสตร์ และการออกแบบแนวทาง
หรือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาตร์ องค์ประกอบท้ัง 4 ส่วนจะท างานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม 

หลังจากผู้วิจัยด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว จึงน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาการประถมศึกษา สาขาเคมี และสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเชิงเนื้อหาและความเที่ยงของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สูตรของ Mile & 
Haberman (1960) น ามาปรับแก้ตามทีผู่้เชี่ยวชาญเสนอแนะ และน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งในการจัดการเรียนรู้มีจ านวน 5 
แผน คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูเ้รือ่งวัสดุและสมบัติของวัสด ุ2) แผนการจัดการเรียนรู้เรือ่งสารในชีวิตประจ าวัน 3) แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องดิน หิน แร่ 4) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องซากดึกด าบรรพ์ และ 5) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง น้ าและวัฏ
จักรของน้ า ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ท้ังสิ้น 20 คาบ ๆ ละ 50 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 

 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกหลังการสอน โดยเป็นแบบบันทึกปลายเปิด และแบบ
วัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับของลิ
เคิร์ท (Likert scale) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการสรา้งแบบวดั
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ จ านวน 30 
ข้อ จากนั้นน าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม น ามาปรับแก้ตาม
ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะและน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีความเช่ือมั่นโดยค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) 
ของ Cronbach (1990) มีค่าเท่ากับ 0.63 

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผ่านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 แผน 
รวม 20 คาบ ระยะเวลา 5 สัปดาห์  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกหลังการสอน หลังจากจัดการเรียนรู้ครบตามแผนการเรียนรู้ ทั้ง 5 แผนแล้ว ผู้วิจัยท าการ

วิเคราะห์เนื้อหา (สุภางค์ จันทวานิช, 2549) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาในสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) จากนั้น จึงให้นักศึกษาท าแบบวัดความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายงานค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อด้านบทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ 
 
ผลและอภิปราย     

1. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(สารและสมบัติของสาร) 
 การศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติ
ของสาร) จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการสอน ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการแก้ไขใน
การสอนแต่ละครั้งและสังเคราะห์เป็นประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสาระ
วิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ที่มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ได้ประยุกต์แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดของ Kelly & Knowles (2016) ตามองค์ประกอบดังภาพ
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ที่ 1 โดยองค์ประกอบท้ัง 4 ศาสตร์ (การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี การคิดและตัดสนิใจทางคณิตศาสตร์ 
และการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์) ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนที่มีแนวคิดร่วมกันและเป็นข้อตกลงของทีม ผ่านการกระตุ้น 
ด้วยสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งกรอบแนวคิดนี้ ท าให้ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) ค าถามที่ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ ควรเป็นค าถามปลายเปิด และเน้นให้นักศึกษาได้เป็นผู้คิดแก้ปัญหา 
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมการผลิตอุปกรณ์เติมแก๊สในลูกโป่ง ผู้สอนสามารถใช้ค าถามปลายเปิด เพื่อให้นักศึกษาได้คิดค้นวิธีการ
เติมแก๊สในลูกโป่งหลากหลายวิธีการ ตัวอย่างค าถามได้แก่ “นักศึกษาคิดว่า ถ้าต้องการเติมแก๊สในลูกโป่งจ านวนมาก โดยใช้
เวลาน้อย จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง” หรือ “หากต้องใช้ความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี แก๊สชนิดใดที่เหมาะสมในการน ามาเติมใน
ลูกโป่ง เพราะเหตุใด” เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สอนควรให้เวลาแก่นักศึกษาในการคิดพิจารณาหาค าตอบหรือน าเสนอค าตอบ
อย่างหลากหลาย และประเมินค าตอบที่มีความเป็นได้มากที่สุดบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hamidah Musa (2019) และ Srikoom, Faikhamta and 
Hanuscin (2017) ที่พบว่า การใช้ค าถามที่หลากหลาย จะท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ ยิ่งผู้ เรียนมีโอกาสได้ตอบค าถามมาก
เท่าไร ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้มากข้ึน เกิดความคิดที่ต่อยอดได้มากข้ึน 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 Graphic of conceptual framework for STEM learning (Kelly & Knowles, 2016) 
 
3) บริบทท่ีน ามาใช้ในการสร้างสถานการณ์ในบทเรียน ควรเป็นบริบทที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน เป็นสถานการณ์ที่นักศึกษา

มีโอกาสได้รับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแยกน้ าด้วยไฟฟ้า ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงกับบริบทของแหล่งน้ า
ในท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบผลของการแยกน้ าด้วยไฟฟ้าเมื่อใช้ตัวอย่างน้ าดื่มและน้ าคลองที่ผ่านการกรองจนใส โดยพบว่า น้ า
คลองที่ผ่านการกรองจนใส เมื่อทดสอบด้วยการแยกน้ าด้วยไฟฟ้า น้ าจะกลายเป็นสีฟ้าอมเขียว และกลายเป็นสีน้ าตาลในที่สุด 
ซึ่งให้ผลแตกต่างจากน้ าดื่ม ซึ่งข้อค้นพบของนักศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการน าความรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน เช่น 
นักศึกษาบางกลุ่ม น าตัวอย่างน้ าดื่มที่ผลิตจากโรงงานในท้องถิ่น พบว่า เมื่อใส่ขั้วไฟฟ้าทั้ง 2 ขั้วลงไป และปล่อยให้
เกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรลิซิส จะท าให้เกิดตะกอนที่มีสีน้ าตาลแดงคล้ายสนิมเหล็กในน้ าดื่ม ในขณะที่น้ าดื่มบางยี่ห้อไม่เกิดสี
น้ าตาล ผู้สอนจึงตั้งข้อสังเกตโดยตั้งค าถามเพิ่มเติมเพื่อหาค าตอบดังกล่าว จนนักศึกษาได้ค้นข้อมูลพบช่ือสารนี้ทางเคมีว่า 
“เหล็กไฮดรอกไซด์” และสามารถอธิบายต่อได้ว่า ยิ่งท าให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านน้ าดื่มนั้นนานมากเท่าไร ก็จะมีตะกอนเกิด
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มากยิ่งขึ้นเท่านั้น เพราะตะกอนนี้เกิดจากสารละลายของขั้วไฟฟ้าที่ท าด้วยเหล็ก อย่างไรก็ตาม ถ้าหากน้ าที่น ามาทดสอบเป็น
น้ ากลั่นหรือน้ าที่ไม่มีแร่ธาตุใด ๆ เจือปนอยู่เลยแม้แต่น้อย ไฟฟ้าก็จะไม่สามารถไหลผ่านน้ าที่น ามาทดสอบ ขั้วไฟฟ้าที่ท าด้วย
เหล็กก็จะไม่ละลาย จึงไม่มีตะกอนเกิดขึ้นให้เห็น และดูเหมือนว่าน้ านั้นสะอาดน่าดื่ม ซึ่งการสะท้อนความคิดของนักศึกษา 
แสดงให้เห็นการใช้ทักษะการคิดวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสม (P21, 2015) 

4) กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสออกแบบหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เป็นช้ินงาน (Products) หรือวิธีการ (Protocols) ที่แตกต่าง หรือพัฒนานวัตกรรมที่มีการค้นพบอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยวิธีการใหม่ 
ๆ ที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบูรณาการความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาคปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่
มีลักษณะยืดหยุ่นและหลากหลาย ดังนั้น กรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่
ผู้เรียนแสดงออกในขณะปฏิบัติกิจกรรมและหลังท ากิจกรรมนั้น 

5) กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มศักยภาพ ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การคิดวิจารณญาณ ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และทักษะการสื่อสาร ดังนั้น ผู้สอนต้องกระตุ้นให้เป็นห้องเรียนแห่งความ
สงสัย อยากเรียนอยากรู้ อยากหาค าตอบ (Community of Inquiry) ผ่านการ กระตุ้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
สร้างสรรค์ (Creative Learning) ให้น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและพัฒนาน าไปสู่การ
ผลิตนวัตกรรม (Innovation) ผู้เรียนเกิดการท างานร่วมกัน (Sharing Incentive) และสามารถสื่อสารความคิดและการเรียนรู้
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เช่น กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์แยกแก๊ส H2 และ O2 ซึ่งเป็นการต่อยอดกิจกรรม “การแยกน้ าด้วยไฟฟ้า” เป็น
ต้น 

6) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกใช้นวัตกรรมและสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 
21 อย่างอิสระ ได้แก่ 1) ห้องปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง ซึ่งในการจัดกิจกรรม นักศึกษาได้ศึกษาและท าความเข้าใจแนวคิด
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นผ่านห้องปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงในโปรแกรมออนไลน์ “PhET Interactive Simulation”  ช่ือ
เว็บไซต์  http://phet.colorado.edu 2) การจัดการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) โดยนักศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ซอฟแวร์ส าเร็จรูป ที่เรียกกันว่า แอพพลิเคช่ัน (Application) อาทิ แอพลิเคช่ันเรื่องวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น
ต้น 3) วิดีทัศน์ตามต้องการ (Video on Demand) โดยนักศึกษานิยมเข้ามากที่สุด คือ เว็บไซต์ www.youtube.com โดย
นักศึกษาสืบค้นเนื้อหาเทคโนโลยีที่ต้องการจากค าส าคัญ อาทิ สืบค้นด้วยค าว่า “การแยกน้ าด้วยไฟฟ้า” เป็นต้น และ 4) 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อสร้างกลุ่มท างานร่วมกัน แอพลิเคช่ันที่นักศึกษานิยมใช้ คือ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไลน์ (Line) ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น โดยน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้กับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการท ากิจกรรมสะเต็มศึกษา   

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ือง แหล่งกักเก็บน้ ามัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Design) 
      เน้นการออกแบบวิธีการกักเก็บน้ ามัน      
รูปต่างๆ เช่น กักเก็บเป็นช้ันๆ รูปโดม รูปแอ่ง
กระทะ เป็นต้น 
    

             คณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) 
       ค านวณความแตกต่างของช่วงอุณหภูมิที่เปลี่ยน
สถานะจากเนยแข็งเป็นเนยเหลว จากนั้นออกแบบ
การบันทึกความสามารถในการกักเก็บน้ ามันของวัสด ุ
    

เทคโนโลย ี(Technological Literacy) 
     การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการท าแหล่ง
กักเก็บน้ ามันในบีกเกอร์ โดยค านึงถึงสมบัติของ   
วัสดุด้านการทนความร้อน ขนาดรพูรุน เป็นต้น 
    

วิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) 
      ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของ
ของแข็งเป็นของเหลวของเนยแข็ง และสมบัติดา้น
ความสามารถในการละลายได ้
     

 

 
แหล่งกักเก็บน้ ามัน 
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2. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
ความพึงพอใจต่อการจัดกรเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ด้านบทบาท

ผู้สอน บทบาทผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
ด้านบทบาทผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 4.23 ± 0.43 บทบาทของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 ± 0.48 และด้านการจัดการเรียนรู้ 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ± 0.46 ซึ่งทุกองค์ประกอบหลังการจัดการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.30 ± 0.46 ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 หลังจากจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
องค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ μ σ ระดับความพึงพอใจ 
บทบาทด้านผู้สอน 
บทบาทด้านผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.23 
4.38 
4.30 

0.43 
0.48 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.30 0.46 มาก 
 

สรุปผลการวิจัย     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) เน้นการ

เรียนรู้ผ่านการสร้างสถานการณ์จ าลองที่น่าสนใจและเป็นบริบทใกล้ตัว เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาวางแผนและออกแบบช้ินงาน
โดยบูรณาการการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เช่น ท าการทดลอง การรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ โดยการ
เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ โดยค านึงถึงข้อจ ากัดและเง่ือนไขที่มีอยู่จริง การใช้
หลักการคิดและตัดสินใจทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินผลของช้ินงาน นอกจากน้ี ระหว่างการจัดกิจกรรม ผู้สอนจะใช้ค าถามที่
หลากหลายเพื่อช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความอยากรู้อยากเห็นและน าไปสู่การคิดต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองและของกลุม่ 
ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 266-216 วิทยาศาสตร์
ส าหรับครูประถมศึกษา 2 ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาต่อบทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสาระวิทยาศาสตร์กาย

ภพ (สารและสมบัติของสาร) เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้นักการศึกษา ครู อาจารย์ ได้น าแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสาระวิทยาศาสตร์กายภาพเกี่ยวกับสารและสมบัติของสารไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียนท้ัง
ในระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนฝึกหัดครูทางด้านการประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามาปรับใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สังคม และอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557) 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรท าวิจัยลักษณะเดียวกันกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ความคงทนของความรู้ 

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หรือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น 
2.2 การน าแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาไปบูรณาการกับการสอนรูปแบบอื่น ๆ เช่น การสอน

แบบ 5E การใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
2.3 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
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บทคัดย่อ 
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยใช้หมวดหมู่งานวิจัยทางการบริหารการศึกษาของโบยัน ประกอบด้วย ผู้บริหาร องค์การ เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
การเมืองและนโยบาย และบริบทอ่ืนๆ ประชากร คือ ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  ที่เผยแพร่ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2559 จ านวน 20 เล่ม  เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกข้อมูล สถิติที่ใช้คือ 
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าประเภทงานวิจัยท่ีผู้วิจัยเลือก
ท ามากที่สุดคือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยศึกษาเกี่ยวกับองค์การมากที่สุด หน่วยงานที่ศึกษาส่วนใหญ่คือ สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา การวิจัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบหรือระบบ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมากที่สุดคือแบบสอบถาม การสุ่มกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  ผู้วิจัยทุกคนใช้สถิติ
มากกว่า 1 ประเภท สถิติที่ผู้วิจัยใช้มากที่สุด คือ สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
โปรแกรมที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมากที่สุด คือ LISREL   องค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์สรุปได้ 7 ด้าน ได้แก่ 
พฤติกรรมของผู้บริหาร ประสิทธิภาพของผู้บริหาร ภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงองค์การ ประสิทธิผลองค์การ การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษา และสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการศึกษา 3 
ประเด็นหลัก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  องค์การ และประเด็นอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการศึกษา                  
 
ค าส าคัญ: การสังเคราะห์  ดุษฎีนิพนธ์  ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

Abstract 
This research aimed to synthesize dissertation on educational administration leadership program 

of Thaksin University by using the Boyan’s Educational Administration Research Framework which consisted 
of administrator, organizations, economics and finance, politics and policies and other contexts. Population 
of this study consisted of 20 doctoral dissertation in educational administration leadership program of 
Thaksin University which published during the academic year 2010 –  2016.  The research instrument was  
data record form. The statistics used in this study were frequency, percentage, and average. Content analysis 
technique was used for data analysis.   The finding showed that action research was the majority research 
and the organization was studied the most.  The most agency which studied were educational institutions 
under the Office of the Basic Education Commission at secondary level. Most research aimed to develop a 
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model or system .  The tools used for collecting data were questionnaires at the most.  Most of the 
researchers used purposive sampling. All the researchers used more than 1 type of statistics and the most 
statistics used were basic statistics consisting of average, standard deviation and percentage. LISREL was the 
statistical analysis program which used at the most.   The findings found that there were 7 issues , 1)  the 
administrator’ s behavior 2)  the administrator effectiveness 3)  leadership  4)  organizational change 5) 
Organizational effectiveness 6)   quality assurance of education and 7)  educational research.   The findings 
can be summarized as policy recommendation for education development.  Three main parts were 
identified: 1) school administrators and educational administrators 2) the organizations  and 3) other issues 
related to education. 
 
Keywords: synthesis , dissertation,  educational administration leadership Thaksin University 
 
บทน า  

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่งผลให้สังคมโลกมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน 
การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
ท่ามกลางปัญหาที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่า การพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
เชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวัยท่ีสามารถบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ และ การพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2559)   

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ระบุไว้ว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม 
และสร้างชาติ” เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขใน
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบ
ของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงให้
ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560) นอกจากน้ีการศึกษายังเป็น
เรื่องที่ได้รับการยอมรับและให้ความส าคัญในฐานะที่เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนให้มีความเจริญงอกงาม มีความรู้ มี
ความคิด และเจริญงอกงามที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง พัฒนาคนให้มีคุณค่าที่สามารถ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเป็นรากฐานของการช้ีวัด
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านต่างๆ ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมทั้งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคความก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสารได้อย่างยั่งยืน (พรรณอร อุชุภาพ. 2561) 

การอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวทีสากล ผ่านการสร้างและพัฒนาก าลังคน  
ตลอดจนการสร้างความรู้และนวัตกรรมผ่านระบบวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการผลิตโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดบั
ความเข้มแข็งของสังคม  ในฐานะที่อุดมศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบวิจัยของประเทศ การสร้างความเป็นเลิศของการ
วิจัยของอุดมศึกษาจึงขึ้นอยู่กับการวางโครงสร้างระบบวิจัยในภาพรวม ซึ่งรวมถึงนโยบายระบบวิจัย การจัดสรรทรัพยากรวิจัย    
การบริหารจัดการทุนวิจัย ตลอดจนการประสานพลังระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัย  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551) 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้ก าหนดให้ผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ต้องจัดท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อเป็นเง่ือนไขหนึ่งในการส าเร็จการศึกษา   (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2560) อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ดว้ยการศกึษา ค้นคว้า หรือการวิจัย ผ่านการจัดท าวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ เรียนและสถาบันอุดมศึกษา
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ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2560 – 2579  เกี่ยวกับการส่งเสรมิ
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ         ซึ่งก าหนดให้พัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นสถาบันวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่แต่ละสถาบันมีความเช่ียวชาญ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2560)  

การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูง และผู้บริหารการศึกษาหรอืนักบริหารการศึกษา
ถือเป็นผู้มีวิชาชีพช้ันสูงหรือมืออาชีพ  ปัจจุบันการบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีแนวคิด 
หลักการ และแนวทางการพัฒนาพื้นฐานทางทฤษฎีที่มั่นคง เป็นองค์ความรู้ที่มีการทดสอบและรวบรวมไว้เป็นสาขาหนึ่งของ
สังคมศาสตร์ (สุนทร โคตรบรรเทา. 2560) การบริหารการศึกษาในยุคโลกาภวิัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ข้อมูลข่าวสาร
และเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา จ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาคนไทยให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการปรับเปลี่ยนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการบริหารการศึกษาจ าเป็นต้องปรับการบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพ โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาวิชาชีพครู และผู้น าให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ที่บุคคลมีความสามารถ และแรงงานมีความเช่ียวชาญในการคิดและผลิตนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเอกภาพ
ด้านนโยบายแต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติ (พรรณอร อุชุภาพ. 2561) 

 สถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยได้เปิดสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้ง ระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ซึ่งต่างมีจุดเน้นในการพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา ในรูปของการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยก าหนดให้มีใบประกอบวิชาชีพ ประกอบกับการ
บริหารองค์การทางการศึกษาจ าเป็นต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงภายนอก ผู้บริหารการศึกษายุคใหม่จึงต้องเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ มีคุณลักษณะและทักษะทางบริหารทั้งด้านศาสตร์และศิลป์รวมทั้งมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ผลิตผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โสภนา  สุด
สมบูรณ์. 2550 ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษาครั้งแรก ในปีการศึกษา 2549  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา  ให้มีความรู้ ความสามารถ เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเปี่ยมด้วยจริยธรรมและคุณธรรม เป็นผู้น า
ทางการบริหารการศึกษา  และ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศและภูมิภาค  โดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  ทั้งนี้ก าหนดให้เป็น ดุษฎี
นิพนธ์ 36  หน่วยกิต (ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2548) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด าเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกใน ปีการศึกษา 2549 และเปิดรับนิสิตรุ่นต่อมาในปี
การศึกษา 2553 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน 20 คน  มีดุษฎีนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์จ านวน 20 เล่ม และที่ผ่านมายังไม่
มีผู้ใดได้ท าการส ารวจและวิเคราะห์องค์ความรู้จากดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการสังเคราะห์
และวิเคราะห์องค์ความรู้ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษาที่มีการตีพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึงปี
การศึกษา 2559 ว่ามีขอบเขตเนื้อหาลักษณะใด สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของแนวคิดทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษาอย่างไร  ตลอดจนเพื่อรวบรวมและประมวลข้อค้นพบในดุษฎีนิพนธ์ท่ีผ่านมาเพื่อน าเสนอเป็นองค์ความรู้เชิงนโยบาย  
ทั้งนี้เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาส่งเสริมงานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษาท่ีครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และการพัฒนาประเทศต่อไป  
 
วัตถุประสงค์   

เพื่อสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่าง พ.ศ. 2553-
2559 
 
สมมติฐานของการวิจัย   
 ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2559  
มีทิศทางในการวิจัยไปในทางใด 
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กรอบแนวคิด    
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดแนวทางในการสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้หมวดหมู่งานวิจัยทางการบริหารการศึกษาของ Boyan (1988)  ได้แก ่
           1. ผู้บริหาร ประกอบด้วย  1) ทักษะของผู้บริหาร  2) พฤติกรรมของผู้บริหาร  3) ประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
และ 4) ผู้บริหารการศึกษาท่ีเป็นผู้หญิง 
            2. องค์การ ประกอบด้วย  1) อ านาจหน้าที่  2) ภาวะผู้น า  3) แรงจูงใจในการท างาน 4) การตัดสินใจ 5) การ
เปลี่ยนแปลงองค์การ  และ 6) ประสิทธิผลขององค์การ 
           3. เศรษฐศาสตร์และการเงิน ประกอบด้วย  1) เศรษฐศาสตร์การศึกษา และ 2) งบประมาณทางการศึกษา 
           4. การเมืองและนโยบาย ประกอบด้วย 1) การเมืองและนโยบายทางการศึกษา และ 2) การวิเคราะห์นโยบาย 
            5.บริบทอื่นๆ ประกอบด้วย 1) การประกันคุณภาพการศึกษา 2) การศึกษาเปรียบเทียบ 3) การวิจัยทางการศึกษา
และ 4) กฎหมายการศึกษา 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ  ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2559 จ านวน 20 เล่ม  
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบบันทึกข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 24 รายการโดยได้มีการด าเนินการสร้าง

ขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์งานวิจัยและการวิเคราะห์เนื้อหา 2) สร้างแบบ
บันทึกข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ 3) น าแบบบันทึกข้อมูลเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 4) น าแบบบันทึกข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ มาปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง 5) ทดลองใช้ในการสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์จ านวน 3 เล่ม 5) ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ส ารวจดุษฎีนิพนธ์ 

สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เปิดสอนระหว่างปีการศึกษา 2553 -2559  2) อัด
ส าเนาดุษฎีนิพนธ์ 3) อ่านและบันทึกข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ ลงในแบบบันทึกข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยก าหนดแนวทางในการสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์ โดยใช้หมวดหมู่งานวิจัย
ทางการบริหารการศึกษาของ Boyan (1988) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์ คือ แบบบันทึกข้อมูล
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
ผลและอภิปราย   
 ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2559  
มีทิศทางในการวิจยัดังนี ้
 1. ผู้วิจัยที่ท าดุษฎีนิพนธ์ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา มากที่สุด จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาประกอบอาชีพครู อาจารย์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
อาทิ ต ารวจ ผู้บริหารโรงพยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  
 2.หน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยส่วนใหญ่ คือ สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 นอกจากนี้ สังกัดอื่นๆ 
ได้แก่ สถานีต ารวจ โรงพยาบาล จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  
 3. ประเด็นที่ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษามากที่สุด คือ องค์การ จ านวน 12 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ 
บริบทอื่นๆ จ านวน 6 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ ผู้บริหาร  จ านวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 10.00  
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 4. งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จ านวน 15 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ประเภทอ่ืนๆ 
อาทิ การวิจัยเชิงอนาคต คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 5. หน่วยงานที่ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษามากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 7 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 6 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 30.00 และอื่นๆ 
อาทิ สถานีต ารวจ และโรงพยาบาล จ านวน 4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 20.00  
 6. ระดับการศึกษาที่ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษามากท่ีสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 7 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 35.00 
รองลงมา คือ ระดับอุดมศึกษา จ านวน 6 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 30.00 
 7. งานวิจัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ/ระบบมากที่สุด จ านวน 9 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมา คือ เพื่อหาความสัมพันธ์ จ านวน 3 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 8.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมากท่ีสุด คือ แบบสอบถามจ านวน 12 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 9. สถิติที่ผู้วิจัยใช้มากที่สุด คือ สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยทุกคนเลือกใช้สถิติมากกว่า 1 ประเภท 
 10.โปรแกรมที่ผู้วิจัยเลือกใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมากที่สุด คือ โปรแกรม LISRELจ านวน 10 เล่ม 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ านวนผู้วิจัย รองลงมา คือ โปรแกรม SPSS จ านวน 9 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 45.00 และโปรแกรม
อื่นๆ อาทิ HLM (Hierarchical Linear Models)  และโปรแกรม MPlus จ านวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 10.00  
 11. วิธีการสุ่มที่ใช้มากที่สุด คือ วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 9 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ วิธีสุ่ม
อย่างง่าย จ านวน 5 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 25.00 และวิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน จ านวน 4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 20.00     
 นอกจากจ าแนกเนื้อหาสาระของงานวิทยานิพนธ์ตามกรอบแนวคิดของ Boyan (1988) ซึ่งประกอบด้วย 5 
ประเด็นส าคัญแล้ว ผู้วิจัยยังได้เปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ ความเป็นเอกภาพของนโยบาย การกระจายอ านาจ การก าหนด
มาตรฐานการศึกษา หลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู การระดมทรัพยากร และ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
บุคคลและชุมชน  
 
ตารางที่ 1 จ านวนดุษฎีนิพนธ์จ าแนกตามสาระส าคัญตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ที ่ รายละเอียด จ านวน 
)ความถ่ี(  

ร้อยละ 

1 ความเป็นเอกภาพด้านนโยบายมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ 3 15.00 
2 การกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 5.00 
3 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเภทการศึกษา 7 35.00 
4 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
6 30.00 

5 การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจัดการศึกษา 0 0 
6 การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ องค์การชุมชน 3 15.00 
 รวม 20 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าประเด็นเกี่ยวกับหลักการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษา
และประเภทการศึกษาได้รับความสนใจจากผู้ท าวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตมากท่ีสุด คือ จ านวน 7 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 
35.0 รองลงมา คือ ประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 30.0 และประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของนโยบายและมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ องค์การชุมชน เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจ
จากผู้ท าวิจยั จ านวนประเด็นละ 3 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนประเด็นท่ีไม่ได้รับความสนใจในการท าดุษฎีนิพนธ์ คือ การ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  
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สรุปผลการวิจัย   
 1. ผลการจ าแนกหมวดหมู่ของดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษาโดยจ าแนกตามกรอบ
แนวคิดของการวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษาของ Boyan พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2559 มีการท าวิทยานิพนธ์
ด้านองค์การมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบริบทอื่นๆ และผู้บริหารตามล าดับ โดยมีดุษฎีนิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
การเมืองและนโยบายน้อยที่สุด 
  2. ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากข้อค้นพบของดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา ซึ่งวิเคราะห์จากประเด็นเนื้อหาและข้อค้นพบของดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 20 เรื่อง ผู้วิจัยพบว่ามีทั้งสิ้น 7 ประเด็น ดังน้ี 
  2.1 ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้วิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารมีทั้งในส่วนที่เป็นพฤติกรรมภายนอก และ 
พฤติกรรมภายใน พบว่าพฤติกรรมภายในมีสาเหตมุาจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความรู้ เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม 
และพฤติกรรมภายนอกมีสาเหตุมาจากองค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและระบบโครงสร้างทางสังคม 
  2.2 ด้านประสิทธิภาพของผู้บริหาร ผู้วิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของผู้บริหารสามารถพิจารณาได้จากคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณธรรม และอุดมการณ์  
 2.3 ด้านภาวะผู้น า ผู้วิจัยพบว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญมากต่อการบริหารจัดการการศึกษา 
ผู้บริหารมืออาชีพจะมีลักษณะเป็นผู้น าแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ มีการก าหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม         
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมุ่งพัฒนาผู้ร่วมงานให้ท างานเต็มศักยภาพ โดยภาวะผู้น าจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ 
เช่น ปัจจัยด้านชีวสังคม และ ประสบการณ์ท างาน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงความพึงพอใจในงานของบุคลากรใน
องค์การได้ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาต่อไปในอนาคต 
  2.4 ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์การ ผู้วิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงในองค์การรับผลกระทบจากวัฒนธรรมองคก์าร 
และบรรยากาศภายในองค์การ ซึ่งมีทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมองค์การนั้นจะมีหลาย
ระดับแต่ในทุกระดับจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
  2.5 ด้านประสิทธิผลขององค์การ ผู้วิจัยพบว่า องค์ประกอบที่แสดงถึงประสิทธิผลองค์การประกอบด้วย 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของบุคลากรในองค์การ การพัฒนา ความผูกพัน ความพึงพอใจ นวัตกรรม การติดต่อสื่อสาร
แบบเปิด โครงสร้างองค์การเทคโนโลยีองค์การ วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ การรับรู้ของบุคลากร ทัศนคติและ
ค่านิยมของบุคลากร บุคลิกภาพของบุคลากร การเรียนรู้ของบุคลากร การจูงใจของบุคลากร การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์         
การก าหนดกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
  2.6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษามุ่งเน้นการ 
ควบคุมการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา โดยใช้ปฏิทินการศึกษาของแต่ละสถาบันเป็นตัวควบคุม นอกจากนี้ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกยังขาดกระบวนการติดตามอย่างแท้จริง  
  2.7 ด้านการวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการผลักดัน ให้
เกิดงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปัจจัยที่จะส่งผลให้งานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษามีปริมาณและคุณภาพที่ เพิ่มขึ้น
จะต้องมีแหล่งเงินทุนท่ีชัดเจนและสามารถน าเงินทุนดังกล่าวมาใช้ในการวิจัยได้อย่างเต็มที่ มีการสนับสนุนจาก หน่วยงานต้น
สังกัดโดยการน าการวิจัยเป็นนโยบายในการบริหารจัดการของสถานการศึกษาในแต่ละระดับอย่างเป็นรูปธรรม และมีการ
ติดตามควบคุมอย่างเป็นระบบ 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาข้อค้นพบในดุษฎีนิพนธ์ แต่ละเล่ม ผู้วิจัยสามารถสรุปได้เป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อน าไปประยุกต์ใช้การพัฒนาการศึกษาของไทยในอนาคตได้ 5 ประเด็นหลักตามกรอบแนวคิดของโบยัน ได้แก่ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับองค์การ 
3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  
 1.1 นโยบายเร่งด่วน คือ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาในทุกระดับ ใช้อุดมการณ์ในการเป็นครู อาจารย์ 
ผู้บริหาร หรือบุคลากรอื่นของหน่วยงานทางการศึกษา ในการท างานเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุด  
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 1.2 นโยบายในระยะยาว คือ มุ่งเน้น พัฒนา ส่งเสริม ทักษะของผู้บริหาร ให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารในทุกระดับ เพื่อ
ประโยชน์ในการประสานการท างานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับองค์การ 
 2.1 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย 
  2.1.1 เร่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เช่น การปรับ
ต าแหน่ง ข้ึนเงินเดือน เพิ่มระบบสวัสดิการ  
  2.1.2 ปรับปรุงระบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะการน าระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
และจัดการมาใช้ในองค์การ  
   2.1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลองค์การ รวมถึงน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
   2.1.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับสภาคณะกรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทที่ชัดเจนใน
การให้ค าแนะน าเชิงนโยบายแก่สถาบันการศึกษา โดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2.2 นโยบายในระยะยาว ประกอบด้วย 
  2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนของหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงอื่น 
  2.2.2 พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะ ห้องสมุด สื่อการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ ทุก
ประเภท โดยการจัดท าเป็นฐานข้อมูลที่มีระบบและสามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงท ี
   2.2.3 สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน โดยการก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสถาบันอย่าง
ชัดเจน และ เน้นความร่วมมือกับชุมชนมากขึ้น 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวกับการศึกษา                    
 3.1 พัฒนาให้ครูอาจารย์มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนให้
มีท าการวิจัยเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อค้นหาองค์ความรู้ หรือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพท่ีมี
ความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพต่อองค์การยิ่งขึ้น 
  3.2 มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยการศึกษาและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ โดยมีมาตรการ ดังน้ี  
   3.2.1 ก าหนดการวิจัยให้เป็นภาระงานอย่างชัดเจนและเป็นนโยบายของสถาบัน 
  3.2.2 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการวิจัย 
  3.2.3 ก าหนดทิศทางและแผนงานวิจัย 

3.2.4 เพิ่มศักยภาพและความรู้ในการท างานวิจัย 
3.2.5 จัดหาทุนวิจัยทั้งจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอก 
3.2.6 เพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อลดงานธุรการของอาจารย์ 
3.2.7 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
3.2.8 สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย เช่น การใช้ผลงานการวิจัยเพื่อพิจารณาความดีความชอบของอาจารย์ 

   3.2.9 สร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายเพื่อการสนับสนุนด้านงบประมาณและข้อมูลในการวิจัย 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค  STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดากับการบัญชีเรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 2   
The development of learning activities using STAD techniques on personal learning 
achievement and accounting subject Personal income tax calculation Of the second 

year vocational certificate   
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD 2) 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STAD 3) เพื่อหาประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
การบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จ านวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 
2 ชนิดได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD  2) แบบ
ฝกึทักษะการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.87    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (T-Test  for dependent  samples)  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้เทคนิคการจัดการเรยีนรู้แบบ STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.65/83.26 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมทางการเรียนเรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.7 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.7  
 
ค าส าคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STAD ,การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา , นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   
 

Abstract 
This research aims to 1) to find the effectiveness of STAD model learning management activities 2) 

to compare the learning achievement before and after organizing STAD learning activities 3 )  to find the 
effectiveness of the STAD model learning management.  The population of this study were 20  students in 
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vocational certificate 2 for the one semester in the academic semester year 2019 from  Langsuan  industrial 
education collage.  The instruments of this study were 1 )  Cooperative learning plan with STAD technique   
2) Personal income tax calculation skill training 3) Personal income tax calculation achievement test with 
the reliability value at .87 , Statistic tools used to analyze the data included means, percentage,  standard 
deviation and t-test (Independent Samples)  The results of this study showed that 1) The efficiency of the 
personal income tax calculation skills and exercise will be applied to students in vocational study, with the 
expected score of 85.65/ 83.26, which will met the criteria of the set score of 80/80.  2) The students will 
able to learn and achieve the skills of doing the tax calculation and able to perform the procedure by using 
the STAD technique and will get a high score of .05 as expected. 3) The students will learn the effectiveness 
of personal income tax calculation technique and practice the skills and exercises and able to get the score 
of .7 which showed that the student’s knowledge is increase about 0.7  

 
Keywords:  Achievement before and after organizing STAD learning activities , Personal income tax 
calculation 
 
บทน า  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคคล  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต บุคคลต้อง

เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการด าเนินชีวิตไดอ้ย่างปกติสขุ (รองศาสตราจารย์ผุสด ี กุฎอินทร์, 2550 : 1-7) สังคมใดที่ประชากรไดร้บั
การศึกษาสูงจะส่งผลให้สังคมหรือประเทศนั้น ๆ มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
เช่นเดียวกับสังคมไทยที่การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ส าคัญของรัฐบาล โดยนโยบายในการจัดการศึกษาของไทยได้มีแนวทางที่
มุ่งพัฒนาคนและสังคมอย่างชัดเจนมาโดยตลอด สังเกตได้จากแนวทางการศึกษาไทย 3 ช่วงการเปลี่ยนแปลง คือการจัด
การศึกษาในอดีตก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การจัดการศึกษาในช่วง พ.ศ.2475 ถึงพ.ศ.2542 และการจัด
การศึกษาในช่วงพ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน  

แนวทางการจัดการศึกษาของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวิวัฒนาการที่สืบเนื่องกันมาโดยตลอด ในยุคนี้จะให้
ความส าคัญกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาสรุปได้ว่าเป็นการศึกษาเพื่อ
น าทางสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  หากดูจากสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมหลายๆ ฝ่ายก าลังเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
คือ การศึกษาของไทยก าลังมีปัญหา จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสังคม ซึ่งมีการท าวิจัยออกมา หลายครั้งที่
สะท้อนถึงความล้มเหลวของการศึกษาในบ้านเรา ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยเปรียบเสมือนสายพานความ
ป่วยไข้ทางสังคมที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ความอ่อนแอของทุกภาคส่วน  รวมถึงปัญหาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการศึกษาในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นการหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหานี้ จ าเป็นต้องวิเคราะห์ประเด็นที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผลสอบของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธ์ิต่ าต่อไป (ดร. จารุโส สุดคีรี) 

ในการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
การบัญชีนั้น จะมีเนื้อที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น 
การหักค่าใช้จ่าย การหักค่าลดหย่อน การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การ
หักภาษี ณ ท่ีจ่าย และการบันทึกบัญชี และภาษีมูลค่าเพิ่ม  จากเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะมีทั้งส่วนท่ีเป็นทฤษฎีและการ
ค านวณ  ในช่วงแรกจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นทฤษฎี นักเรียนก็จะให้ความสนใจและสามารถกลับไปอ่านทบทวนเองได้  
เมื่อเริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นการค านวณ นักเรียนเริ่มมีพฤติกรรมที่ไม่สนใจและไม่ตั้ งใจเรียน จากการสังเกตของครูผู้สอนพบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมการคุย การหยอกล้อ และเล่นโทรศัพท์มือถือในระหว่างเรียน  โดยเนื้อหาท่ีนักเรียนไม่ให้ความสนใจเรียน
คือ  เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ซึ่ง เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญมาก เพราะการค านวณภาษี จะน าไปสู่การเรียนใน
หน่วยต่อๆ ไป และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ที่นักเรียนจะต้องน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  การฝึก
ประสบการวิชาชีพ และการค านวณภาษีเงินได้ของตนเองในอนาคตต่อไป 
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การจัดการเรียนรู้แบบ STAD  หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มี
ช่ือเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions (STAD) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่
มีความสามารถแตกต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียน
ปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้เนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ 
คะแนนที่ได้จากการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนน ามาบวกกันเป็นคะแนนทีม และผู้สอนต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น การ
ให้รางวัล ค าชมเชย  ซึ่งการสร้างความสนใจในการเรียนแก่นักเรียน สามารถท าได้โดยอาศัยวิธีปฏิบัติ 6 ประการ  คือ 1.) สร้าง
แรงบันดาลใจ  คือการอธิบายให้นักเรียนเห็นอนาคตข้างหน้า   ว่าการตั้งใจเรียนหนังสือแล้วจะไดอ้ะไร จะเป็นอะไรโดยอาจจะ
ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิตจากการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง   2.) ให้ค าชม
และรางวัล   เรื่องนี้ส าคัญมาก   เพราะคนเราเกิดมาต้องการคนชม   เช่นเดียวกับการให้รางวัล ข้อนี้อาจได้แนวคิดมาจาก
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)   ที่มุ่งเน้นการให้แรงเสริมเพื่อสร้างพฤติกรรมที่ต้องการ   แต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังการสร้าง
เง่ือนไขหรือตั้งรางวัล วิธีนี้อาจจะเพาะนิสัยต่อรองและละโมบได้ 3.) สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้   เพราะถ้าหากไม่มี
บรรยากาศที่ชวนให้ต้องการเรียนรู้ ท าอย่างไรก็เรียนไม่ได้ ครูต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี เช่น การท าให้นักเรียนรู้สึก
ตื่นเต้นตลอดเวลา ควรจัดกิจกรรมและเปลี่ยนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้นักเรียนมีเลากังวลหรือคิดถึงเรื่องอื่นนอกเหนือ
กิจกรรมในห้องเรียน   4.) รีบขจัดความไม่เข้าใจในเรื่องที่เรียน    เป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ หากวิชาไหนเขาเรียนแล้วรู้
เรื่อง เข้าใจดี ท าให้สอบได้คะแนนดี ท าให้อยากเรียนวิชานั้นมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าวิชาไหนเรียนแล้วไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ 
สอบได้คะแนนไม่ดี ก็ไม่อยากเรียน ซึ่งจะท าให้ไม่รู้เรื่องมากขึ้น เป็นวัฏจักรความเลวร้ายของการเรียน   5.) เพื่อนที่ดี   เด็ก
วัยรุ่นวัยเรียนมักจะเช่ือเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ พ่อแม่ครูอาจารย์จะต้องเข้าใจและท าใจ ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ 
ฉะนั้นถ้าเพื่อนเป็นประเภทชอบเรียน ก็จะพากันเรียน ปรึกษากันในเรื่องที่ดี หากเป็นไปได้ครูและพ่อแม่ก็พยายามส่งเสริมให้
คบเพื่อนท่ีชอบเรียนก็จะดี 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การใช้เทคนิค Student Teams Achievement Divisions (STAD) เป็น
การรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนแบบร่วมมือกันเรียน  โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ  นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหา
ในบทเรียนด้วยตนเองกับสมาชิกในกลุ่ม มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกั นหาค าตอบ โดยเพื่อนที่เรียนดี 
สามารถอธิบายให้กับคนที่เรียนปานกลางหรือเรียนอ่อนได้ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะท างานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียน และเมื่อมีการท าแบบทดสอบ ก็สามารถท าคะแนนได้มากขึ้น และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  อีกทั้งยังมีเจคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้น โดยในบริบทต่างประเทศ Vaughan (2010:359) ได้
ท าการศึกษาเรื่องผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจคติที่มีต่อการเรียนของนักเรียนที่มีบริบท
แตกต่างกัน โดยศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทัศนคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นเวลา 
12 สัปดาห์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น และทัศนคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยในบริบทของไทยโดย วนิดา อารมณ์เพียร (2552:11) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ความคงทนในการเรียนรู้เรื่องการหารทศนิยม และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD  และเทคนิค TGT พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
หารทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD  และเทคนิค TGT สูงขึ้น การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD  และเทคนิค TGT ท าให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และผลการศึกษาพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มของนักเรียน จากการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มดีขึ้น  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนายธันยพัฒน์  พันธุ์
พ านัก (2558:7) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
STAD  เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต าหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) โดยนักวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปว่า ผู้เรียนชอบท างานเป็นกลุ่มมากกว่ารายบุคคล 
ดังนั้นควรน าเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาสาระอื่น หรือรายวิชาอื่นต่อไป และเปรียบเทียบศึกษาผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึน้
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป  เช่นเดียวกับบัญชา  ชินโณ (2556:9) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และเจคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ  
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STAD ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีเจคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 ผู้สอนจึงต้องปรับปรุงวิธีการสอนโดยให้นักเรยีนไดค้้นคว้าร่วมมือกันเรยีน แสดงความคิดเห็น และช่วยกัน
หาค าตอบของค าถามการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่สนใจเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น  และมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มดีขึ้น 

ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 
ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี ด้วยการจัดกิจกรรม โดยใช้เทคนิคการสอนSTAD  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ การมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  และยังน าผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาการบัญชี 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD  
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STAD 
3.เพื่อหาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD 
 

สมมติฐานของการวิจัย   
นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD  จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
กรอบแนวคิด การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม โดยก าหนดเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดดังนี้   
 
            ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากร 
ประชากรเป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่  2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 

จ านวน 21 คน 
2.    การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
     1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างนวัตกรรม  

2. ศึกษาเนื้อหา/วิเคราะห์เนื้อหา  
3. สร้างนวัตกรรม เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การใช้การเช่ือมโยง
และส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
ประเมินคุณภาพของนวัตกรรมในด้านการใช้ภาษา ออกแบบ ปฏิสัมพันธ์ การใช้ภาพประกอบจากนั้นน า
ผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญโดยมีเกณฑ์ยอมรับ 3. 5 ขึ้นไป (ดีขึ้นไป) แล้วทดลองหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  (80/80) ดังนี้  

1. 1 ทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่ง ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2   
วิทยาลัยการอาชีพไชยา  จ านวน 20 คน โดยแยกเป็น เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เพื่อตรวจ

การจัดการเรยีนรู้รปูแบบ STAD 

1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ STAD  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบ STAD 

3. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD 
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ข้อบกพร่องในด้านต่างๆ โดยผู้เรียน โดยมีเกณฑ์ยอมรับดีขึ้นไป น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไป
ทดลองแบบกลุ่มย่อยต่อไป  

1.2 ทดลองแบบกลุ่มย่อย ไปทดลองกับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
ย่านยาวจ านวน 9 คน โดยแยกเป็น เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยวิธีสุ่มอย่างง่ายเพื่อหาข้อผิดพลาดที่นักเรียน
ส่วนใหญ่กระท า พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามเกณฑ์ 80/80 น าผลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าไปทดลองในภาคสนามต่อไป  

1.3 การทดลองภาคสนาม ไปทดลองกับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้าน
ศรีตะกั่วป่า จ านวน 30 คน โดยแยกเป็นเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยให้นักเรียนเรียน
เนื้อหา ท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนแล้วน าผลการทดลองที่ได้มาหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร   (ชัยยงค์ พรหมวงค์ และคณะ 2549: 78)  

1.4 น านวัตกรรมที่สมบูรณ์ไปใช้ต่อไป 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
     3.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น จ านวน 20 ข้อ 
3.2 ช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค STAD  
3.3 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกลุ่มตัวอย่างโดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเทคนิค 

STAD รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น จ านวน 2 แผน เมื่อศึกษาจบในแต่ละเรื่องให้ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละ
เรื่องตามล าดับบันทึกคะแนน 

3.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดเดิม ซึ่งมีการสลับข้อกันเพ่ือป้องกันการจดจ าค าตอบ 

3.5 วัดความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเทคนิค STAD รายวิชาการบัญชี
ต้นทุนเบื้องต้น 

3.6 รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามวิ เคราะห์โดย
วิธีการทางสถิติ 

 
ตารางที่ 1ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบ STAD   

รายการทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ( ̅) S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 15 12.00 1.07 85.65 
ประสิทธิภาพของ E2  10 8.10 .718 83.26 

**p>.05 
 
จากตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้

แบบ STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.65/83.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1. ค่าเฉลี่ย (Mean)  
  2. ค่าร้อยละ (Percentage) 
  3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation : S.D.) 
 4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-

test (Dependent Sample) (บุญชม ศรีสะอาด.2545) 
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ผลและอภิปราย   
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.65/83.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 สอดคล้องกับการศึกษาของนิรมล สมตัว (2552) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องส านวนสุภาษิตและค าพังเพย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
การ์ตูนประกอบกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.2/81.00  

2. ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรยีนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ กนกพร   ทองระย้า (2557)  ที่ศึกษา
เกี่ยวกับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ   STAD  เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
การเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.7 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.7 สอดคล้องกับการศึกษาของนิรมล สมตัว (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องส านวนสุภาษิตและค าพังเพย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ์ตูนประกอบ
กิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6952 
 
สรุปผลการวิจัย   

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ STAD 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80/81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมทางการเรียนเรื่องการค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยการ
อาชีพหลังสวน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการค านวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา มีค่าเท่ากับ 0.7 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.7)   
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ในการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเทคนิค STAD สามารถน าบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาอื่นๆ ได้ทั้งในวิชาที่เป็นวิชาสามัญทั่วไปและวิชาชีพ 

2. ควรมีการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเทคนิค STAD ในรายวิชาอื่นๆ ทั้งใน
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 
รายการอ้างอิง   
ผู้เชี่ยวชาญ 
ดร.กิจจา   บานช่ืน 
ว่าท่ี ร.ต.อรทัย   ช านาญกิจ 
นางสาวสุจารีย์   แหวนเพชร 
หนังสือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี  
ช่ือผู้แต่ง เพ็ญศรี   เลิศเกียรติวิทยา 

 
บทความวิจัย 
รัญชนก  ธรรมชัย (2559) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3  คณะบริหารธุรกิจ 

วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ฉันทพัฒน์ อุตตะมา (2556) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย เทคนิค STAD   
ชัยยงค์ พรหมวงค์ และคณะ (2549: 78)  หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร    
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พิสณุ ฟองศรี (2549:179-180) วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก   
Gronlundand lin,(1976. 249) การหาค่าอ านาจจ าแนก  
Ferguson (1981: 49) การหาค่าเฉลี่ย  
Rovinelli and Harmbleton, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, (2535:606) ความเที่ยงตรง โรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน  Kuder-

Richardon (1981:143) ความเชื่อมั่น  
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นักศึกษาแพทย์กับการสัมภาษณ์ : การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการสื่อสารด้วยกิจกรรม 
การเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

Medical students and interviews: Competency in communication skills through active 
learning activities of first year medical students, Prince of Songkla University  
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1,3,4นักวิชาการศึกษา, หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2อาจารย์ผูส้อน, ภาควิชาสารตัถศกึษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทคัดย่อ 
การสื่อสารเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์

กับผู้ป่วยเป็นหัวใจหลักในการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลเป็นทางหนึ่งที่เพิ่มศักยภาพ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสาร และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพให้เกิดแก่
นักศึกษาแพทย์ เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาและการสื่อสาร ในช้ันปีที่ 1  คณะ
แพทยศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญที่จะพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการสื่อสาร จึงร่วมมือกันจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก “นักศึกษาแพทย์กับการสัมภาษณ์” การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการสื่อสารด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ท าการศึกษากับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 1 จ านวน 125 คน เป็นวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ วิเคราะห์
ข้อมูลจากสรุปผลการประเมินนักศึกษาแพทย์ การประเมินกิจกรรม และการประเมินผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน สถิติ
พื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาแพทย์ได้รับประสบการณ์ตรง
จากการสัมภาษณ์ และสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารในระดับมากที่สุด  นักศึกษาแพทย์ทุกคนได้รับการประเมินและผ่าน
การประเมินจากอาจารย์ผู้สอน สรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกสามารถพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการสื่อสาร  
ค าส าคัญ: ทักษะการสื่อสาร สมรรถนะ การเรียนรู้เชิงรุก 
 

Abstract 
Communication is a fundamental skill that is necessary and important to a good doctor in the 

future. Good relationships between doctors and patients are the key to quality care and affect patient 
satisfaction. The development of interpersonal communication skills is one way that increases potential, 
raise awareness of the importance of communication and create a good attitude towards the profession to 
the medical students. Since the Faculty of Liberal Arts responsible for the teaching and learning of language 
and communication courses in 1st year. The Faculty of Medicine and the Faculty of Liberal Arts recognizes 
the importance of developing competency in communication skills. Therefore cooperate to organize active 
learning activities "Medical students and interviews". The objective of the study is to develop 
communication skills competency through active learning activities. Conducting a study with 125 first year 
medical students as a qualitative method of education. Analyze data from medical student evaluation 
summary, activity evaluation and educational evaluation of teachers. The basic statistics used are the mean, 

mailto:suwanna.t@psu.ac.th
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standard deviation and percentage.  The study indicated that Medical students gain direct experience from 
interviews and able to develop communication skills at the highest level. All medical students are evaluated 
and evaluated by teachers. In conclusion, active learning activities can improve communication skills 
competencies. 
 
Keywords: Communication skill, Competency, Active learning 
 
บทน า  
     ในปัจจุบันมีการฟ้องร้องแพทย์สูงขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
และญาติ1 การสื่อสารของแพทย์จึงมีความส าคัญมาก การสื่อสารที่ดีอาจช่วยลดความรุนแรงหรือความกดดันที่จะเกิดขึ้น 2 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงปัญหานี้ และเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal Communication) ที่มุ่งเน้นการสนทนา
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติ การพยายามท าความเข้าใจคู่สนทนา การเป็นผู้รับฟังที่ดี รวมถึง
การพยายามช่วยเหลือหรือช่วยแก้ปัญหาตามความสามารถ3 อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มศักยภาพทางด้านการสื่อสาร 
และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้เกิดแก่นักศึกษาแพทย์ได้   
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จัดการศึกษาเป็น Modules4 จ านวน 9 Modules มี
รายวิชาภาษาและการสื่อสาร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น Modules แรก รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ วัตถุประสงค์รายวิชาคือ การสื่อสารระหว่างบุคคลและสาธารณะด้วยกระบวนการจติส านึก การจัดล าดบั
ความคิด และการใช้จิตวิทยาการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังในรูปแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา  ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล การน าเสนองานได้ทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน และแสดงถึงความมีจริยธรรมในการสื่อสารได้ ผลลัพธ์ 
(Outcomes) ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและสามารถใช้ทักษะทางภาษาถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ มีทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 และมีทักษะการเขียนรายงาน มกีารประเมินผล
ผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนเพื่อวัดความก้าวหน้าและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ (Formative evaluation) และการประเมิน
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนเพื่อตัดสินคุณภาพ (Summative evaluation)  
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จ านวน 9 Modules 
 

 ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์  เล็งเห็นความส าคัญที่จะเสริมสมรรถนะด้านทักษะการสื่อสาร จึง
ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) “นักศึกษาแพทย์กับการสัมภาษณ์” จ านวน 2 กิจกรรม 
สอดแทรกในรายวิชาภาษาและการสื่อสาร เพื่อเช่ือมโยงรายวิชาให้สามารถเสริมสมรรถนะในวิชาชีพแพทย์ด้านทักษะการ
สื่อสาร ตั้งแต่ช้ันปีแรกๆ ให้กับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 125 คน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย 25 กลุ่ม กลุ่มละ 
5 คน มีรายละเอียดดังนี้  
 กิจกรรมที่ 1 การสัมภาษณ์ผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วย ณ ห้องสัมภาษณ์ผู้ป่วย เป็นห้องที่จัดเป็นสถานการณ์จ าลอง
คล้ายห้องตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ทดลองสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้แสดง
บทบาทเป็นผู้ป่วย รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์และการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ ตระหนักถึงปัญหาและข้อจ ากัดใน
การสื่อสาร และน าปัญหาที่พบมาปรับปรุงในการท ากิจกรรมครั้งที่ 2 นักศึกษาแพทย์จะได้รับโจทย์ให้เก็บข้อมูลและการวาง
แผนการสัมภาษณ์ล่วงหน้า เพื่อคิดค าถามและวิธีการเพื่อโยงเข้าสู่ประเด็นท้ังหมด โดยใช้การระดมสมองและกระบวนการกลุม่ 
มีประเด็นหลักในการสัมภาษณ์คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค ผู้ถูกสัมภาษณ์อยากพบแพทย์แบบไหน และประเด็นทางสังคมที่นักศึกษาแพทย์และผู้ถูกสัมภาษณ์สนใจ  
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การด าเนินกิจกรรม มีการคัดเลือกผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จ านวน 13 คน จากผู้มีประสบการณ์และความช านาญ
ในการแสดงบทบาทเป็นผู้ป่วย จัดนักศึกษาออกเป็น 2 รอบ รอบละ 13 กลุ่ม และ 12 กลุ่ม แต่ละรอบให้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 1 
ช่ัวโมง มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาช้ีแจงวัตถุประสงค์และการท ากิจกรรมพร้อมแจกใบบันทึกกิจกรรมให้กับนักศึกษาแพทย์ก่อนเริ่ม
กิจกรรม และช้ีแจงรายละเอียดให้กับผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยพร้อมแจกแบบบันทึกข้อมูลสะท้อนกลับกลุ่มนักศึกษาแพทย์ให้ผู้แสดง
บทบาทเป็นผู้ป่วยเป็นผู้บันทึก ซึ่งระหว่างการท ากิจกรรมมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาและนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบกิจกรรม เป็นผู้
สังเกตการณ์การท ากิจกรรมแต่ละกลุ่ม  
 กิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริงและญาติ ณ อาคารเย็นศิระ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อยู่ท่ีวัดโคกนาว เป็นอาคารที่
พักผู้ป่วยและญาติที่มีฐานะยากจน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับการฉายแสงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยทุกคนจะมีญาติ 1-2 คน มา
พักด้วยกัน และมีผู้ป่วยอีกกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยนอก ซึ่งบ้านอยู่ไกลไม่มีญาติเพื่อขออาศัยหรือพักพิงได้5 ดังนั้น ผู้ป่วยมะเร็งจึงมีโอกาสเกิด
การกระทบกระเทือนทางด้านอารมณ์และความรู้สึก มีปัญหาทางด้านจิตใจได้มากกว่าผู้ป่วยโรคอื่นๆ ในทุกๆ ช่วงของชีวิต 6 จึง
ก าหนดให้นักศึกษาแพทย์ได้ผ่านประสบการณ์การฝึกทักษะการสื่อสารกับผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยก่อนที่จะให้นักศึกษาแพทย์ไปฝึก
ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยจริงและญาติ ที่มีความละเอียดอ่อนด้านอารมณ์และความรู้สึก มีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อให้นักศึกษาแพทย์รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์และการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มี
ทัศนคติที่ดีในการสื่อสารกับผู้ป่วย และการเป็นผู้ฟังที่ดี เก็บข้อมูลในประเด็นหลักคือ ข้อมูลทั่วไป การดูแลสุขภาพและโรค (เช่น โรคที่
อันตรายที่สุดในประเทศไทย โรคคนแก่ โรคสมัยใหม่) ผู้ป่วยอยากพบแพทย์แบบไหน และประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการแพทยท์ี่
สนใจตรงกันหรือประเด็นอิสระ 
 การด าเนินกิจกรรม อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการช้ีแจงวัตถุประสงค์และการท ากิจกรรมพร้อมแจกใบบันทึกกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาแพทย์ก่อนท ากิจกรรม จัดนักศึกษาออกเป็น 3 รอบ รอบละ 9:8:8 กลุ่ม จ านวน 25 กลุ่ม นักศึกษาเป็นกลุ่มเดิมจากกิจกรรม
ที่ 1 นักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบกิจกรรมจะมีการติดต่อผู้ดูแลอาคารเย็นศิระให้จัดหาผู้ป่วย จ านวน 25 คน ก่อนล่วงหน้า พร้อม
ช้ีแจงรายละเอียดการท ากิจกรรม ระหว่างการท ากิจกรรมมีนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบกิจกรรมดูแลความเรียบร้อยและสังเกตการ
ท ากิจกรรม หลังจากนักศึกษาแพทย์สัมภาษณ์เสร็จแล้วนักวิชาการศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรมจะมีการสุ่มสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริงและญาติ
โดยใช้แบบประเมินการสัมภาษณ์ 
 หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีการสะท้อนคิดผลการสัมภาษณ์ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ การอภิปราย
กลุ่มย่อย และการประยุกต์ใช้ คือ บอกเล่าประสบการณ์ การตั้งค าถามและการสัมภาษณ์ ความต้องการและข้อจ ากัด สรุปปัญหาและ
วิธีแก้ไขปัญหาการสื่อสาร  
 
วัตถุประสงค์   
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการสื่อสารด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 1 
 
สมมติฐานของการวิจัย   
 นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 1 มีสมรรถนะด้านทักษะการสื่อสารด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพิ่มมากขึ้น 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย การศึกษาเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
 1. ประชากร  
     ประชากรเป็นนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 125 คน 
 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
 อาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ ได้สร้างแบบประเมินกลุ่มนักศึกษาแพทย์ให้ผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ตอบ
แบบประเมินปลายปิด จ านวน 15 ข้อ และข้อเสนอแนะปลายเปิด นักวิชาการศึกษาได้สร้างแบบประเมินการสัมภาษณ์ผู้ป่วย
จริงและญาติประยุกต์จากแบบประเมินกิจกรรมที่ 1 เป็นปลายปิด จ านวน 10 ข้อ และข้อเสนอแนะปลายเปิด โดยให้อาจารย์
แพทย์ 1 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินการสัมภาษณ์ และได้สร้างแบบประเมินผ่านออนไลน์ ในหัวข้อ
ทักษะที่เพ่ิมขึ้นหลังจากท ากิจกรรมและข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรม รวมทั้งแบบประเมินด้วยวาจาในหัวข้อประโยชน์ที่
ได้รับและข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมจากนักศึกษาแพทยก์ลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 คน  
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3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บและรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินกลุ่มนักศึกษาแพทย์ จ านวน 25 ชุด โดยผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วย จาก
แบบประเมินการสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริงและญาติ จ านวน 10 คน โดยนักวิชาการศึกษา และจากแบบสอบถามออนไลน์ท่ีประเมิน
โดยนักศึกษาแพทย์ จ านวน 102 คน จากสรุปความคิดเห็นดว้ยวาจาของนักศึกษาแพทยก์ลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 คน และจาก
สรุปความคิดเห็นและผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอน จ านวน 6 คน 

 
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ จากการประเมินการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาแพทย์  
สรุปผลการประเมินการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาแพทย์ตามกระบวนการสื่อสาร จ านวน 25 กลุ่ม 
กิจกรรมท่ี 1 การสัมภาษณผ์ู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วย ร้อยละ กิจกรรมท่ี 2 การสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริงและญาติ ร้อยละ 
- แสดงความเคารพ กล่าวทักทาย พูดคุยข้อมูลท่ัวไป การ
ดูแลสุขภาพและโรค ถามค าถามอยากพบแพทย์แบบไหน 
ประเด็นท่ีคู่สนทนาสนใจ ตั้งค าถามหลากหลาย เป็นผู้ฟัง
ท่ีดี และท่าทีส ารวมเป็นกันเอง 

100 
 

- แสดงความเคารพ กล่าวทักทายก่อนและหลัง
การสัมภาษณ์ เกริ่นน า อธิบายวัตถุประสงค์ 
พูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป การดูแลสุขภาพและ
โรค ท าการสนทนาทุกคน ท่าทีเป็นกันเอง บุคลิก
น่ารัก และพูดจาสุภาพไพเราะ  

100 
 

- ตั้งค าถามตรงประเด็นท่ีก าหนดโดยไมม่ีการดัดแปลง
ค าถาม 

80 
 

  

- เลือกใช้ค า ปรับค า หลีกเลี่ยงค าพูดท่ีล่อแหลม ค าพูดท่ี
กระทบจิตใจ  

80 
 

  

- มีผู้น าการสนทนาทุกคน  76   
- มีการเกริ่นน าหรืออธิบายรายละเอียดการสัมภาษณ์ก่อน
เข้าสู่การสนทนา  

68 
 

  

 
 จากตารางที่ 1 ผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยประเมินพบว่า กลุ่มนักศึกษาแพทย์มีความสามารถตามกระบวนการสื่อสาร
คือ การแสดงความเคารพ กล่าวทักทาย พูดคุยข้อมูลทั่วไป การดูแลสุขภาพและโรค ถามค าถามอยากพบแพทย์แบบไหน 
ประเด็นที่คู่สนทนาสนใจ ตั้งค าถามหลากหลาย เป็นผู้ฟังที่ดี และท่าทีส ารวมเป็นกันเอง ร้อยละ 100 ส่วนการเกริ่นน าหรือ
อธิบายรายละเอียดการสัมภาษณ์ก่อนเข้าสู่การสนทนา ร้อยละ 68 อยู่ในล าดับสุดท้าย ผู้ป่วยจริงและญาติประเมินพบว่า 
นักศึกษาแพทย์ทุกกลุ่มมีความสามารถตามกระบวนการสื่อสารคือ แสดงความเคารพ กล่าวทักทายก่อนและหลังการสัมภาษณ์ 
เกริ่นน า อธิบายวัตถุประสงค์ พูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป การดูแลสุขภาพและโรค ท าการสนทนาทุกคน ท่าทีเป็นกันเอง บุคลิก
น่ารัก และพูดจาสุภาพไพเราะ ร้อยละ 100  
 สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยว่า กลุ่มนักศึกษาแพทย์โดยภาพรวมดีมาก มีบุคลิกดี แต่งกาย
เรียบร้อย สุภาพ เป็นกันเอง ให้ความเคารพ ให้เกียรติ รับฟัง ถามค าถามได้ดี และคาดว่าจะเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต อาจารย์
ผู้สอนมีความเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการสัมภาษณ์ นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงปัญหาและ
น าปัญหามาเป็นกรณีศึกษาในช้ันเรียน 

สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ป่วยจริงและญาติว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ยินดีเต็มใจให้สัมภาษณ์ ประทับใจในการ
กล้าซักถาม พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นกันเอง มีมารยาท รับฟัง ผลัดกันซักถาม สนุกสนาน เล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้ค าแนะน าการดูแลตัวเอง การปฏิบัติตัวในความเจ็บป่วย ให้ก าลังใจ น่าจะเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต และอยากให้จัด 
กิจกรมแบบนี้อีก 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการศึกษาตามหัวข้อที่ก าหนด ข้อละ 1 คะแนน นักศึกษาแพทย์ทุกคน ท าได้ตาม
จุดประสงค์ครบทุกข้อ ได้รับการประเมินและผ่านการประเมิน ร้อยละ 100 ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 การสัมภาษณ์ผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วย ประเด็นท่ีประเมินคือ 

1. ได้รับประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ 
2. สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ 
3. ตระหนักถงึปัญหาและข้อจ ากัดท่ีเกิดจากการสื่อสาร แบ่งเป็น 
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3.1 ปัญหาจากผู้สัมภาษณ์คือ ไม่มีการเรียบเรียงล าดับเนื้อหา ถามซ้ าค าถามเดิม ไม่มีผู้น าการสนทนา ใช้ภาษา
ไม่เหมาะสม ไม่มีการดัดแปลงค าถามหรือค าศัพท์ ใช้ภาษาก ากวม การสนทนาไม่ลื่นไหล ไม่เป็นธรรมชาติ การสนทนาชะงัก 
ถูกตัดการสนทนา เตรียมข้อมูลไม่เพียงพอต่อเวลาที่ก าหนด และไม่สามารถควบคุมเวลาได้ 

3.2 ปัญหาจากผู้ถูกสัมภาษณ์คือ พูดเสียงเบา ท่าทีอึดอัด พูดออกนอกประเด็นหลักและขอบเขตที่ก าหนด 
3.3 ปัญหาจากสภาพแวดล้อมคือ บรรยากาศไม่เอื้อต่อการสนทนา 

4. แลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างบุคคลในกลุ่มย่อยและในช้ันเรียน 
5. วางแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ โดยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี ้

5.1 ปัญหาจากผู้สัมภาษณ์คือ ก าหนดให้มีผู้น าการสนทนาในประเด็นหลัก ประเด็นละ 1-2 คน ประชุมเรียบ
เรียงล าดับเนื้อหาในการสัมภาษณ์ ใช้ภาษาระดับสนทนา ดัดแปลงค าถาม ค าศัพท์ เรียนรู้ท าความเข้าใจภาษาถิ่นเบื้องต้นเพื่อ
ท าความเข้าใจภาษาที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ใช้ ลดภาวะสนทนาชะงักด้วยการเปลี่ยนประเด็นค าถาม การใช้อวัจนภาษา การวางตัว
อย่างเป็นธรรมชาติ และเตรียมข้อมูลการสนทนาเพิ่มเติมจากที่ก าหนด 1-2 ประเด็น เพื่อหาความสนใจร่วมระหว่างคู่สนทนา   

5.2 ปัญหาจากผู้ถูกสัมภาษณ์คือ ทวนค าตอบเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์พูดเสียงเบาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือถาม
ซ้ าอีกครั้ง เปลี่ยนประเด็นการสนทนาเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์มีท่าทีอึดอัดต่อค าถาม ถามย้ าประเด็นที่ต้องการเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์พูด
ออกนอกประเด็นหลักหรือการสนทนาออกนอกขอบเขตที่ก าหนดไปมาก 

5.3 ปัญหาจากสภาพแวดล้อมคือ เปลี่ยนแปลงท่าทางการนั่ง หรือย้ายสถานท่ีสัมภาษณ์ 

 กิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริงและญาติ ประเด็นที่ประเมินคือ ความสามารถรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ เห็น
ถึงปัญหาและข้อจ ากัด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีทัศนคติและเป็นผู้ฟังที่ดี ร้อยละ 100 สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาจาก
การสื่อสารในอนาคต ร้อยละ 74 และสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่นอกเหนือจากข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ประวัติครอบครัว 
ภูมิหลัง วิถีการด าเนินชีวิต ร้อยละ 35 ช้ีให้เห็นว่านักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มีทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สูง สามารถ
สร้างบรรยากาศการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ แสดงทัศนคติที่เป็นมิตร และได้รับความไว้วางใจจากคู่สนทนาจนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วยได้ในเวลาจ ากัด   

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ จากการประเมินทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการท ากิจกรรม 

ทักษะที่เพิ่มขึ้นหลังจากการท ากิจกรรม 
(N=102 คน ร้อยละ 82 จาก 125 คน) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ร้อยละ 

1. ทักษะการท างานเป็นทีม 4.41 0.66 88.20 
2. ทักษะการสัมภาษณ์ผู้ป่วยด้านสุขภาพ 4.38 0.70 87.60 
3. ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น 4.24 0.70 84.80 
4. ทักษะการแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 4.09 0.67 81.80 
5. ทักษะการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 4.06 0.69 81.20 
6. ทักษะการจับประเด็นและใจความส าคัญ 4.03 0.72 80.60 

 
 จากตารางที่ 2 นักศึกษาแพทย์ประเมินพบวา่ ทักษะที่เพ่ิมขึ้นหลังจากการท ากิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับ

แรกคือ การท างานเป็นทีม การสัมภาษณ์ผู้ป่วยด้านสุขภาพ และการสื่อสารกับผู้อื่น ระดับมากคือ การแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น และการจับประเด็นและใจความส าคัญ 
 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ต่อกิจกรรมสะท้อนการสัมภาษณ์ และความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกิจกรรมพบว่า 
เป็นกิจกรรมที่ดีมากทั้ง 2 กิจกรรม ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก เพราะเพิ่มความสามารถด้านทักษะการสื่อสารและทักษะอื่น
พร้อมกันไปด้วย เช่น การท างานเป็นทีม การเลือกใช้ค าให้เหมาะสม การสัมภาษณ์ผู้ป่วยด้านสุขภาพ การจับประเด็นเเละ
ใจความส าคัญ การเรียบเรียงข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การกล้าแสดงออก ทักษะการอภิปราย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น การน าข้อผิดพลาดจากการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงส าหรับการสัมภาษณ์ครั้ งที่ 2 ซึ่งกิจกรรม
การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติที่อาคารเย็นศิระ วัดโคกนาว จะโดดเด่นกว่าอาจเป็นเพราะว่าเป็นสถานการณ์จริง  ได้เห็นถึง
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สภาพความเป็นอยู่ เป็นข้อมูลจริง ประวัติการรักษาจริงของผู้ป่วย และยังได้ฝึกการให้ก าลังใจและฝึกให้เห็นอกเห็นใจผู้ป่วย 
และนักวิชาการศึกษามีความคิดเห็นว่า นักศึกษาแพทย์ทุกคนมีความใฝ่รู้และกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    วิเคราะห์ข้อมูลจากสรุปผลการประเมินนักศึกษาแพทย์ จ านวน 25 กลุ่ม ของแบบประเมินการสัมภาษณ์ตาม
กระบวนการสื่อสารโดยผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยจ านวน 13 คน  จากสรุปผลการประเมินการสัมภาษณ์ตามกระบวนการ
สื่อสารโดยนักวิชาการศึกษาที่ได้จากการสุ่มประเมินผู้ป่วยจริงและญาติ จ านวน 10 คน และจากสรุปผลการประเมินทักษะที่
เพิ่มขึ้นในการท ากิจกรรมโดยนักศึกษาแพทย์ จ านวน 102 คน (จากจ านวน 125 คน) โดยใช้ google form จากสรุปความ
คิดเห็นด้วยวาจาของนักศึกษาแพทย์กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 คน และจากสรุปความคิดเห็นและการประเมินผลการศึกษาของ
อาจารย์ผู้สอน จ านวน 6 คน 

 
ผลและอภิปราย   
 นักศึกษาแพทย์มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการสื่อสารอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับวิชาชีพแพทย์ ก่อให้เกิดแรงจูงใจ กระตุ้นความใฝ่รู้ และความกระตือรือร้น สามารถ
น าปัญหาของผู้สัมภาษณ์ ผู้ถูกสัมภาษณ์ และสิ่งแวดล้อม จากการท ากิจกรรมสัมภาษณ์ผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วย  มา
แลกเปลี่ยนทัศนะในช้ันเรียนและวางแนวทางแก้ไขปัญหา อันเป็นจุดประสงค์ของการท ากิจกรรมที่ให้นักศึกษาแพทย์ได้มี
ประสบการณ์เสมือนจริงก่อน เพื่อปรับใช้ในการท ากิจกรรมสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริงและญาติ จึงก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พัฒนาทักษะ
การสื่อสารได้ดี ซึ่งได้รับการสะท้อนกลับในตัวนักศึกษาแพทย์และกิจกรรมเป็นอย่างดี นักศึกษาแพทย์ทุกคนได้รับการประเมิน
และผ่านการประเมินจากอาจารย์ผู้สอน สามารถน าทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมได้จริง เห็นความส าคัญของการใช้
ทักษะการสื่อสาร ท าให้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดสมรรถนะเพิ่มขึ้นหลายทักษะ เช่น การท างานเป็นทีม การคิด
วิเคราะห์ ภาวะผู้น า ทักษะทางสังคม และการต่อยอดการศึกษาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตแพทย์สงขลานครินทร์  แต่เนื่องจากการสัมภาษณ์ผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วย ไม่ได้มีอาการป่วยอย่างแท้จริง และเน้นถึง
ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารเป็นหลักและเพื่อฝึกประสบการณ์ก่อนไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริงและญาติ ประเด็นการรวบรวมข้อมูล
ด้านสุขภาพจึงไม่ชัดเจนเท่ากับการสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริงและญาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2 รูปแบบคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์สงขลานครินทร์จากกิจกรรมเชิงรุก”นักศกึษาแพทย์กับการ

สัมภาษณ์” 
 
สรุปผลการวิจัย   
 การสอดแทรกกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงวิชาชีพแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีแรกๆ ก่อให้นักศึกษาแพทย์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (Professional competencies) ซึ่งกิจกรรมการสัมภาษณ์ในรายวิชาภาษาและการ
สื่อสาร มีการน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับงานวิจัยการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารต้องอาศัยการฝึกฝน

Knowledge 
Communication theory 

Active learning 
Interview activity 

Increased skills 

Basic skills 

Competency of PSU Doctor of Medical 

- Interview skills  
- Communication and interpersonal skills  
- Discussion and commenting skills 
- Capturing and key points skills 
- Critical thinking skills 
- Reflection skills 
- Knowledge and understanding about health 
- Leadership, teamwork and management skills  
- Social and life skills  
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มากกว่าความเข้าใจทฤษฏี7 น ามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันในสังคม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภาด้านทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)8 
รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์สงขลานครินทร์9 ซึ่งถือว่าการสื่อสารทางการแพทย์
เป็นทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
เป็นหัวใจหลักในการให้การดูแลและรักษาทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพและส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย10 ทักษะการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย 11 ยังสอดคล้องกับทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructionism) ของ Professor Seymour Papert แห่ง M. I.T.  (Massachusette Institute of Technology) เป็น
หลักการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองหรือได้
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก เห็นความส าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ และหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์
และสิ่งแวดล้อม เน้นความส าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนเห็นว่าตนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส าคัญ เป็นการจัด
ประสบการณ์เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก เมื่อจบออกไปก็จะปรับตัวได้ง่ายและท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ12 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพแพทย์ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ในรุ่นต่อ ๆ ไป 
และจัดให้มีประสบการณ์ในระดับที่สูงขึ้นในช้ันปีท่ีสูงขึ้น 

2. ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ในรา ยวิชาอื่น 
เพื่อให้มีความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์สงขลานครินทร์ 

3. การน าผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยมาใช้ในการท ากิจกรรม ควรมีการคัดเลือกและฝึกซ้อมให้แสดงบทบาทเสมือนจริง
ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม 

4. การสัมภาษณ์ผู้ป่วยจริงและญาติ เป็นสถานการณ์ที่เห็นสภาพความเป็นจริง ได้รับทราบข้อมูลจริง เป็นกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกว่าการสัมภาษณ์ผู้แสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยที่เป็นเพียงบทบาทสมมติและไม่มีอาการเจ็บป่วย
จริง 
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การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 
The Development of Online Entrepreneur Abilities by Project Base Learning with Instructional 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีความส าคัญส าหรับผู้ประกอบการ งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสามารถ
ในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์และความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 58 คน วิธีด าเนินการวิจัยตามวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ สังเกต และสะท้อนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1.) แผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการขาย
ออนไลน์ 2.) แบบประเมินความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ และ 3.) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานคือ การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ  ผลการวิจัย พบว่าหลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 
นักเรียนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ โดยสามารถเขียนเค้าโครงธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจ มีทักษะปฏิบัติ
กระบวนการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ ( x =78.28 , S.D.=26.14) ผ่านเกณฑ์ระดับผ่าน(ร้อยละ 
65)  และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ในระดับมากที่สุด ( x =4.52, 
S.D.=0.30) 
 
ค าส าคัญ: ผู้ประกอบการออนไลน์ , การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ,ชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 
 

Abstract 
The development of technology learning skills is important for entrepreneurs.  The objective of this 

action research was to study the online entrepreneur abilities and satisfaction by project base learning with 
instructional package on online marketing of Vocational Certificate Students 3 In Marketing, 
Udomsueksaphanitchayakan Technological College.  The target group of the study consisted of 58 
Vocational Certificate Student 3 in marketing.  The Action Research cycles consisted of Plan, Act, Observe 
and Reflection. The research instruments were lesson plan and instructional package on online marketing, 
The Online Entrepreneur ability test  and The Satisfaction questionaire in project base learning with 
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instructional package on online marketing . The statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation and percentage.   The results were that after using the project base learning with instructional 
package on online marketing found that The ability in online entrepreneur of Vocational Certificate Students 
3 In Marketing Udomsueksaphanitchayakan Technological College the students can be write business 
outline, business plan and learning skill to creating website for online marketing ( x =78.28  , S.D.=26.14)  
which was passing than the level ( 65 percentage)  which in pass level and The satisfaction of Vocational 
Students that affected project base learning with instructional package on online marketing was at the very 
high level.( x =4.52 , S.D.=0.30)  
 
Keywords: online entrepreneur abilities, project base learning, instructional package and online marketing 
 
บทน า 

การซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เข้ามามีส่วนเติมเต็มให้กับผู้บริโภคในยุคเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
ผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านทางแอพพลิเคช่ันหรือโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการตอบโจทย์การ ใช้ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการควรหันมาให้ความส าคัญกับสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบัน
ผู้คนหันมาใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการซื้อขายสินค้ากันมากขึ้น จากผลส ารวจพบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการซื้ อสินค้าและ
บริการสูงถึง 51.28% พร้อมกันนี้ก็เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 24.48% ในปี 2561 จากปี 2560 ท่ีมีเพียง 13.7% 
(ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , 2562, 
น.53)ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีส าหรับผู้ประกอบการที่ควรหันมาขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายทางออนไลน์และผันตัวเองไปเป็น
ผู้ประกอบการออนไลน์ท่ีมีความสามารถ เนื่องจากลงทุนไม่สูงมากนักและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางเทคโนโลยีจึงมีความจ าเป็นส าหรับหลักสูตรวิชาชีพในปัจจุบัน 

ในบริบทของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการขายออนไลน์ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 
สาขา การตลาด ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการขายออนไลน์ สามารถขายสินค้าออนไลน์ตามหลักการและสถานการณ์ทางการ
ตลาด พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขายออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ แต่จากการประสบการณ์การ
สอนที่ผ่านมา พบว่า ในกระบวนการของการเริ่มต้นธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการณ์ไปจนถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการขาย
สินค้าออนไลน์นั้น นักเรียนยังขาดความสามารถในการคิดอย่างเป็นขั้นตอนในกระบวนการของการเริ่มต้นที่จะเป็น
ผู้ประกอบการและในกระบวนการทักษะการใช้เทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์นั้น นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติการขายสินค้าได้จริง 
อันสืบเนื่องมาจากไม่เข้าใจกระบวนการท างานที่เด่นชัดหรือปฏิบัติไม่ทันตามครูผู้สอน ซึ่งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะความเท่าทันด้านเทคโนโลยีเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ท าให้ คนรู้ จักผลิตใช้และน าไป
แลกเปลี่ยนใชในเวทีการค้า เกิดการสร้างงานสร้างรายได้รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้เกิดการสืบค้น รวบรวม
ความรู้พิสูจน์สมมติฐานค าตอบในการใช้ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 
2559, น.16) ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ เป็นการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกท าโครงการที่ตนสนใจ โดยร่วมกัน ส ารวจ สังเกต และก าหนด
เรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นและลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้จนได้
ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วน าผลงานประสบการณ์ทั้งหมดมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ทั้งหมด (ทิศนา แขมมณี , 2550, น.
139) 

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ให้ก้าวทันเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ท่ีจะท า
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการขายสินค้าออนไลน์และพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ได้
อย่างแท้จริงในอนาคต 
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วัตถุประสงค์   
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุด

กิจกรรมการขายออนไลน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา
พณิชยการ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขา การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุดมศึกษาพณิชยการ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ภายหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์นักเรียนมีความสามารถใน
การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ผ่านเกณฑ์ในระดับผ่าน(ร้อยละ 65)   

2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ัน
ปวช.3 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 
 
กรอบแนวคิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
ออนไลน ์

1.เขียนเค้าโครงแผนธุรกจิเพื่อน าเสนอ 
2.เขียนแผนธุรกิจตามหัวข้อท่ีก าหนด 
3.ทักษะกระบวนการสร้างเว็บไซตเ์พื่อขาย
สินค้าออนไลน ์ชุดกิจกรรมกิจกรรมการขายออนไลน ์

ประกอบไปด้วย 
1.จุดมุ่งหมาย  
2.เนื้อหา  
3.กิจกรรม 
   3.1 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 
        ผู้ประกอบการออนไลน ์
   3.2 กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีในการสร้างเว็บไซต์เพื่อ   
        ขายสินค้าออนไลน ์
4.ประเมินผล 
5.สื่อเว็บไซต์ www.lnwshop.com 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
1.การเริ่มต้นโครงการ  
  - เลือกธุรกิจเพื่อน าเสนอเค้าโครง 
  - ศกึษาวิธีการและกระบวนการสร้างเว็บไซตเ์พื่อขาย
สินค้าออนไลน ์
2.พัฒนาโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน ์
  - เขียนแผนธุรกิจตามหลักการ วิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การตลาด เลือกกลุ่มเป้าหมายและศึกษาความเป็นไปได ้
  - สร้างเว็บไซตเ์พื่อขายสินคา้ออนไลน ์
3.สรุปโครงการ 
- น าเสนอผลการปฏิบัติงานตามขัน้ตอน 
4.ประเมินผล 

การขายสินค้าออนไลน ์
-ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

339 

ระเบียบวิธีการวิจัย   
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา
พณิชยการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 58 คน  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 

2.1.1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 

 2.1.1.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1.1.3 ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการและชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ ซึ่งภายในชุด

กิจกรรมประกอบไปด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 1.)การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจโดยใช้กระบวนการเขียนเค้าโครงและแผนธุรกิจเข้ามามีส่วนช่วยวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจและ 2.)การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้า
ออนไลน์ตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆและประเมินผล  

2.1.1.4 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ท่ีได้สร้างขึ้น โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่านพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งพบว่าชุดกิจกรรมการขายออนไลน์มีคุณภาพเหมาะสมในระดับมากที่ สุด ( x =4.65 , 
S.D.=0.06) จากนั้นน าชุดกิจกรรมการขายออนไลน์มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานวิจัยต่อไป 
 2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ฉบับ คือ 

2.2.1 ฉบับท่ี 1 แบบประเมินความสามารถการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ และ ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 

2.2.1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความสามารถการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์และ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 

 2.2.1.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.2.1.3 ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความสามารถการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ซึ่งมีการประเมินทั้งสิ้น 3 

ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การเขียนเค้าโครงแผนธุรกิจ, ด้านที่ 2 การเขียนแผนธุรกิจ และด้านท่ี 3 การสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้า
ออนไลน์ และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน จ านวน 1 ข้อ , ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 ข้อ และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 2.2.1.4 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความสามารถการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ที่สร้างขึ้น โดย
น าไปให้ครูพี่เลี้ยง และหัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของแบบประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับข้อค าถาม และเกณฑ์การวัดประเมินความสามารถ  

 2.2.1.5 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการ
ขายออนไลน์ที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ พบว่า มีความ
สอดคล้องเหมาะสม (IOC = 0.67-1.00) 

2.2.1.6น าแบบประเมินความสามารถการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์และแบบสอบถามความพึงพอใจการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ปรับปรงุแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานวิจัยต่อไป 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
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      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้วย
ตนเองในระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยด าเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้น คือ ข้ันวางแผน 
(Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ในแต่ละขั้นการด าเนินการ
วิจัยมีขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้   

ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน รายวิชาการขายออนไลน์ โดยศึกษา แนวคิด ทฤษฎี 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ แนวทางการพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ และการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ วางแผนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
  1) ขั้นปฏิบัติการวงจรที่ 1  

1.1) ขั้นวางแผน (Plan) ครูผู้สอนในสาขาการตลาด ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายร่วมกับครูพี่เลี้ยง และพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหา  

  1.2) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ผู้วิจัยศึกษาหาข้อมูลเพื่อจัดท าแผนการเรียนรู้พร้อมท าการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหากับกลุ่มเป้าหมาย ก่อนด าเนินการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
ผู้วิจัยได้ท าการประชุมสร้างความเข้าใจ ศึกษาข้อมูลการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนในหมวดการตลาด และอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์  

1.3) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ และ นวัตกรรมที่ได้น าเสนอครู
พี่เลี้ยงและร่วมกันปรึกษาหารือ ก่อนที่จะน าเสนอให้กับผู้เช่ียวชาญได้ท าการตรวจสอบ 

1.4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการปรึกษาหารือกับครูพี่เลี้ยง และ
ผลจากการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูลที่จะน าไปวางแผนในวงจรที่ 2 ต่อไป     
  2) ขั้นปฏิบัติการวงจรที่ 2  
  2.1) ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยวางแผนด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
ร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์โดยน ากิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ที่ได้ท าการ
ออกแบบ มาจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผลและการสะท้อนผลส าหรับนักเรียน   

2.2) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้แบบโครงการพร้อมกับน ากิจกรรมที่ 1 การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษาและฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลา 20 ช่ัวโมง 

2.3) ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) ขณะผู้วิจัยปฏิบัติการสอน ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
ในช้ันเรียนพบว่าผู้เรียนยังขาดทักษะกระบวนการเขียนสรุปความ ไม่สามารถเขียนสรุปความได้ ท าให้ส่งงานล่าช้า พร้อมทั้ง
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนและให้ผลสะท้อนย้อนกลับ 

2.4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ผู้วิจัยน าผลการบันทึก มาวิเคราะห์ข้อมูลและปรึกษา
กับครูพี่เลี้ยงหาทางการแก้ปญัหาการส่งงานล่าช้าของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน าไปวางแผนในวงจรที่ 3 ต่อไป     
  3) ขั้นปฏิบัติการวงจรที่ 3  

3.1) ข้ันวางแผน (Plan) ผู้วิจัยน าผลการบันทึกจากวงจรที่ 2 มาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์โดยน าน ากิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีในการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ 
ที่ได้ท าการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดและ ประเมินผล  

3.2) ข้ันปฏิบัติการ (Action) ผู้วิจัยแนะน าสื่อเว็บไซต์ www.lnwshop.com วิธีการสมัคร การ
ใช้งาน ให้ผู้เรียนทราบและน ากิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีในการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ ใหผู้้เรียนได้ท าการศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลา 20 ช่ัวโมง 
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3.3) ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) ขณะผู้วิจัยปฏิบัติการสอน ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
ในช้ันเรียนพบว่าผู้เรียนมีความชอบและสนุกกับการได้ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการท้าทายที่ได้ทดลองท าอะไรใหม่ๆพร้อมทั้ง
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนและให้ผลสะท้อนย้อนกลับ 

3.4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ผู้วิจัยให้ผลสะท้อนถึงประเด็นจรรยาบรรณในการ
จัดท าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบ เนื่องจากอาจมีผลที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ และน าผลการบันทึก มาวิเคราะห์
ข้อมูลด้านปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อบกพร่อง มาปรับปรุงเพื่อเป็นข้อมูลที่จะน าไปใช้พัฒนานวัตกรรมที่ได้คิดค้นต่อไป     

ขั้นที่ 3 หลังจากการปฏิบัติการวิจัยสิ้นสุดทั้ง 3 วงจร ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 

ขั้นที่ 4 น าข้อมูลและผลประเมินกิจกรรมหลังสิ้นสุดแต่ละวงจร และผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ข้อมูลเรียบเรียงเป็นผลที่เกิดขึ้นท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ   

ขั้นที่ 5 เขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียนตามล าดับวัตถุประสงค์การวิจัย 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
4.2 เกณฑ์การประเมินความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ จ าแนกเป็น 3 ด้านดังนี ้

- ด้านที่ 1 การเขียนเค้าโครงแผนธุรกิจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งแปลผลคะแนนได้ดังนี้ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 3.25  ระดับคุณภาพ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
3.26 – 3.92  ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับผ่าน 
3.93 – 4.60  ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
4.60 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 

- ด้านที ่2 การเขียนแผนธุรกิจ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งแปลผลคะแนนได้ดังนี้ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 65  ระดับคุณภาพ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
66.00– 76.67  ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับผ่าน 
76.68 – 87.35  ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
87.35 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 

- ดา้นท่ี 3 การสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ซึ่งแปลผลคะแนนได้ดังนี้ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 6.5  ระดับคุณภาพ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
6.6 – 7.6   ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับผ่าน 
7.7 – 8.7   ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
8.7 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 

- เกณฑ์ระดับคุณภาพคะแนนรวม (คะแนนเต็ม 115 คะแนน) ซึ่งแปลผลคะแนนได้ดังนี้ 
  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 74.75  ระดับคุณภาพ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
  74.76 – 86.76  ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับผ่าน 
  86.77 – 98.77  ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
  98.78 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 

ผลและอภิปราย 
1. หลังจากการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ ความสามารถการ

เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ปรากฎดังนี้  
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ตารางที่ 1 ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ของนักเรียนภายหลังได้รับการเรียนรูแ้บบโครงการร่วมกับชุด
กิจกรรมการขายออนไลน์ จ าแนกรายด้าน 

 
นักเรียน
กลุ่มเป้า 
หมาย 
N=58 

ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์  
คะแนน 
รวม 

 

ด้านที่ 1  
การเขียนเค้าโครงแผน

ธุรกิจ 

ด้านที่ 2  
การเขียนแผนธุรกิจ 

 

ด้านที่ 3  
การสร้างเว็บไซต์เพื่อขาย

สินค้าออนไลน์ 

( x ) S.D. แปล
ผล 

( x ) S.D. แปล
ผล 

( x ) S.D. แปลผล ( x ) S.D. แปลผล 

 3.95 0.69 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ

ดี 

66.67 25.04 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ
ผ่าน 

7.47 1.91 ผ่าน
เกณฑ์

ระดับผ่าน 

78.28 26.14 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ
ผ่าน 

 
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

ร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุดมศึกษาพณิชยการ นักเรียนสามารถเขียนเค้าโครงธุรกิจและเขียนแผนธุรกิจทั้งยังปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการสร้าง
เว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 65 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ระดับผา่น ( x =78.28 , S.D.= 
26.14)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ 1 การเขียนเค้าโครงแผนธุรกิจ อยู่ในระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี ( x =3.95 , 
S.D.= 0.69) ด้านที่ 2 การเขียนแผนธุรกิจ อยู่ในระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ระดับผ่าน ( x =66.67 , S.D.= 25.04) และด้านที่ 3  
การสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ อยู่ในระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ระดับผ่าน ( x =7.47 , S.D.= 1.91) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ ช่วยพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
ออนไลน์ของนักเรียน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน าไปสู่การต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการ
ออนไลน์ในอนาคต อีกทั้งยังช่วยใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการในการท างานเกิดความภาคภูมิใจและสนุกสนานตอการเรียนรู้ 
สามารถลงมือท างานดวยตนเอง มุงเนนวิธีการฝกวิธีการปฏิบัติงานอยางสม่ าเสมอทั้งการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล ซึ่งจะท าให
สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย สอดคล้องกับสิทธิพล อาจอินทร์ (2554) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น
ฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง
ทราบแนวทางในการน า หลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กศึกษาที่เรียนโดยใช้
โครงการเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75  

2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 สาขา การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุดมศึกษาพณิชยการที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 

 
ตารางที2่ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ 
รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4.47 0.37 มาก 
2. ด้านเนื้อหาการเรียนรู ้ 4.49 0.48 มาก 
3. ด้านการสร้างเว็บไซต์ด้วย www.lnwshop.com 4.56 0.39 มากที่สุด 
4. ด้านทัศนคติต่อรายวิชา 4.58 0.45 มากที่สุด 
รวม 4.52 0.30 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 สาขา การตลาด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ โดยรวม

http://www.lnwshop.com/
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ทุกด้าน อยู่ในระดับ มากที่สุด ( x =4.52 , S.D.=0.30) สืบเนื่องจากครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การ
วางแผน ก าหนดหัวข้อเรื่อง ลงมือปฏิบัติ และสรุปผลด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเกี่ยวข้องกับความหมายของ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ ทิศนา แขมมณี (2550,น.139) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการ
เป็นหลักไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก คือ การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้
ร่วมกัน ส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นและลงมอื
ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานแล้วน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล 
แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด อีกทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจในการสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าด้วย www.lnwshop.com 
เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัย และมีเครื่องมือที่ทันสมัยมีให้เลือกหลากหลาย ก่อให้เกิดความพึงพอใจ จนนักเรียนสามารถ
น าไปพัฒนาเพื่อต่อยอดในอนาคตได้อย่างถูกต้อง  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. หลังจากใช้การจัดการเรียนรูแ้บบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ นักเรียนมีความสามารถในการเปน็
ผู้ประกอบการออนไลน์ โดยสามารถเขียนเค้าโครงธุรกิจ เขียนแผนธุรกิจ มีทักษะปฏิบัติกระบวนการสร้างเว็บไซต์เพื่อขาย
สินค้าออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ระดับผ่าน(ร้อยละ 65)   

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 สาขา การตลาด วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขายออนไลน์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ในกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมต่างๆ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจความ

ต้องการของตนเอง และด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทาง อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตัวช้ินงานและตัวนักเรียนเอง อีกท้ังควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะด้าน

ต่างๆ ของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ละรูปแบบให้มีผลการเรียนท่ีดีขึ้น 
2. ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาและผลกระทบ จากการจัดการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกับชุดกิจกรรมการขาย

ออนไลน์ 
3. ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง ชุดกิจกรรมให้มีความทันสมัย รองรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่าง

สม่ าเสมอ อีกท้ังควรเลือกใช้เว็บไซต์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาปฐพีกลศาสตร์ รหัสวิชา 3106-2109 ซึ่งผู้วิจัยมี
ความสนใจในการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน ได้ทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2 สาขาวิ ชาช่างก่อสร้าง  
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นท่ียอมรับแพร่หลาย
โดยใช้วิธีของ STAD (Student  Teams  Achievement  Division) โดยมีการจัดกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5- 6 คน 
ตามระดับความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งพบว่าความคาดหวังว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิ
ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถสอบผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 70  ทุกคน  จาก
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด  16  คน  มีค่าเฉลี่ยคะแนนปลายภาคเรียนเท่ากับ  16.06 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  76.44  และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.929 จะพบว่านักศึกษามีผล คะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกัน  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness 
Index, E) เท่ากับ 0.8334 หรือร้อยละ 83.34 ส าหรับ ค่าคะแนนที (Average T Score) ก่อนเรียน เท่ากับ 40.23  และค่า
คะแนนที หลังเรียน เท่ากับ 59.77 โดยมีค่าความแตกต่างของคะแนนที ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับร้อยละ19.55 และผล
ความแตกต่างของคะแนนที ก่อนเรียน หลังเรียนเท่ากับร้อยละ 48.59  ซึ่งเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จากการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาวิชาปฐพีกลศาสตร์ รหัสวิชา 3106-2109 และค่าผลดัชนี
ประสิทธิผล  เท่ากับ 0.8132 หรือร้อยละ 81.32 ซึ่งชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 80/80 รวมทั้งผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้ชุดการสอนในระดับ มาก ต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ ตามล าดับ ภายหลังการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจะพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ 
ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมของผู้เรียน รวมทั้งจะพิจารณาจากผลการรายงานตนเองความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อชุดการ
เรียนรู้ (Self-Report) ตามล าดับ ท าให้สามารถหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับ
การน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และแนวทางส าหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ต่อไป  

 
ค าส าคัญ: ชุดการเรียนรู้,การเรียนจากการท ากิจกรรมกลุ่มความร่วมมือกัน และวิชาปฐพีกลศาสตร์ 
 

Abstract 
Research on development of learning achievement using the learning package, Soil Mechanics, 

Course 3106-2109, in which the researcher is interested in developing techniques of teaching and learning. 
The experiment was used to compare the learning achievement of the second year high school diploma 
students.  Donmuang Technical College In the second semester of the academic year 2560, using 
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cooperative learning model.  It is widely accepted by the STAD ( Student Teams Achievement Division) 
approach that groups students into groups of 5- 6 people.  It was found that the expectation of the 
achievement of the post- test scores was higher than that of the pre- test scores at the 0. 05 level.  The 
average student score was 16. 06 points, or 76. 44 percent, and the standard deviation of 0. 929 was found 
to be statistically significant. The score is quite similar. And the effectiveness index. The Effectiveness Index 
(E) was 0.8334, or 83.34 percent, for the mean T Score of 40.23 and the posttest score of 59.77. Before and 
after classes were 19. 55 percent.  The results of the study were 48. 59% , which was the development of 
higher learning achievement according to the objectives of the research. Using the self-learning kit The Soil 
Mechanic, 3106-2109 and the efficiency index is 0.8132 or 81.32%. The learning efficiency is 80/80, and the 
students are satisfied with the use of the instructional package at a high level. After the use of the learning 
series, they will consider the achievement, skills, attitude and behavior of the learners.  They will also 
consider the results of the self- report, the opinions of the students on the learning package.  Self- Report, 
respectively, makes it possible to find the efficiency of a learning set.  Improve or develop appropriate for 
use in teaching and learning to maximize the benefit of the home.  And guidelines for developing learning 
sets. Teaching to other subjects 

 
Keywords: self-learning package, Student team achievement divisions, Soil Mechanic  
 
บทน า  

การพัฒนาประเทศปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยจะมีความส าคัญในการด ารงชีวิตและท างานในระบบสงัคมและเศรษฐกิจปัจจุบนั ดังนั้นต้องมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านทฤษฎีควบคู่ไปกับทักษะการปฏิบัติ  ท าให้การผลิตก าลังคนด้านช่างเทคนิคที่มีความรู้และทักษะการ
ท างานที่มีความเหมาะสมอาชีพ โดยผู้เรียนจะใช้ความรู้ในสาระหลักไปบูรณาการเพื่อการด ารงชีพ อาทิ ด้านการเรียนรู้และ
การสร้างนวัตกรรม ทักษะสาระสนเทศและสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน ด้านทักษะชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทาง
และเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยคนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศท่ีมุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวงั
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งจากผลการทดสอบความรู้ก่อนเรียนวิชาปฐพีกลศาสตร์  
ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาชีพของแผนกวิชาช่างก่อสร้างซึ่งจัดการเรียนการสอนไว้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 พบว่าผู้เรียนส่วนมากยังขาดความรู้พื้นฐานด้านวัสดุช่าง การสังเกต ทักษะกระบวนคิด การใช้เครื่องมือปฏิบัติการ
ทดสอบ การเขียนรายงานและสรุปผลการทดลอง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ถูกต้อง ผู้สอนจึงได้มีแนวคิดในการทดลองใช้
การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู ้ซึ่งเป็นท่ียอมรับแพร่หลายโดยใช้วิธีของ STAD (Student  Teams  Achievement  Division) 
ที่พัฒนาโดย Robert Slavin,(1995)  โดยทดลองใช้กับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของรายวิชาปฐพีกลศาสตร์เป็นสื่อนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ซึ่งจะได้ด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา ภายหลังการเรียนจะมีความ
แตกต่างกันผลคะแนนก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนรู้ และเปรียบเทียบกับระดับคะแนนเกณฑ์การวัดผลของวิทยาลัยเทคนิค
ดอนเมือง ซึ่งอาจจะสร้างความรู้ความเข้าใจในรายวิชาและ พัฒนากระบวนการการคิด เสริมสร้างทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการ  การท างานร่วมเป็นกันกลุ่มของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น เพื่อจะได้น าความรู้ความสามารถที่จากการ
เรียนการสอน มาประยุกต์ใช้กับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาปฐพีกลศาสตร์ ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
 2. เพื่อพัฒนาผลการเรียน วิชาปฐพีกลศาสตร์ดังนี้ 
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  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา จากคะแนนแบบฝึกทักษะประจ าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชา
ปฐพีกลศาสตร์ 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ประจ าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาปฐพีกลศาสตร์ 
  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาโดยพิจารณาจากค่าดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ 
  5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากผลการประเมินการท างานกลุ่ม 
 
สมมติฐานของการวิจัย   
 1 ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 2. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองรู้มีประสิทธิภาพ 80/80  
 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับ มาก 
 4. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสมบูรณ์และเหมาะสมในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
กรอบแนวคิด  

 การพัฒนาจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการท ากิจกรรมกลุ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมมือกันเรียนรู้ โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาปฐพีกลศาสตร์ รหัสวิชา 3106-2109 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2 สาขาวิ ชาชางกอสราง 

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนักศึกษาเรียนระบบปกติจ านวน 16 คน และ ระบบทวิภาคี
จ านวน 20 คน รวมกลุ่มประชากร 36 คน  

- กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาเรียนระบบปกติ จ านวน 16 
คน  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
- ด้านเนื้อหา ประกอบด้วยชุดการเรียนในมอดูลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เนื้อหาสาระ กิจกรรมสื่อและวิธีการวัด

และประเมินผล 
- ด้านข้อมูล แล่งข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญส าหรับการตรวจสอบชุดการเรียนรู้ จ านวน 8 คน และนักศึกษากลุ่มหา

ประสิทธิภาพ จ านวน 18 คน 
 

ตัวแปรต้น 
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- ใบความรู ้
- ใบมอบงานบุคคล 
- ใบมอบงานกิจกรรมกลุ่ม 
- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

- แบบประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม        
รายบุคคล และรายกลุ่ม 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

วิชาปฐพีกลศาสตร์   
 

นักศึกษาชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาชางกอ่สร้าง 
วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง 
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การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
- ด้านแหล่งข้อมูล น าข้อมูลมาจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา

ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จ านวน 18 คน ข้ันตอนการประเมินผลชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
- ด้านเนื้อหา มุ่งเน้นประเด็นต่างๆ ประกอบด้วยความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อชุดการเรียนรู้  ความพึงพอใจของ

ผู้ปกครอง  และผลรายงานตนเองความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดการเรียนรู้ (Self-Report)  
 - ด้านแหล่งข้อมูล น ามาจาก กลุ่มนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ได้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น   จ านวนที่

สอบถามความคิดเห็นกลุ่มละ 18  คน 
 
 วิธีการศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ใช้กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียน โดยด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนประกอบไปด้วยการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต 
(Observation) และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement or Reflection)ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  1 ผังขั้นตอนการท าวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การด าเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ น าแนวทางของ ปาริชาติ สถาปิตานนท์, (2546) โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดย
ให้ความรู้ความเข้าใจในรูปการเรียนรู้และร่วมมือแบบ รายวิชาปฐพีกลศาสตร์ มี 7 แผนปฏิบัติการ และได้มีการแบ่งกลุ่ม

วิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ
ก่อสร้าง 

กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ให้ข้อมูล  

ก าหนดระดบัคะแนนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตาม
แผนปฏิบตัิการ 

สร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ชดุการเรยีนรู ้ ชดุประเมินดา้น ชดุประเมินดา้น ชดุประเมินเจ

เผยแพร่เพื่อการทดลองใช้ชดุการ
เรียนรู ้

น านวตักรรมไปใช้

ผู้เชียวชาญ
ตรวจสอบ 

ผลการทดลองใช ้ ปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

หาประสิทธิภาพ 
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นักศึกษา นักศึกษาช้ัน ปวส.1 สาขาช่างก่อสร้าง จ านวน 18 คน เป็นนักศึกษาเก่ง ปานกลาง และอ่อนโดยพิจารณาจากการ
คะแนนเฉลี่ยที่เรียนผ่านมา และคะแนนสอบก่อนเรียนในวิชาปฐพีกลศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 1 และในรูปที่ 2 แสดงสภาพ
การปฏิบัติงานกลุ่ม ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มผู้เรียน 

เลขที่ ชื่อ-สกุล* เกรดเฉลี่ย 
 

คะแนนก่อนเรียน 
( 20 คะแนน) 

กลุ่ม 
 

รายชื่อกลุ่ม 
 

1 A 3.50 7 1 กลุ่มท่ี 1  กลุ่มเรียนดี 
2 B 2.40 3 3 A 
3 C 3.00 5 1 C 
4 D 2.45 6 2 H 
5 E 2.75 6 2 I 
6 F 2.50 6 2 J 
7 G 3.00 4 2 K 
8 H 2.75 4 1 กลุ่มที่ 2  กลุ่มเรียนปานกลาง 
9 I 2.65 5 1 D 
10 J 2.50 6 2 E 
11 K 2.65 6 1 G 
12 L 2.50 3 3 J 
13 M 2.00 4 3 L 
14 N 3.10 3 3 M 
15 O 3.05 5 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มเรียนอ่อน 
16 P 3.00 6 2 B 
17 Q 2.75 4 3 L 
18 R 2.00 4 3 M 
 
สรุป 

รวม - 87  N 
ค่าเฉลี่ย - 4.83  Q 

R 
หมายเหตุ* ช่ือ-สกุล  แทนด้วย สัญญาลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
  A     B 
 
 
 
 
 
  C     D 

ภาพประกอบท่ี 2 (A-D) สภาพบรรยากาศในชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้ 

A B 

C D 
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ผลและอภิปราย   
ผลการประเมินในการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือในแผนการปฏิบัติการที่ 1-7 พบว่าผู้เรียนชอบการได้อธิบายให้

เพื่อนที่ไม่เข้าใจฟัง อธิบายให้เพื่อนฟัง ชอบการท ากิจกรรม มีความสุขต่อการเรียนมาก ผู้เรียนชอบทุกคนช่วยเหลือกันเกิดมี
ความรักและสามัคคีกัน สมาชิกทุกคนตั้งใจช่วยกันท ากิจกรรมและอยากให้จัดกลุ่มแบบน้ีทุกวิชา สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องการให้
กลุ่มของตนได้คะแนนสูงเพื่อติดอันดับแรกของช้ันเรียน ซึ่งสามารถเปรียบผลการพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มจากการเรียน
การสอนในแผนการเรียนรู้ในชุดที่ 1 และภายหลังการเรียนรู้ในชุดที่ 7 ไว้ในในรูปท่ี 3 พบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น ทุกกลุ่มการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 3 (A) - (B) การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแผนการปฏิบัติการ 

1 และ 7 
 
สรุปผลการวิจัย   

การปฏิบัติงานกลุ่มในครั้งแรกมีค่าผลเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x  = 4.32 S.D. = 0.336)  คิดเป็นร้อยละ 86.35 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 และเมื่อจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดแผนปฏิบัติการที่ 7 พบว่ามีค่าผลเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม ( x = 4.81 
S.D. = 0.214)  คิดเป็นร้อยละ 96.15 จากคะแนนเต็ม 5.00 ตามล าดับ  ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในแผนปฏิบัติการที่  1-7  
เป็นแบบฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ  พบว่ากลุ่มเรียนดี  ได้คะแนนเฉลี่ย  4.97 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ  99.32   คือ กลุ่มที่ 1 ซึ่ง เป็นกลุ่มที่สามารถท าคะแนนและรักษาต าแหน่งระดับดีเยี่ยมติดต่อกันมาตั้งแต่
แผนปฏิบัติการที่  1-7  ส าหรับกลุ่มผลการเรียนปานกลาง ได้  4.70 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  96.00   คือกลุ่มที่ 3 กลุ่มกลุ่ม
เรียนอ่อน ได้  4.70  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  94.00  ซึ่งแต่ละกลุ่มมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแผนปฏิบัติ
การที่  1 และแผนปฏิบัติการที่ 7 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนคิดเป็นร้อยละ 10.36, 5.54 และ 19.53 ตามล าดับ ซึ่งกลุ่ม
เรียนอ่อนมีผลด้านพัฒนาการเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มการเรียน เก่ง และกลุ่มการเรียนปานกลาง ส าหรับผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากคะแนนสามารถสอบผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 70  ทุกคน  จากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  18  คน  มีนักศึกษาสอบได้คะแนน มี
ค่าเฉลี่ยเป็น  16.72 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  85.83  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.92  โดยพบว่านักศึกษามีผล คะแนน
ค่อนข้างใกล้เคียงกันและมีค่า ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8132 หรือร้อยละ 81.32 ผลการประเมินการท างานกลุ่ม พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ดีมาก เข้าใจและรับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ของตน รีบเข้าห้องเรียน นั่งตามกลุ่ม ไม่หยอกล้อหรือคุยกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย กล้าพูด กล้าแสดงความ
คิดเห็น และซักถามกันในกลุ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อทิติยา สวยรูป,(2556) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนแบบกลุม่
ร่วมมือ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุษาวดี จันทรสนธิ,(2542) ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการสามารถพัฒนาความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีทักษะทางสังคมสูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิมฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ,(2539) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งงานวิจัย ซึ่งจะ
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สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางสังคมสูงขึ้น และมีผลไปในสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ Robert 
Gangn'e,(1985) และพัชรพล พานประทีป,(2549) โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการสอนคือการจัดเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 
โดยต้องมีการตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนก่อนท าการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน หนึ่งฤทัย ชูแก้ว,(2556) ผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรยีนการ์ตนูร่วมกับเทคนิค STAD มผีลการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สัญชัย นีละสมิต,(2559 โดยการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ ซึ่งพบว่ามีการพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกแบบฝึกหัด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นครินทร์ ชุมภู,(2559) พบว่าการเรียนรู้แบบ
เทคนิค STAD พบว่าผลก่อนเรียนและหลังเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น
จากผลการวิเคราะห์สามารถเห็นได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบในการเรียนการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 
ข้อเสนอแนะ   

1 ด้านผู้สอน โดยครูผู้สอนควรมีการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า และจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมที่จะใช้  ในการเรียนการสอน
ให้พร้อมก่อนที่จะสอน โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดลองเครื่องและอุปกรณ์บางรายการต้องใช้เวลาในการ
ปรับให้เหมาะสมการการทดสอบ 

2. ด้านสถานที่  ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
เช่น รูปแบบการเสนอผลงาน การอภิปรายและการก าหนดแนวทางที่ออกแบบควรเป็นไปอย่างอิสระ จัดมุมแสดงผลงานของ
แต่ละกลุ่ม  

3. ด้านเวลา  การใช้เวลาจัดการเรียนรู้ควรจะต้องมีการการยืดหยุ่นเวลาในการท างานกิจกรรมกลุ่ม โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติการทดสอบในภาคสนามหรือในห้องปฏิบัติการ  
 
รายการอ้างอิง  
นครินทร์ ชุมภู.(2559) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาเหตุการณ์

ปัจจุบันของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ 
ปาริชาติ สถาปิตานนท์.(2547) ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร.พิมพ์ครั้งท่ี 1. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ 
พัชรพล พานประทีป (2549) ผลสัมฤทธิ์การท างานกลุ่ม ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาการส ารวจเส้นทาง ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  แผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
พิมฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ (2539) ผลการสอบแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบอเนกนัยของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สัญชยั นีละสมิต.(2559). การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) 

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร กรุงเทพฯ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (2557) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  
อรุณศรี เหลืองธานี (2542) การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการ  เรียนแบบร่วมมือ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 6.  วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อุษาวดี จันทรสนธ ิ(2542) วิธีการสอนเพื่อการเรียนแบบร่วมมือกัน. พิมพ์ครั้งท่ี 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช, นนทบุรี. 
หนึ่งฤทัย ชูแก้ว (2556) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิค  STAD สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
อทิติยา สวยรูป (2556) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรยีนแบบกลุม่ร่วมมือ โดยใช้เทคนิค Student Team Achievement 

Division (STAD). 
Robert Gangn's (1985) ผลการแนวความคิด 9 ประการ มาใช้ประกอบการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์. แหล่งที่มา. 

http://www.kroobannok.com/92 
Slavin, Robert E.  ( 1 9 9 5 )  . Cooperative Learning Theory, Theory, Research, and Practice. Massachusetts: 

Random House.  
Wahl, Bruce N. (2003) Teaching Introductory College Mathematics with Learning Style Projects. Dissertations 

Abstracts International.    
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย   

CALL for Learning English by RMUTL Students   
 

วรวรรณ สลีสองสม1*, กุลพรภสั ภาราดรพิบาล2 
1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

2สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ผู้ประสานงาน*: sworawan3333@gmail.com 

 
Worawan Saleesongsom1*, Kulponpas Paradonbhiban2 

1Department of Foreign Language, Faculty of Business Administrations and Liberal Arts, 
Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai 

2Department of Marketing, Faculty of Business Administrations and Liberal Arts, 
Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai 

Corresponding Author*: sworawan3333@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม Tell Me More ภายในมหาวิทยาลัย โดย
กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2018 จ านวน 200 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก
นักศึกษาท่ีท าแบบฝึกหัดออนไลน์ครบทุกแบบฝึกหัดตามที่ก าหนดให้ โดยเนื้อหาในโปรแกรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในช้ัน
เรียนจ านวน 10 แบบฝึกหัดเป็นเวลา 10 สัปดาห์หลังจากใช้โปรแกรมนักศึกษาตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสอบถามใช้ค่า Mean และ S.D. จากผลที่ได้พบว่า นักศึกษาส่วนมากมีความพึงพอใจมากในระดับ 4 ต่อการใช้
โปรแกรม และผลการสัมภาษณ์นักศึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะข้อดีและข้อเสียของโปรแกรมได้ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ความพึงพอใจ การเรียนภาษาด้วยตนเอง  โปรแกรมเรียนออนไลน์ รูปแบบการเรียนทาง
อิเลคทรอนิกส์ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study students’  satisfaction on using Computer Assisted 

Language Learning ( CALL)  for learning English by RMUTL students.  The population was 200 students who 
were studying fundamental English in 1/ 2018.  This research based on Tell Me More ( TMM)  program that 
was available in the university that the students could access anywhere and anytime. They did 10 exercises 
in the program with similar content in their classroom for 10 weeks, and then they answered the 
questionnaires and interview to explore their satisfactions. The data were analyzed by Mean and S.D. The 
result found that the most students had satisfaction on using TMM program in high level at 4.00 while their 
opinions were positive on using the program.  From the interview, they also identify pros and cons of the 
program, respectively. 
 
Keywords: CALL, satisfaction, self – language learning, online program, e – learning  
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Introduction   
Currently, Computer Assisted Language Learning ( CALL)  is an efficient material in the classrooms 

and it can be an innovation of education for all subjects.  Levy ( 1997)  proposed that CALL meant the 
research and study of applying computer in language teaching and learning.  The language content and 
activity were developed and integrated with technology to be more convenient in learning, so CALL was 
widely expanded in language teaching. The efficiency of CALL aimed to develop language skills for learners. 
Moreover, Bhatti ( 2013)  presented that CALL was the hardware and software application for language 
learning and teaching, it also used to create language learning environment.  In addition, Hubbard ( 1996) 
presented that CALL is one part of combination between computer and content in learning and teaching 
management. The content should be completed to use in the classroom to be convenient in learning and 
teaching.  So, the use of CALL is one great way to integrate the language skills and computer skills, 
completely.  

Several researches mentioned that CALL was useful in developing language skills ( Torut, 1999; 
Gong, 2002; Gündüz, 2005; Lai, 2006; Jacob, 2009) .  CALL could be authentic tools or real material for 
improving language skills such as writing, reading, listening, and speaking skills.  It could save time in doing 
and checking exercises compared with the paper –  pencil tests, especially, the instructors could give a 
comment, directly (Gong, 2002). Moreover, Torut (1999) proposed that the learners could select the activity 
and exercise depended on their preference, or they could learn language by themselves. Jacob (2009) also 
presented that CALL had variety of language learning activity to motivate learners to learn language, for 
example, some programs were one great way to practice reading skills, the learners could read the text 
with sound and animation on the screen for comprehension the text. The researches by Lai (2006) and Han 
( 2008)  supported that learners could learn language in a positive environment to motivate them learn 
language and practice computer skills in the same time such as language online or offline games, web 
board, online chat rooms, and so on. Another advantage of CALL was to create learners’ confidence while 
using language, the freedom of communication could occur through chat rooms or web board (Gong, 2002). 
As mentioned earlier, Almeida d’Eça, 2003)  proposed that the use of online chat rooms, voice –  chatting 
(such as Skype and messenger), e – mail, and web board for discussion were free online media, they could 
motivate learners to communicate with foreigners around the world and to create their confidence in using 
English and positive attitude in learning language. 

Tell Me More is one online program for self – learning English language skills with e – tutoring or e 
–  coaching.  The strong points of this program, first of all, a placement test for each user to measure their 
abilities, and they could know their results after taking the test.  Second, the learners could select the 
lessons depended on their preferred purposes.  Third, the learners can practice all skills such as reading, 
writing, listening, and speaking skills. Fourth, the instructors can select and set up the lessons for individual 
learner or for a group.  Fifth, the program is very convenient for instructors to manage the lesson plan, 
contents, various exercises and tests, so they can save time in teaching and recording the results with 
database of each learner. The last strong point is to develop both language skills and computer skills. From 
the strong points above, Tell Me More program has applied into language class room for RMUTL students 
as an e –  coaching.  The students can learn language by themselves and the teachers can check their 
frequency and their scores by database. To improve their language skills and their preference, the students 
had taken the questionnaire and give the comment to find more strong points and weak points of this 
program.          
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Objectives    
1 .  To study students’  satisfaction on Tell Me More program for learning English outside the class 

room by 200 students, Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai. 
2. To study advantages and disadvantages of Tell Me More program by interviewing   
 

Research Methodology 
1 .  Population in this study was 200 students who had taken the placement test of Tell Me More 

program. They could take all 10 parts on limited time with score 60% of each part. After that, 200 students 
were trained how to use the program by teachers and the IT staff. 

2.  Data and Data Collection Method, in this study, after the students had taken a placement 
test to measure their English ability, and then they had trained to use the program.  The computer 
laboratory was set for them to do the exercises through Tell Me More program. There were 10 lessons 
covered by textbook such as 1) the family, 2) going on vacation, 3) a city tour, 4) descriptions, 5) numbers 
& letters, 6)  date & time, 7)  object & animals, 8)  the summer rental, 9)  grocery shopping, and 10)  the 
supermarket.  After doing the exercises through Tell Me More program, the students had taken the 
questionnaire and interview, respectively.  
 2. 1 The results of questionnaire, there were part 1 and part 2, which was consisted of part 1: 
general data of students, and part 2: satisfaction data, respectively. The satisfaction of using Tell Me 
More could be shown in table 1;    
 
Table 1 Result of students’ satisfaction after using Tell Me More  
The satisfaction items of using Tell Me More (200 students) �̅� S.D Description 
1. Satisfaction on E – Coaching without teachers or teacher assistants 3.87 .75 High 
2.  Satisfaction on using the Tell Me More program at home or in private 
zone 

3.84 .94 High 

3.  Satisfaction on the exercises in program were appropriated with  
university level 

3.91 .94 High 

4. Satisfaction on the learning environment with CALL 3.60 1.02 High 
5.  Satisfaction on the exercises were various and covered 4 skills and 
grammar exercises 

3.79 1.08 High 

6. Satisfaction on self – learning through CALL such as online dictionary, 
and share ideas with friends 

3.57 .89 High 

7.  Satisfaction on the contents were dealt with course objectives and 
textbook 

3.69 .98 High 

8.  Satisfaction on applying vocabulary or some conversation into real 
daily life 

3.71 .92 High 

9. Satisfaction on their English language skills were developed after using 
the program 

3.62 0.89 High 

10. Satisfaction on applying the contents to develop own language skills 
in the future 

3.72 1.04 High 

 
From table 1, the results could presented as 1) satisfaction on learning environment, 2) satisfaction 

on exercises and contents, and 3)  expectation of using and applying language in the future.  First of all, 
satisfaction on learning environment, such as E – Coaching without facilitator, self – learning with the TMM 
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program, and learning language in private zone, was high satisfaction level.  Secondly, the satisfaction on 
exercises and contents was also high level.  The exercises and contents were various and covered all 
language skills and grammatical structure exercises. Finally, the expectation of using and applying language 
in the future was also high level. The students expected that they could develop their language skills and 
could use it in real life or in their career after using TMM program.  The next part was the interview results, 
after using the program, the students had given their opinions and suggestions. 
 
2.2 The results of an interview were shown in Table 3, after the students used the TMM program, they were 
interviewed by teachers. 
 
Table 2 Interview results 
1. Advantages of using Tell Me 
More 

2. Disadvantages of using Tell Me 
More 

3. Other suggestions 

 The students could learn the 
grammar through this program  

 The students suggested that 
the sound system should be 
improved. 

 “Dictation Exercise” was 
unclear sound. The head 
phone was also a technology 
problem. 

 The students gained more 
knowledge about grammar and 
vocabulary. 

 One example per one exercise 
was not enough to understand. 

 They commented that there 
were a lot of exercises per one 
lesson, so they could not finish 
all exercises on time. 

 The students preferred to learn 
English by themselves. 

 The sound in listening exercises 
was not clear and very fast, so 
they hesitated to answer the 
questions. 

 The exercises should be 
reduced, the students could 
not finish them on time limited. 

 The students found their 
English language skills were 
developed, and they could 
apply it into their real daily life. 

 The technology problem could 
occur while a lot of users log – 
into program in the same time. 
The program was automatically 
logged out while doing 
exercises. The downloading was 
slow, because one topic had a 
lot of activities. 

 The students needed to log – 
in through Chrome and Internet 
Explorer without installation of 
flash player to be more 
convenient, and the program 
should be online and 
developed for Android and IOS. 

 The students liked to make 
sentences while doing writing 
exercises in the program. 

 The students did not 
understand the examples of 
some exercise.  

 Some students needed the 
facilitators.  

 The students liked to practice 
pronunciation exercises.  

 The students did not have time 
to revise the answer because of 
the limitation of time (alarm 
clock).  

 Some contents had matched 
with textbook, so they could 
do the exercises in textbook 
faster.  

 The students could practice 
the listening skills, grammatical 
structure, and could gain new 
vocabulary in the same time.   

 Some exercises were the same 
content, so the students felt 
boring.  

 The students needed to reduce 
the exercises and they needed 
the facilitators.  
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1. Advantages of using Tell Me 
More 

2. Disadvantages of using Tell Me 
More 

3. Other suggestions 

 The students could review their 
English background knowledge 
while doing the exercises.   

 The limitation of this program 
was matched with only Internet 
Explorer.   

 The Engineering students 
needed to learn English for 
specific purpose through online 
program.  

 The students could apply the 
contents from Tell Me More 
into their English classroom.   

 The students commented that 
the program was unstable, in 
sometimes, they could not log 
– into the program   

 Some students needed new 
vocabulary, which was 
appropriated with 
undergraduate students.  

 The students learnt new 
vocabulary from reading 
exercise.   

 High speed Internet and 
technology problems also 
affected on the student’s 
motivation.   

 The students needed to use 
online dictionary while doing 
the exercise. 

 The students could practice 
writing skills from doing the 
writing exercises.   

 Some exercises made them felt 
boring; they sometimes needed 
to learn in classroom.   

 The online chat rooms were 
needed while doing exercises 
for asking more instruction and 
helping from teachers or 
teacher assistants. 

 The students gave an opinion 
that their English had 
developed because they often 
did the exercises, so they often 
revised and practiced English. 

 
 
 

 The students needed the 
contents about English for 
career.   

 The students learnt English by 
themselves.   

  The students needed printable 
exercises or they needed paper 
– pencil. 

 The students could practice 
spelling B and dictation.    

  The students needed face – to 
– face environment rather than 
learn via online program 

 One opinion shown that the 
students could see their scores 
immediately.    

  

   
From table 2, the interview results could be summarized into three parts such as 1) advantages of 

using TMM program, 2)  disadvantages of using TMM program, and 3)  other suggestions, respectively.  First, 
the students could found the advantages of using TMM program.  They could learn grammar and new 
vocabulary through TMM by themselves.  They could revise the grammatical structure, and learn new 
vocabulary.  Moreover, they could apply to use English in real life, the classroom, and in the future with 
various exercises with covered all language skills. Second, the students could found the disadvantages after 
using TMM program. They found the weak points of this program such as sound system, Internet connection, 
Flash Player installation, a lot of exercises and contents, and limited time.  The last part was the other 
suggestions that could be, firstly, the program development.  For example, the program should serve on 
Chrome, Android, and IOS.  The Flash Player installation should cut off to save time.  Additionally, they 
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needed to open other website while doing exercises such as online dictionary, and chat room.  Secondly, 
the contents and exercises were also suggested, for example, reducing the exercises because the limitation 
of time, adding more exercises that dealt with career in the future and English for specific purposes. Finally, 
they still needed the facilitators ( teachers, teacher assistants, IT staff)  or online chat room while using the 
program, they also needed the face – to – face environment, respectively.   
 
Data Analysis and Discussion  
 From the results showed that the most students had high satisfaction level on all parts. The results 
could separate into 1)  self –  learning by using CALL, 2)  various contents and exercises, 3)  language 
development by CALL, and 4) CALL influences on language learning and teaching classroom.  
 First part was the self –  learning by using CALL, which was high satisfaction level.  The RMUTL 
students could found that TMM program could motivate them to learn language by themselves, that was 
connected with Jiang (2008) proposed that the normal classroom had Two – way communication, but the 
use of CALL in classroom could change teacher’ s role to be as a facilitators.  It could motivate the self – 
learning to students. So, CALL could provide a learner – centered that dealt with Hubbard (2009) purposed 
that CALL could promote student’s language efficiency and it could reduce their pressure while using CALL. 
Moreover, CALL could increase their computer skills and solving problem while using the program.  The 
great design and set up the lessons to integrate CALL into normal classroom could be one good way to 
motivate the students to learn language anytime and anywhere.  The language classroom will be more 
flexible. 
 Second part was various contents and exercises that RMUTL students could apply the contents 
from TMM program into their language classroom such as vocabulary, grammar, reading skills, and listening 
skills.  Bhatti ( 2013)  proposed to develop the reading skills through CALL could show positive result in 
reading comprehension by adding sound, pronunciation, and animation. Jiang (2008) supported that various 
activities and exercises that dealt with real life, such as the conversation, and problem –  based activities, 
could motivate the students to use their background knowledge of language skills and technology to solve 
problems. So the use of TMM was appropriated to RMUTL students. 
 Third part was a language development by using CALL.  The interview results showed students’ 
expectation to use language in the future.  Jiang ( 2008)  proposed that CALL in language classroom could 
motivate students to use and quickly learn language by the contents were a good way for Content – based 
Learning.  Also, Hubbard ( 2004)  presented that the motivation in language classroom was important, and 
CALL could create the positive learning language environment.  The students could apply language 
knowledge and skills when they encountered the real situation. 
 The last part was CALL had an influence on language learning and teaching classroom. Jiang (2008) 
proposed that CALL had influenced on the normal language classroom and institutes system. An integration 
of CALL into language classroom should consider the students’  Needs Analysis to get the benefits to 
students, and cost –  effectiveness of program.  Although, using CALL in language classroom had several 
strong points such as online program, multimedia, VDO clips, and so on, the cost –  effectiveness and 
building the computer rooms had considered. 
 From the results and discussion showed both advantages and disadvantages of using CALL. 
Hubbard ( 1996)  suggested that applying CALL into language classroom should consider the lesson 
management, quality of the program, need analysis of learners, program update, contents update, and 
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examining the weak points of program. As mention earlier, the results of this study could apply in learning 
and teaching language in the future.  
  
Conclusion and Suggestion  

The results and discussion of using TMM for developing English to RMUTL Chiang Rai students had 
shown the high satisfaction level, which were applied both inside and outside the classroom as following;   

1 .  The instructors could take the exercises and quizzes used into normal classroom as the 
assignments or homework.  

2 .  The instructors could use the TMM program to practice all skills of reading, writing, listening, 
speaking, grammar, and vocabulary. The instructors could see various exercises, whereas the students could 
also practice and review English with various exercise. 

3. The students could learn English by themselves.  
4. Both instructors and students had a great chance to practice language skills and computer skills 

in the same time. 
5. TMM program should be promoted to use in all English courses. 
6.  Before buying the TMM program should observe the students and instructors’  need analysis. 

The trial program is needed for evaluating its quality. 
From the suggestions above, TMM has several the advantages for EFL students. It can be a tool for 

learning and teaching that assists the instructors in designing and checking exercises.  It is also a tool for 
recording data of each learner. In the further, CALL will be studied the other roles in learning and teaching 
language.   
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ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการ 
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FACTORS THAT INFLUENCE ON INTENTIONS TO STAY 
OF GENERATION Y 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประชากรศาสตร์ของของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  2) 
วิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 3) ศึกษาระดับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยแ์ละความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุม่เจเนอเรช่ันวาย 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย   5) วิเคราะห์
ประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  6) ศึกษา
อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม เจเนอเรช่ัน ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 185 
คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ในการหาขนาดตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย  การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สองตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  อายุระหว่า ง  33-38 คน สถานภาพโสด 
ระยะ เวลาในการปฏิบ ัต ิง าน 1-5 ปี ร าย ได ้ต ่อ เด ือนอยู ่ร ะหว่า ง  25,001–35,000 บาท โดย เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและอยู่ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ (2) การสกัดองค์ประกอบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ได้องค์ประกอบทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน ด้านความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านสวัสดิการ ด้านดูแลส่งเสริม ด้านความสัมพันธ์ ด้านบริหารจัดการ ด้ านความรับผิดชอบ 
และด้านครอบครัว   (3) ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน และอันดับสุดท้ายคือ ด้าน
ความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจคงอยู่ที่จะอยู่ในงานสูงมาก (4) การ
เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านดูแลส่งเสริมได้ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดคือ 
อายุ รองลงมาคือระดับการศึกษา  และน้อยที่สุดคือต าแหน่งทางวิชาการ ส่วนปัจจัยด้านครอบครัวจะได้ว่าตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดคือ ระยะเวลาการท างานและเพศตามล าดับ (5) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 คือ รายได้และต าแหน่งวิชาการกับจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านดูแลส่งเสริม พบว่าต าแหน่งวิชาการ
สัมพันธ์กับจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านดูแลส่งเสริมมากที่สุด ตามด้วยรายได้ (6) การวิเคราะห์อิทธิพลของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  ได้แก่ ด้านสวัสดิการ ด้านความก้าวหนา้ 
ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน ด้านความสัมพันธ์และด้านความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ของ
บุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถแนวทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บุคลากรมีความตั้งใจคงอยู่ให้นานที่สุด และพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยที่มีความต่างระหว่างเจเนอเรช่ัน ได้อย่างเหมาะสมกับความคิดและลักษณะนิสัยการท างานของแต่ละเจเนอเรช่ัน   

 
ค าส าคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ความตั้งใจคงอยู่  เจเนอเรช่ันวาย 

Abstract 
  The objectives of this research were 1)  To study the demography of the academic personnel 
Generation Y 2)  To analyze the components of human resource management of academic personnel of 
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Generation Y 3)  To  study the level of human resources management towards academic personnel of 
Generation Y  4)  To  study the persistence level of academic personnel of Generation Y 5)  To analysis 
demography that is related to human resource management of academic personnel of Generation Y 6) To 
study the influence of human resources management on the persistence of academic personnel in 
Generation Y  Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The sample used in this research was the 
185 academic staff who are in Generation Y using the formula of Yamane to determine the number of 
samples.  The research instrument is a questionnaire consisting of 4 parts and the statistics used in data 
analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation, Factor Analysis, One- Way ANOVA, Bivariate Analysis 
and Multiple Regression Analysis.  The results of the study revealed that (1) most respondents were female, 
aged between 33- 38 people, single status, duration of work 1- 5 years, monthly income between 25,001-
35,000 baht by being a university employee and mostly in the social sciences and humanities group.  ( 2) 
This research’ s goal is to study the important elements of the human resources management by 
documentation from people in the academic staff of Generation Y, processing exploratory factor analysis 
by using the method of Principal component analysis, using Varimax to rotate the elements’  core 
perpendicularly.  Research results show that the variable sets that are being researched can analyze the 9 
element. Those elements consist of the balance of work life, the readiness for work, advancement, welfare, 
promotion, relationship, management, responsibility and family.  ( 3)  The level of human resource 
management of the academic personnel of Generation Y as a whole has a level of intention to remain in 
the job very high.   ( 4)  The comparative analysis results showed that care- promoting factors by the most 
influential variables in the level of human resource management are age, followed by education, and the 
least is academic positions.  As for family factors will have the most influence on the level of human 
resource management is working time and sex respectively at 0.05 level of significance. (5) The analysis of 
Bivariate between the two independent variables is income, academic position with human resource 
management in promotion factor, found that the academic position is related to human resource 
management mostly, and followed by income.  (6)  According to the Multiple Regression Analysis, welfare, 
advancement, balance of work life, relationship and the readiness for the work have the influence on the 
persistence of the academic staff at the level of statistical significance 0.05. Therefore, the university is able 
to approach human resource management in order to keep personnel with the intention to stay as long as 
possible, and develop the work potential of the personnel in the university that is different between the 
generations appropriately with the ideas and work habits of each generation. 
 
Keywords: Human resource, Management intention to remain, Generation Y 
 
บทน า 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อิทธิพลของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
การคมนาคม การสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสบายขึ้น ท าให้การเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ของประชากรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆตามมามากมาย ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตการท างานของคนในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการ
ท างานของบุคคลากร องค์กรต่างๆจึงเริ่มประสบปัญหากับความหลาหลายของบุคลากร องค์กรจึงต้องมีการบริหารจัดการใน
ด้านการวางกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อท่ีจะรับมือการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบท่ี
เปลี่ยนแปลงไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์กรต่างๆทั้งในด้านการศึกษาหรือแม้กระทั่ง
สถาบันการศึกษา เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปทางใดย่อมต้องเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น 
 ปัจจุบันแต่ละองค์กรจะมีบุคลากรที่แตกต่างกันตามช่วงอายุวัย ซึ่งจะถูกแบ่งถึง 3 กลุ่ม คือ เบบี้บูมเมอร์ (Baby 
Boomer) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ท่ีท างานร่วมกันในองค์กร (อมรรัตน์ แสง
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สาย, 2558) อย่างไรก็ตาม พบว่า จากบุคลากรทั้ง 3  กลุ่มนี้ กลุ่มของเจเนอเรช่ันวายมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในตลาดแรงงาน  
อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของทุกองค์กรและกลายเป็นก าลังแรงงานที่ส าคัญ  ซึ่งท าให้เข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้น  จึงเป็น
ประเด็นส าคัญที่องค์กรจะต้องปรับตัวเพื่อลดช่องว่างและใช้โอกาสจากคุณลักษณะเด่นของกลุ่มเจเนอเรช่ันวายนี้  ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับเจเนอเรช่ันวาย 
ซึ่งมีคุณลักษณะ คือ มีความเป็นตัวของตัวเอง และมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง นอกจากนี้กลุ่มเจเนอเรช่ันวายชอบท างานเป็น
ทีมสามารถปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงและให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงาน อีกทั้งมีพฤติกรรมการท างานที่เปลี่ยนไป 
และด้วยคุณลักษณะพื้นฐานนี้ท าให้กลุ่มเจเนอเรช่ันวายไม่ยึดติดกับองค์กรและพร้อมที่จะหาโอกาสในหน้าที่การงานใหม่เสมอ 
อย่างไรก็ตามคนกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย นี้ ก็คาดหวังในการท างานในองค์กรที่มั่นคง แสวงหาโอกาสในการพัฒนาและก้าวหน้าอยู่
เสมอ รวมถึงได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมจึงไม่น่าแปลกใจท่ีกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายนี้ มักเลือกงานและเปลี่ยนที่ท างานบ่อย
กว่าเจเนอเรช่ันก่อนหน้า (ปฏิญญา ปิ่นทอง และจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, 2561) 
 ในทุกองค์กรจะมีการเข้าออกสับเปลี่ยนหมุนเวียน ของบุคลากรอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ แต่หากมีอัตราการเข้าออกของ
บุคลากรที่มีมากหรือความถี่มากเกินไป ถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและไม่ส่งผลดีต่อองค์กรเท่าใดนัก เพราะอาจจะท าให้การท างาน
ขององค์กรมีความติดขัดได้ ท าให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน เช่น บุคลากรอาจจะมีภาระหน้าที่มากขึ้น จึงท าให้ประสิทธิภาพ
ของการท างานลดน้อยลง และท าให้องค์กรเกิดต้นทุนในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สูงขึ้น เช่น ต้นทุนส าหรับการ
คัดเลือกบุคลากรใหม่และการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ อีกทั้งยังส่งให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและขาดความต่อเนื่อง 
(ปฏิญญา ปิ่นทอง และจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, 2561) จากปัญหาการคงอยู่ของบุคลากรและคุณลักษณะของบุคลากรกลุ่มเจ
เนอเรช่ันวาย  การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กรในระยะยาวและมีการ
วางแผนที่จะท างานกับองค์กรนั้นเป็นเวลานานที่สุดในอนาคต การที่องค์กรรับรู้ถึงสาเหตุหรือปัญหาต่างๆ จึงท าให้องค์กร
สามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและสามารถหากลยุทธ์มาจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บุคลากรมีความตั้งใจคงอยู่ใน
องค์กรต่อไป (ปฏิญญา ปิ่นทอง และจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, 2561) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่อง ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคง
อยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงมุมมองบุคลากรกลุ่มนี้ในเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ในการจัดการบุคลากรในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรักษาบุคลากรกลุ่มเจเนอเรช่ันวายไว้กับสถาบันการศึกษาได้และบริหารจัดการจาก
คุณลักษณะเด่นของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรช่ันวายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ของของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย   
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
3. เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  
4. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มเจเนอ

เรช่ันวาย 
5. เพื่อวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม เจเนอ

เรช่ันวาย  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. การจัดกลุ่มปัจจัยของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอ
เรช่ันวาย 

2. ปัจจัยประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
3. ปัจจัยประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรชั่น

วาย 
4. ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อกับความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  
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กรอบแนวคิด 
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  ดังแสดงตามรูปภาพที่ 1 
 
         ตัวแปรต้น (x)                         ตัวแปรตาม (y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งทราบจ านวนบุคลากรสายวิชาการ
กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 2562  จ านวน 257 คน (กองบริหารงานบุคคล, 2561)  ตัวอย่าง คือ บุคลากร
สายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท าการหาขนาดตัวอย่างทั้งหมดตามสูตรการ

ค านวณของยามาเน่ (Yamane, 1973: 658) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนี้  
21

N
n

Ne



= 257

1+(257)0.052 = 156.47 

=157คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 157 คน และก าหนดขนาดตัวอย่างที่ต้องการในแต่ละคณะ/วิทยาลัย 

ตามสูตรดังนี้ h h

n
n N

N
   โดยการเลือกตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะ/วิทยาลัย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

โควตา ตามขนาดตัวอย่าง ผู้ศึกษาจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 185 ตัวอย่าง เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและลดความ
ผิดพลาดในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เง่ือนไขก าหนดคือ ไม่น้อยกว่า 157 
ตัวอย่าง 
2.   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ส่วนที่ 2 การประเมินปัจจัยของระดับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย จ านวน 34  ตัวแปร ลักษณะแบบสอบถามเป็น

ข้อมูลทั่วไป 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ประเภทบุคลากร 
- ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ต าแหน่งทางการบริหาร 
- หน่วยงานที่สังกัด 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มีตัวแปรทั้งหมด 34 ตัวแปร 

ความตั้งใจคงอยูข่องบุคลากร 

รูปภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
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แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีค าตอบ 5 ระดับตามแนวทางของลิเกริร์ต (Likert type scale, อ้างใน ประสพ
ชัย พสุนนท์ 2553) ส่วนที่ 3 ระดับความตั้งใจคงอยู่บุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี   ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีค าตอบ 10 ระดับ และส่วนที่ 4 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามใน 2 ด้าน เพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพ โดยด าเนินวิธีการดังนี ้
 3.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 
สร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย และน าไปให้ผู้เช่ียวชาญช่วยท าการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และถูกต้อง 
แล้วน ามาประเมินผลและวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) ข้อค าถามที่ดี
จะต้องมีค่า IOC ใกล้เคียงกับ 1 โดยก าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปถือว่าสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จากข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 37 ข้อ ปรากฏว่ามีข้อค าถามที่
ใช้ได้จ านวน 37 ข้อ ซึ่งข้อค าถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.60 - 1.00  
 3.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 
Out) โดยการทดสอบกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย โดยการทดสอบ
ความเชื่อมั่น (Reliability) การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือในการวิจัย โดยการวิเคราะห์ค่า Alpha Cronbach โดย
สัมประสิทธิ์แอลฟาวิธีของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient; α) ซึ่งการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาน้ัน 
มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา ก าหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือของสัมประสิทธิ์แอลฟาค่ า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ถือว่าแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ภัสส์ศา นวนขนาย , 2558 : 27) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบัค (Cronbach's alpha coefficient) ของแบบสอบถามจ าแนกตามการจัดการทรัพยากรมนุษย์เท่ากับ 
0.943 และของปัจจัยความตั้งใจคงอยู่เท่ากับ 0.739  ทั้งหมดมีค่าเข้าใกล้ 1 โดยที่มากกว่า 0.70    ท าให้ทราบว่าเครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544)  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยข้อมูลปฐมภูมิได้มาจากการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจ านวน 185 ชุด  โดยท าการสุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) จากบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร รายงานวิจัย อินเตอร์เน็ต และข้อมูล
สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวบรวม ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของค าตอบแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ และเรียงความด้วยกราฟ  
5.2 การจัดกลุ่มปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
5.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม

เจเนอเรช่ันวาย   
5.4 ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์สองตัวแปร (Bivariate Analysis) โดยใช้การทดสอบไคก าลังสอง 
(𝑋2 − test)  

5.5 ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) และการคัดเลือกตัวแปรเพ่ือการพยากรณ์ โดยการถดถอยแบบขั้นตอน 
(Stepwise regression)   
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ผลและอภิปราย 
1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

 
 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.4 มีอายุระหว่าง 33-38 คน คิด

เป็นร้อยละ 60.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 66.5 โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาโท คิด
เป็นร้อยละ 76.2 โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.8 โดยรายได้ต่อ
เดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.1 โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 98.4 มีต าแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่ คือ อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 96.2 และมีบุคลากรอยู่ในกลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 48.1 

 
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ( Exploratory Factor 
Analysis)  เพื่อการวิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  
มีตัวแปรทั้งหมด 34 ตัวแปร และท าการจ าแนกกลุ่มตัวแปร (Principal Component Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันไว้กลุ่มเดียวกัน โดยมีผลการทดสอบโดยใช้สถิติ  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test  ผล
วิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มตัวแปรได้  เนื่องจากค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.901 ซึง่มากกว่า 0.5 และเข้าสู่ 1 สรุปได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่
เหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มตัวแปรได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2544) และ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้
ทดสอบสมมติฐานตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ เท่ากับ 2860.435 
และมีค่า Significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันจึงต้องวิเคราะห์การ
จ าแนกกลุ่มตัวแปร ดังผลในตารางที่ 2  
 
ตารางที่  1  จ านวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวนสะสมของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย   
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               รูปภาพที่ 2    
 

จากรูปภาพที่ 2   การแสดง Scree Plot น าค่าไอเกน (Eigen value) มาท าการ Plot จะเห็นว่าข้อมูลค่าไอเกนจะ
ลดลงอย่างรวดเร็ว พบว่ามีเพียง 9 Factors เทา่นั้นท่ีสามารถน าไปใช้ได้ มีค่าไอเกนมากกว่า 1 

 
จากตารางที่ 1 และรูปภาพที่ 2  ผลจากการจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและการตั้งช่ือองค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่

ใช้ในการวิเคราะห์มีทั้งหมด 34 ตัวแปร สามารถจัดองค์ประกอบได้จ านวน 9 องค์ประกอบ มีค่าไอแกน (Eigen value) เกิน 
1.0 ซึ่งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบาย ความผันแปรของตัวแปรได้ทั้ง 34 ตัวแปร ซึ่งทั้ง 9 องค์ประกอบสามารถ
อธิบายความแปรปรวนรวมของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 61.343 โดยองค์ประกอบท่ี 1 ได้จ านวน 6 ตัวแปร อธิบายได้ร้อยละ 
30.336 องค์ประกอบท่ี 2 ได้จ านวน 4 ตัวแปร อธิบายได้ร้อยละ 5.232 องค์ประกอบท่ี 3 ได้จ านวน 6 ตัวแปร อธิบายได้ร้อย
ละ 4.889 องค์ประกอบที่ 4 ได้จ านวน 6 ตัวแปร อธิบายได้ ร้อยละ 4.687 องค์ประกอบที่ 5 ได้จ านวน 3 ตัวแปร อธิบายได้ 
ร้อยละ 4.069 องค์ประกอบท่ี 6 ได้จ านวน 3 ตัวแปร อธิบายได้ ร้อยละ 3.326 องค์ประกอบท่ี 7 ได้จ านวน 2 ตัวแปร อธิบาย
ได้ ร้อยละ 3.016 องค์ประกอบที่ 8 ได้จ านวน 2 ตัวแปร อธิบายได้ ร้อยละ 2.999 องค์ประกอบที่ 9 ได้จ านวน 2 ตัวแปร 
อธิบายได้ ร้อยละ 2.788  

เมื่อจัดองค์ประกอบได้ 9 องค์ประกอบ จึงท าการก าหนดช่ือองค์ประกอบเพื่อสื่อความหมายให้สอดคล้องกับตัวแปร
ของแต่ละองค์ประกอบเพื่อที่มีความเหมาะสมในกับการน าไปใช้ต่อไป ดังนี้ 
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1) ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน  2) ด้านความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
1.ท่านสามารถท างานควบคู่ไปกับการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี 
2.การท างานของท่านไม่เป็นอุปสรรคตอ่ การดูแลสุขภาพของตัวท่านเอง 
3.การท างานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อ การออกก าลังกาย การท่องเท่ียว 
และการพักผ่อนอื่น ๆ 
4.ตารางปฏิบัติงานไม่เป็นอุปสรรคหรือเป็น อุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัว 
5.ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มท่ีในช่วงวันหยุด 
6.สามารถเบิกค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง เมื่อปฏิบัติงานนอกสถานท่ีได้ 

1.สภาพห้องเรียนมีความพร้อมกับการ
เรียนการสอน 
2.อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมี
เพียงพอ 
3.มหาวิทยาลัยมีสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนท่ีทันสมัย 
4.สถานท่ีท างานมีความเป็นสัดส่วน 
สะดวก สบาย ต่อการปฏิบัติงาน 

3) ด้านความก้าวหน้า 4) ด้านด้านสวัสดิการ 
1.สิทธิวันหยุดประจ าปี ลากิจ ลาป่วยและลาพักผ่อน ท่ีได้รับมีความ
เหมาะสม 
2.มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนา บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
3.การขึ้นเงินเดือนมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
4.มหาวทิยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5.เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้ 
6.การเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามกฎเกณฑ์และมี
ความยุติธรรม 

1.มีเงินสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากร 
2.มีการบริการด้านค่ารักษาพยาบาล (เช่น ประกันสุขภาพ 
ประกันอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่รัฐจัด) 
3.ได้รับค่าตอบแทนหรือรางวัลเม่ือมีผลงานท่ีสร้างชื่อเสียง
ให้มหาวิทยาลัย 
4.มีท่ีพักอาศัยให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
5.มีให้เงินทุนในการศึกษาต่อแก่บุคลากรในระดับสูงขึ้น 
6.มี เงินเดือนประจ าเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน 

5) ด้านดูแลส่งเสริม 6) ด้านความสัมพันธ์ 
1.ท่านได้รับการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย (เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี) 
2.เงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้และความสามารถ 
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเข้ารับการอบรมและสัมมนา 

1.มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาo 
2.เพื่อนร่วมงานมีความเป็นกันเอง 
3.ได้รับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาในการ
ท างาน 

7) ด้านบริหารจัดการ 8) ด้านความรับผิดชอบ 9) ด้านครอบครัว 
1.จ านวนชั่วโมงการสอนในแต่
ละสัปดาห์มีความเหมาะสม 
2.จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี 
เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานเกษียณ 

1.ผู้บริหารดูแลให้ความคุ้มครอง 
รับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติและท่ี
มอบหมายให้ท า 
2.มีโอกาสได้ปรับค่าตอบแทนสูงขึ้น
ตามความสามารถ 

1.สมาชิกในครอบครัวของท่านเข้าใจและสนับสนุนให้ท่าน
สามารถน างานมาท า ท่ีบ้ านได้แม้จะเป็นเวลาของ
ครอบครัว 
2.ภาระหน้าท่ีทางครอบครัวของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การทุ่มเทให้กับการท างาน 

 
3. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจ

เนอเรชั่นวาย ผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอ
เรช่ันวาย 
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 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการ
กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8973 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =.46252) 
โดยพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.1063 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน =0.54517) รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย4.0309 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= .49993) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.7234  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .66457) ตามล าดับ 
 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)  ในการ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างมีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านต่างๆ ดังตารางที่  3 
 
ตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถึงปัจจัยส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้านต่างๆ จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

 
 
จากตารางที่ 3  สรุปเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆ  ได้ดังนี้  

1.ปัจจัยด้านดูแลส่งเสริม ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดคือ อายุ (ค่า Partial 
Eta Squared=3.6%) รองลงมาคือ ระดับการศึกษา (ค่า Partial Eta Squared=3.3%)   และน้อยที่สุดคือ ต าแหน่งทาง
วิชาการ (ค่า Partial Eta Squared=2.2%) 

2. ปัจจัยด้านครอบครัว ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดคือ รายได้ต่อเดือน (ค่า 
Partial Eta Squared=5.7%) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ค่า Partial Eta Squared=4.6) และน้อยที่สุดคือ 
เพศ (ค่า Partial Eta Squared=2.52%) 

3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

4. ปัจจัยด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือ กลุ่ม
สาขา นอกนั้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐานปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์ด้านต่างๆ โดยการวิเคราะห์สองตัวแปร (Bivariate Analysis) ด้วยการทดสอบไคก าลังสอง (𝑋2 − 𝑋𝑋𝑋𝑋) ดัง
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  การทดสอบปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านต่างๆ  แสดงค่า
ไคสแควร และ Cramer’s V โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 

 
 
จากตารางที่ 4  สรุปการทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยด้านต่างๆ  ได้ดังนี้  
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างานมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับกลุ่ม

สาขาวิชาของหน่วยงาน (Chi-Square = 11.244, Sig. = 0.024) และมีการวัดความเข้มของความสัมพันธ์ทางสถิติ Cramer’s 
V ที ่17.4% 

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านดูแลส่งเสริมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับรายได้ต่อเดือน (Chi-Square 
=10.67, Sig. = 0.031) และมีการวัดความเข้มของความสัมพันธ์ทางสถิติ Cramer’s V ที่ 17% และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันกับต าแหน่งทางวิชาการ (Chi-Square =7.059, Sig. = 0.029) และมีการวัดความเข้มของความสัมพันธ์ทางสถิติ Cramer’s 
V ที่ 19.5%  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 คือ รายได้ และ ต าแหน่งวิชาการกับจัดการทรัพยากร
มนุษย์ด้านดูแลส่งเสริม  พบว่า ต าแหน่งวิชาการสัมพันธ์กับจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านดูแลส่งเสริมมากที่สุด (19.5%)  
รองลงมาคือ รายได้ (17%)  

3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านบริหารจัดการมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเพศ (Chi-Square =9.805, Sig. = 
0.007) และมีการวัดความเข้มของความสัมพันธ์ทางสถิติ Cramer’s V ที ่ 23% 

4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านครอบครัวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับรายได้ต่อเดือน (Chi-Square =9.805, 
Sig. = 0.007)  และมีการวัดความเข้มของความสัมพันธ์ทางสถิติ  Cramer’s V ที ่ 19.3% 

นอกนั้นไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

6.  การทดสอบความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่

ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   ซึ่งสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 5  ดังนี ้
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ตารางที่ 5    ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Coefficients) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในปัจจัยด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  

  Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 8.330 .070  119.774 .000 
ด้านสวัสดิการ .371 .070 .338 5.316 .000 
ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน .251 .070 .229 3.604 .000 
ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน .243 .070 .222 3.482 .001 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน .204 .070 .186 2.928 .004 
ด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน .170 .070 .155 2.434 .016 
𝒃𝒃  =  27.5   Durbin-Watson = 1.957  Tolerance = 1.00  VIF = 1.00  F =13.573  (Sig. = 0.000) 

* มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของ

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านความสมดุลของ ชีวิตการท างาน ด้านความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านสวัสดิการ ด้านดูแลส่งเสริม ด้านความสัมพันธ์ ด้านบริหารจัดการ ด้านความรับผิดชอบ และด้านครอบครวั 
โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจคง
อยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม Generation Y (F =13.573, Sig. = 0.000) โดยพบว่า ปัจจัยด้านสวัสดิการ(t=5.316, 
sig=0.000) ปัจจัยด้านความก้าวหน้า(t=3.604, sig=0.000) ปัจจัยด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน((t=3.482, sig=0.001) 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ (t=2.928, sig=0.004) และปัจจัยด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน(t=2.434, sig=0.016) 
ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยที่ท้ัง 5 ส่วนปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยด้านสวัสดิการ(Beta = 
0.338) ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้า(Beta=0.229) และอันดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน(Beta=0.155) ส่วนปัจจัยที่
ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม Generation Y ได้แก่ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ ปัจจัยด้านบริหาร
จัดการ ปัจจัยด้านดูแลส่งเสริม และปัจจัยด้านครอบครัว 

สมการถดถอยที่เหมาะสมในการประมาณความตั้งใจคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย   ได้สมการ
ถดถอยในการประมาณ ดังนี ้

 
7.  ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Assumption) 
           7.1 การตรวจสอบปัญหาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ (Non constant Variance) โดยมีความ
แปรปรวนเท่ากับ 𝑋2 นั่นคือ 𝑋𝑋~𝑋(0, 𝑋2) การตรวจสอบด้วยการทดสอบสมมติฐาน ตัวสถิติที่เลือกใช้คือ Brown 

F1 คือ ด้านความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 
F2 คือ ด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
F3 คือ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน   
F4 คือ ด้านสวัสดิการ 
F6 คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

สมการคะแนนดิบ:          ŷ = 8.330 + 0.371F4 + 
0.251F3 + 0.243F1 + 0.204F6 + 0.170F2  
สมการคะแนนมาตรฐาน:  ŷ = 0.388F 4 + 0.229F 3 + 
0.222F 1 + 0.186F 6 + 0.155F 2  
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เนื่องจาก 𝑋𝑋𝑋
∗ = 1.09693 จึงไม่สามารถปฏิเสธ 0H  ได้ดังนั้น ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ความแปรปรวนของความ

เคลื่อนคงที่   
7.2 การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน (Correlated Error) การตรวจสอบด้วยการ

พิจารณาค่า Durbin-Watson พบว่าค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.957 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 จะถือว่าไม่เกิด
ปัญหาความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

7.3 การตรวจสอบปัญหาความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบ (Non-Normality) การตรวจสอบด้วยการ
พิจารณากราฟ Histogram, Normal Probability Plot และ Box Plot   ดังรูปภาพที่ 3, 4 และ 5 

 

 
รูปภาพที่ 3  ฮิสโตแกรม(Histogram)      รูปภาพที่ 4  Normal Probability             รูปภาพที่ 5 Box Plot 
 
 
 
 
        
รูปภาพที่ 6   Box Plot 
 
 
 
นอกจากการตรวจสอบด้วยการพิจารณาฮิสโตแกรม (Histogram) และ Normal Probability Plot แล้วจะต้องมีการใช้สถิติ
ทดสอบมาทดสอบควบคู่ไปกับการพิจารณาด้วย โดยตัวสถิติที่ใช้ คือ Kolmogorov-Smirnov และ Shapiro-Wilk  
 
ตารางที่  5 Tests of Normality ด้วยค่า Kolmogorov-Smirnov และ Shapiro-Wilk 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

เศษตกค้าง(Residual) .043 185 .200* .990 185 .200 
สรุปผล จะปฏิเสธ 0H เมื่อ Sig. <   = 0.05   เนื่องจาก Sig. = 0.200 จึงไม่ปฏิเสธ 0H ดังนั้น ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ความเคลื่อนจึงมีการแจกแจงปกติ 

 
7.4 การตรวจสอบปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicolinearity) 

       จะพิจารณาจากค่า  VIF (Variance Inflation Factor)  และ Tolerance จะถือว่าตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กันเอง เมื่อค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 และค่า Tolerance มีค่ามากกว่า 0.1 

 
 
 

จากรูปภาพที่ 3  พบว่าลักษณะของ
กราฟฮิสโตแกรม(Histogram) มีการ
แจกแจงใกล้ เคียงกับโค้งปกติ  หรือ
ค่อนข้างมีความสมมาตร แสดงถึงความ
คลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ 

จากรูปภาพที่ 4  พบว่าจุดของ
ค่าสังเกตส่วนใหญ่อยู่ ในแนว
เ ส้ น ต ร ง  แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม
คลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบ
ปกติ 

จากรูปภาพที่ 5  พบว่าลักษณะ
ของ Box Plot ค่อนข้างสมมาตร 
แสดงถึงความคลาดเคลื่อนน่าจะมี
การแจกแจงแบบปกติ จึงต้องอาศัย
สถิติเข้ามาทดสอบควบคู่ไปด้วย 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

372 

ตารางที่  6   ค่า VIF (Variance Inflation Factor) และ Tolerance  

จากตารางที่  6  พบว่าค่า Tolerance ของทุกตัวแปรมากกว่า 0.01 และ VIF ของทุกตัวแปรน้อยกว่า 10 แสดงว่า
ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส โสด มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา ชนะเคน (2559) ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มเจนวาย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิเคราะห์ พบว่า บุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี มีระดับความตั้งใจคงอยู่โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีความตั้งใจคงอยู่มากท่ีสุด ซึ่งบุคลากรสายวิชาการกลุ่ม
เจเนอเรช่ันวาย มีความต้องการอยู่ในมหาวิทยาลัยปัจจุบันและตั้งใจจะปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยให้นานที่สุด สามารถจัด
องค์ประกอบได้จ านวน 9 องค์ประกอบ ดังนี้  ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน ด้านความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านสวัสดิการ ด้านดูแลส่งเสริม ด้านความสัมพันธ์ ด้านบริหารจัดการ ด้านความรับผิดชอบและด้านครอบครัว  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน 
และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว ตามล าดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างปัจจัยด้านดูแลส่งเสริมแล้วตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดคือ อายุ  รองลงมาคือ 
ระดับการศึกษา  และน้อยที่สุดคือ ต าแหน่งทางวิชาการ ส่วนปัจจัยด้านครอบครัว จะได้ว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดคือ รายได้ต่อเดือน รองลงมาคือ ระยะเวลาการท างาน และน้อยที่สุดคือ เพศ  ส าหรับการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 คือ รายได้และต าแหน่งวิชาการกับจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านดูแลส่งเสริม  
พบว่าต าแหน่งวิชาการสัมพันธ์กับจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านดูแลส่งเสริมมากที่สุด รองลงมาคือ รายได้   โดยกลุ่มสาขาวิชา
ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน และเพศมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านบริหารจัดการ  ตามด้วยรายได้ต่อเดือนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
กับจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านครอบครัว และท้ายสุดการจัดทรัพยากรมนุษย์ในด้านสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้า ด้าน
ความสมดุลของชีวิตการท างาน ด้านความสัมพันธ์ และด้านความพร้อมในการปฏิบัติงาน  มีอิทธิพลต่อการความตั้งใจคง
อยู่ของบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   ดังนั้น ด้าน
สวัสดิการควรสนับสนุนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่ไม่ได้อยู่หอพักในมหาวิทยาลัยและตรวจสอบการใช้สิทธิแฝงเพื่ออยู่หอพัก 
ให้ทุนการศึกษาบุตร มีประกันสุขภาพหรือวงเงินในการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานมหาวิทยาลั ย เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ทั้งของตนเองและครอบครัว ปรับฐานเงินเดือนให้สูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ปรับเงิน
ประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เท่ากับข้าราชการ เพราะเกณฑ์การประเมินทุกอย่างเหมือนกัน ภาระหน้าที่ทุก
อย่างเท่ากัน ควรได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน ด้านความก้าวหน้าสนับสนุนความมั่นคงให้มากขึ้นต่อสัญญาเป็นสัญญาระยะยาว
จนอายุ 60 ปี ใช้วิธีที่สร้างสรรค์ในการจูงใจให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการท างานมากกว่าการท าประเมินถ้าไม่ผ่านจะมีผลต่อ
การต่อสัญญาจ้าง การแบ่งภาระหน้าที่การท างานให้เท่าเทียมกันให้มีความยุติธรรมในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนและ
สถานภาพคงอยู่ ด้านความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว เพิ่มสวัสดิการแก่บิดามารดาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย งานโหลดที่อาจารย์รุ่นใหม่มากเกินไปไม่สมดุลงานนอกเวลามีมากไป ท างานมากกว่าใช้ชีวิตกับครอบครัว อยาก
ให้ปรับระบบภาระอาจารย์ที่ไม่เกี่ยวกับการสอน ด้านความสัมพันธ์หัวหน้างานควรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการท างาน ไม่แบ่งพรรคแบ่งวก อยากให้มีกิจกรรมเสริม
ความสัมพันธ์อันดี และด้านความพร้อมในการฏิบัติงานควรปลูกต้นไม้เพิ่มในบริเวณมหาวิทยาลัยให้ร่มรื่น  ในฐานะอาจารย์

ตัวแบบ (Model) Tolerance VIF 
ด้านสวัสดิการ 1.00 1.00 
ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน 1.00 1.00 
ด้านความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 1.00 1.00 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 1.00 1.00 
ด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 1.00 1.00 
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ผู้สอนประสงค์ให้มีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัย และเป็นพื้นที่ท่ีนักศึกษาสามารถท างานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
ตามบริบทธรรมชาติของวิชาชีพ  และควรท าให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามนโยบายมหาลัยใ ห้ได้อย่าง
จริงจัง พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในที่ท างานให้มีประสิทธิภาพและคลอบคลุมถึงการใช้งานในห้องเรียนด้วย   
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บุคลากรมีความตั้งใจคงอยู่ให้นานที่สุด 
2. มหาวิทยาลัยมีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีความต่างระหว่างเจเนอเรช่ัน  ได้
อย่างเหมาะสมกับความคิดและลักษณะนิสัยการท างานของแต่ละเจเนอเรช่ัน   
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรสายวิชาการกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปอาจท าการ
เปรียบเทียบบุคลากรกลุ่มเจเนอเรช่ันอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะน าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกัน 
2. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ 
 
รายการอ้างอิง 
กองบริหารงานบุคคล, (2561). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=7156 /contact [สืบค้นเมื่อ 

25 ธันวาคม 2561]. 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2544). หลักสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ปฏิญญา ปิ่นทอง และจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์. (กรกฎาคม-กันยายน 2561). อิทธิพลของการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีต่อ

ความตั้งใจคงอยู่ของพนักงานวิศวกรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง. สุทธิปริทัศน์, 
32(103), 175-177. 

ประยรูศรี บุตรแสนสม. (กรกฎาคม 2555). การคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์เขา้ในสมการถดถอยพหุคณู. วารสารการวัดผล
การศึกษา, 17(1), 43-60. 

ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิตธิุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร : 745 หน้า 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งท่ี 7) กรุงเทพมหานคร : ส านัก

ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ภัสส์ศา นวนขนาย. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถหลักและประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 

บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม). 
วรางคณา ชนะเคน. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลระดับตติยภมูิแห่งหน่ึง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข. (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยครสิเตียน). 
อมรรัตน์ แสงสาย. (2558). ปัจจัยด้านองค์กรและการรบัรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน 

Generation-Y: กรณีศึกษาบริษัทเอเชียนสแตนเล่ย์ อินเตอเนช่ันแนล จ ากัด. วิชาการมหาวิทยาลยัปทมุธานี, 
8(2),117-123.  

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. Newyork: Harper and Row 
Publication. 

 
  

http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=7156
http://library2.tni.ac.th/ulib/searching.php?MAUTHOR=%20%BB%C3%D0%CA%BE%AA%D1%C2%20%BE%CA%D8%B9%B9%B7%EC


  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

374 

แนวทางสะเต็มศึกษากับโมเดลรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 
Covalent Molecular Shape Models with STEM Approach 

 
วนิดา เจียรกลุประเสริฐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
ผู้ประสานงาน: vanida.c@psu.ac.th 

 
Vanida Chairgulprasert 

Assistant Professor, Department of Science, Faculty of Science and Technology, 
Prince of Songkla University, Pattani Campus 

 
บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและเห็นภาพจริง จะเป็นการพัฒนาทักษะที่
ส าคัญด้านต่างๆ ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี ในงานวิจัยนี้ผู้สอนได้น าแนวทางของสะเต็ม
ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยให้ผู้เรียนได้ท างานกลุ่มและประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อออกแบบสร้างโมเดลแสดงโครงสร้างโมเลกุลโคเวเลนต์
รูปแบบต่างๆด้วยวสัดุที่เหมาะสม พบว่าโมเดลที่สร้างขึ้นมีการใช้วัสดุที่มีความหลากหลาย สามารถอธิบายให้ผู้เรียนในกลุ่มอื่น
เห็นโครงสร้างได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก และการท างานกลุ่มท าให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาทักษะต่างๆ เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเกิดทักษะการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการท านายรูปร่าง
แบบต่างๆได้  จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนพบว่าผู้เรียนทั้งหมด 2 กลุ่ม สอบผ่านร้อยละ 74.5 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 7.7 สูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.7 และคะแนนสูงสุดเท่ากับ 10 อย่างไรก็ตามค าถามที่ต้อง
อาศัยความจ าผนวกกับความเข้าใจ ผู้เรียนยังท าได้ไม่ดีนักท าให้คะแนนสอบโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
 
ค าส าคัญ: สะเต็ม  รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์  การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21    
 

Abstract 
The proactive teaching management that focuses on students to take action will develop critical 

skills for lifelong learning  in the 21st century. In this research, the instructor has applied the STEM approach 
to teach covalent molecular shapes. By student working in groups, they have to apply science, technology, 
mathematics together with engineering to design and create models with appropriate materials to  show 
different structures of covalent molecules.  It was found that the constructed models use a variety of 
materials were able to explain every types of molecular shapes clearly to students in other groups.  Most 
the learners satisfied this activity with high to highest level.  This group working allowed the learners to 
develop various skills including understanding and self-learning. It also created learning skills and could be 
used to predict various covalent molecular shapes.  The post-test showed that the obtained highest score 
was 10 and 74.5% of two student groups passed the exam with an average score of 7.7 which was higher 
than the pre- test with an average score of 0. 7.  However, the questions combining memory with 
understanding, students had not done well resulting the average score was moderate. 
 
Keywords: STEM,  covalent molecular shapes, lifelong learning, 21st century learning   
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บทน า 
การพัฒนาผเูรียนใหมีคุณภาพ เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามหลักการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น 

ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทางความคิด กล้าแสดงความสามารถของตนเอง 
การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ , 2561; มนตรี, 
2556; สุพรรณี, 2557; Marynowski, 2019) เปนรูปแบบหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนมทีักษะแห่งโลกปัจจุบันและอนาคต    เปนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีการใชความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมผสมผสานกัน   ผานการ
ท ากิจกรรมที่จะท าใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแกปญหา และทักษะการ
สื่อสาร ซึ่งสามารถน าไปเชื่อมโยงหรือประยุกตใชในชีวิตประจ าวันได้  

พันธะเคมี เป็นพื้นฐานทางเคมีที่ส าคัญมีการศึกษาเกี่ยวกับสารประเภทต่างๆ คือ โลหะ ไอออนิก และโคเวเลนต์ ซึ่ง
แต่ละประเภทมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีแตกต่างกัน โดยสารประกอบโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้างแตกต่างกันจะมีรูปร่าง
โมเลกุลแตกต่างกัน ส่งผลให้มีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกันเช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว และการละลาย เป็นต้น การศึกษา
รูปร่างโมเลกุลต้องอาศัยการจินตนาการจากรูปภาพซึ่งเป็นเพียง 2 มิติ อาจท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากไม่
สามารถมองเห็นโครงสร้างได้จริง ประกอบกับโครงสร้างโมเลกุลเป็นการจัดอะตอมตามรปูทรงเรขาคณิตและผู้เรยีนบางส่วนไม่
สามารถเช่ือมโยงระหว่างเคมีของรูปรา่งของโมเลกุลกับรูปทรงทางคณติศาสตรไ์ด้ จึงต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ
มองเห็นเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น รู้จักค้นคว้าและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างศาสตร์ได้ จึงได้น า
แนวทางการศึกษาแบบสะเต็มมาใช้บูรณาการความรู้  จากการศึกษารายงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบเชิงรุก พบว่าช่วย
พัฒนานักศึกษาได้เป็นอย่างมากและท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เช่นรายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 และรายวิชาเคมี
ทั่วไป  1 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ประสบผลส าเร็จในการสอนแบบเชิงรุก ( วนิดา, 2561; วนิดาและเสาวภา, 2560) 
นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมากที่บ่งบอกถึงการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึง
รายงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Barkatsa et al., 2019; Dreyfus et al., 2019; Seyranian et al., 2018; เทอดชัยและคณะ, 
2560) ในการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และเข้าใจว่าผู้เรียนมีความแตกต่างกัน 
ผู้สอนต้องหารูปแบบวิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน ท าให้นักศึกษามีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ไปใช้ คิดเป็น และมีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (สนง. คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) นอกจากน้ีผู้เรียนต้องรู้จักค้นคว้านอกห้องเรียน และสามารถน าเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการวิจัยนี้ผู้สอนได้น าแนวคิดทางสะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องรูปร่างโมเลกุลของ
สารประกอบโคเวเลนต์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกันผ่าน
กระบวนการทางวิศวกรรม ในการสร้างโมเดลของสารประกอบโมเลกุลโคเวเลนต์อย่างง่าย ที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตและมุมที่
แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง ท าให้ผู้อื่นเข้าใจรูปทรงทางเรขาคณิตของโมเลกุลโคเวเลนต์ได้โดยง่าย 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประเมินคะแนนพัฒนาการของผู้เรียนก่อนและภายหลังการเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมแบบสะเต็มศึกษา 
3. เพื่อประเมินสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ก าหนด 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีความพึงพอใจ รวมถึง
มีส่วนร่วมในการเรียนสูง นอกจากน้ีผู้เรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการท ากิจกรรม 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 กลุ่ม ที่ลงทะเบียนรายวิชา 721-111 เคมีทั่วไป 1 ภาค
การศึกษาท่ี 1/ 2652 โดยกลุ่ม 1 มีผู้เรียน 43 คน และกลุ่ม 2 มีผู้เรียน 49 คน  
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2. เนื้อหาที่มีการจัดการเรียนการสอนแนวทางสะเต็มคือ รูปร่างสารประกอบโคเวเลนต์ 
3. ประเมินผลการเรียนรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน จ านวน 10 ข้อ  
4. ประเมินความพึงพอใจเป็นค าถามปลายเปิดและค าถามระดับคะแนน 
 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
กระบวนการสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ ขั้นการเก็บ

วิเคราะห์ข้อมูล 
1. ขั้นวางแผน มีล าดับดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์เนื้อหาและ CLO เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์  
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการสอนแบบสะเต็มศึกษา รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาต่างๆ  
1.3 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
1.4 ศึกษาแนวทางการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) 
1.5 จัดท าแผนการสอน โดยน า Flipped classroom ผสมผสานกับแนวทางสะเต็มศึกษา 
1.6 จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม 
1.7 จัดท าเอกสารประกอบการอ่าน และสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอเรื่องรูปร่างโมเลกุลประกอบการศึกษา 

 
2. ขั้นด าเนินการ มีล าดับดังนี้ 

2.1 ทดสอบก่อนการเรียนหัวข้อรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ 
ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบเติมค า 

2.2 แจก QR code ผ่านกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) ที่จัดท าไว้ในกลุ่มเรียน เพื่อให้ผู้เรียนศึกษา VDO เรื่องรูปร่าง
โมเลกุลโคเวเลนต์ที่ผู้สอนได้จัดท าไว้ โดยให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองก่อนมาเข้าชั้นเรียน  

2.3 ภายในช้ันเรียนผู้สอนบรรยายในลักษณะสรุปประเด็น และช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสูตร VSEPR-รูปร่าง
โมเลกุล-รูปทรงเรขาคณิต พร้อมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในช้ันเรียน 

2.4 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มการท างานภายในช้ันเรียน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการดู VDO โดยเน้นในส่วนของ
รูปร่างโมเลกุล มีสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจยากอย่างไร และท าอย่างไรเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น  

2.5 ก าหนดให้ผู้เรียนสร้างโมเดลแสดงรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์กลุ่มละ 1 ชุด โดยการจับฉลาก ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้
งานแตกต่างจากกลุ่มอื่น แต่อาจมีการเหมือนกันในบางกลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกวัสดุที่ใช้ การวัดมุม-ท ามุมให้เหมาะสม สามารถ
ปรึกษากับผู้สอนได้โดยตรงหรือผ่านทางเฟสบุ๊คกลุ่มห้อง ภายหลังสร้างโมเดลเรียบร้อย ให้จัดท า VDO อธิบายโมเดลที่กลุ่ม
ของตนสร้างขึ้น แล้วอัพโหลดขึ้นภายในกลุ่มเฟสบุ๊คของห้อง เพื่อให้ผู้สอนและเพื่อนต่างกลุ่ม ได้ชมพร้อมเสนอแนะข้อคิดเห็น 
ซึ่งอาจมีการให้ปรับแก้ไขตามความเหมาะสม 

2.6 น าโมเดลที่สมบูรณ์มาแสดงภายในช้ันเรียน ให้ศึกษากันอย่างชัดเจน พร้อมทั้งผู้สอนให้ค าแนะน าตามความ
เหมาะสม  

2.7 ทดสอบหลังเรียนและท าแบบสอบถาม 
 

3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1 การวัดผลการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 จากการเปรียบเทียบคะแนนของการทดสอบภายหลังเรียนกับคะแนนของการทดสอบก่อนเรียน ได้ผลดังภาพท่ี 
1 ต่อไปนี ้
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนตามคะแนนของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ผู้เรียนมีคะแนนจากผลการทดสอบต่ ามาก คะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบจากท้ัง 2 กลุ่ม เท่ากับ 2.04 และไม่มีผู้เรียนผ่านการทดสอบ แต่ภายหลังจากการเรียนรู้ตามแนวทางของ
ห้องเรียนกลับด้านและสะเต็มศึกษา โดยให้ผู้เรียนศึกษาจาก VDO และสร้างโมเดลประกอบการเรียนรู้ พบว่าค่าเฉลี่ยของการ
ทดสอบสูงขึ้นมากเป็น 7.7 โดยค่าเฉลี่ยของการทดสอบของทั้ง 2 กลุ่ม ใกล้เคียงกันมาก มีผู้เรียนได้ 10 คะแนนเต็ม จ านวน
ร้อยละ 20.7 และมีผู้เรียนได้ต่ ากว่า 5 คะแนน เพียงร้อยละ 7.6 อย่างไรก็ตามผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถจดจ าช่ือของรูปร่าง
โมเลกุลได้อย่างแม่นย า อาจเนื่องมาจากรูปร่างโมเลกุลมีหลายประเภท แต่ผู้เรียนสามารถท านายและบอกรูปร่างด้วยการวาด
ภาพได้ดี รวมถึงท านายมุมพันธะได้ถูกต้อง การท างานกลุ่มในการสร้างโมเดลประกอบการดูสื่อวีดีโอ ผู้เรี ยนต้องบูรณาการ
ศาสตร์ทั้ง 4 เข้าด้วยกัน ท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 จากการใช้แบบสอบถาม รวมถึงการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อทราบระดับความพึง
พอใจและความเหมาะสมของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม รวมถึงบอกสิ่งที่ได้รับจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ และสิ่งที่เป็น
อุปสรรคในการท ากิจกรรม ได้ผลดังตาราง 

 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถาม 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ทักษะการเรียนรู้ที่ได้รับ - เกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ในเรื่องรูปร่างโมเลกุลมากขึ้นกว่าเดิม เพราะมองเห็นภาพได้ชัดเจน 3 

มิติ สามารถวาดรูปลงบนกระดาษ (2 มิติ) ได้ดีขึ้น 
- การมองเห็นรูปทรงทางเรขาคณิตอย่างเป็นรูปธรรม มีความเข้าใจว่ารูปทรงเรขาคณิตสัมพันธ์กับ

รูปร่างโมเลกุลได้อย่างไร 
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การท่ีต้องออกแบบโมเดลเป็นการกระตุ้นให้เราคิดและยังต้องคิดว่าจะท า

อย่างไรให้โมเดลมีความถูกต้องสมบูรณ์ ท าให้เพื่อนเข้าใจในรูปร่างได้อย่างง่าย ชัดเจน และถูกต้อง 
- การท างานครั้งน้ีต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายมาผสมผสานกันจึงส าเร็จได้ เพราะมีรายละเอียดมาก 
- เรียนรู้เทคโนโลยีการวัดมุมด้วยแอปพลิเคชันต่างๆจากเว็ปไซต์  
- รู้จักการเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมในการท าโมเดล 
- รู้จักการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เรียนรู้ว่ามีแหล่งข้อมูลใดบ้าง หาง่ายหรือยาก 
- ต้องหาเทคโนโลยีมาช่วยในการท าและตัดต่อวีดีโอ ให้มีคุณภาพดี 
- การน าเสนอผลงานต้องมีการฝึกหลายรอบมาก มีเทคนิคมากขึ้น 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
- รู้จักการวิเคราะห์ เน่ืองจากสมาชิกแต่ละคนมีความคิดไม่ตรงกัน ต้องวิเคราะห์และหาวิธีน าเสนอ

เพื่อให้เพ่ือนในกลุ่มเห็นด้วย 
- มีการวางแผนการท างานท่ีดีขึ้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับ - รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนเริ่มท างานต้องวิเคราะห์และค้นคว้าจนเข้าใจจึงจะท างานได้ 
- มีส่ือโมเดลท่ีเห็นได้ชัด ช่วยให้เข้าใจและประยุกต์ใช้ต่อได้  
- เข้าใจและเห็นรูปร่างชัดเจนครบทุกแบบ จากโมเดลของกลุ่มตัวเองและของกลุ่มอื่น 
- เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสูตร VSEPR กับรูปร่างโมเลกุลชัดเจนมากขึ้น 
- เรียนรู้ว่าต้องใช้ความรู้หลายด้านมากในการท างานแต่ละชิ้น การสร้างโมเดลต้องมีความรู้เรื่องรูปร่าง 

ต้องระวังเรื่องความถูกต้องของมุม  
- เกิดความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ 
- สามารถอธิบายให้เพ่ือนฟังได้ โดยมีการฝึกฝนการน าเสนอกับเพ่ือนได้หลายครั้งผ่านการท า VDO  
- เรียนรู้การท า VDO จากเพื่อนและจากเว็ปไซต์ ตั้งแต่ท าไม่เป็นจนมีเทคนิคการท า และสามารถท า

ให้ดีขึ้น 
- มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น 
- รู้จักการท างานกลุ่ม การสร้างความสามัคคี การร่วมมือ ความสัมพันธ์ การเสียสละ ท้ังภายในกลุ่ม 

และมีการขอความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มบ้าง  
ปัญหาจากการท าโมเดล - การวัดมุมมีความผิดพลาด ต้องปรับและหาวิธีการที่เหมาะสม  

- การมีความคิดไม่ตรงกัน แต่ก็มีการตกลงกันได้โดยวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม 
- การท าโมเดลด้วยดินน้ ามัน มีท้ังข้อดีและข้อเสียในเรื่องมุม มุมท่ีท าไว้แล้วอาจมีการคลาดเคลื่อนได้

เพราะดินน้ ามันบิดเบี้ยวง่าย เสียรูปทรงง่าย แต่มีข้อดี เพราะอธิบายเรื่องแรงผลักของคู่
อิเล็กตรอนอิสระได้ดี เพราะท าให้สาธิตได้เหมาะสม 
- มีเวลาจ ากัด แต่ต้องหาข้อมูลเยอะมาก 

 
จากการน าเสนอและสาธิตโมเดลของแต่ละกลุ่มภายในช้ันเรียน พบว่าโมเดลท าให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นรูปร่าง

โมเลกุลได้ชัดเจน และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์กับมุมพันธะได้เป็นอย่างดี โมเดลจากแต่ละกลุ่มมี
ความหลากหลายในการใช้วัสดุ แต่ละกลุ่มมีเหตุผลในการเลือกวัสดุของกลุ่มตนเอง หลายกลุ่มยังพบว่าวัสดุมีผลในเรื่องการท า
มุมพันธะของโมเดลให้มีความถูกต้อง จะต้องเลือกใช้วัสดุให้ดีเพราะบางครั้งประกอบโมเดลและท ามุมเรียบร้อย แต่วัสดุไม่
คงทนหรือไม่แข็งแรงท าให้มุมของโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างไรก็การใช้วัสดุอ่อนก็มีความเหมาะสมในบางประการ 
สามารถใช้สาธิตประกอบการอธิบายได้ดีในกรณีที่มุมพันธะของโมเลกุลจะต้องเปลี่ยนไปตามชนิดของอะตอมด้วย หรือมุม
พันธะจะเปลี่ยนไปถ้าโมเลกุลมีจ านวนอิเลก็ตรอนคู่อิสระที่แตกต่างกัน โมเดลที่ผู้เรียนประกอบขึ้นมีความสมบูรณ์ที่แตกตา่งกนั 
บางโมเดลมองเห็นรูปทรงเรขาคณติชัดเจน บางกลุ่มสามารถวัดมุมได้ชัดเจนแต่ยังต้องบอกรูปรา่งได้ไม่ชัดเจนมากนักต้องอาศยั
การอธิบายจากโมเดล  แต่เมื่อผสมผสานกันของหลายกลุ่มก็จะอธิบายได้ครบทุกประเด็น ซึ่งท าให้ผู้เรียนทุกคนประสบ
ผลส าเร็จในการสร้างโมเดล  

จากการตอบแบบสอบถามจะเห็นได้ว่า กิจกรรมสะเต็มท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะต่างๆเพิ่มมากข้ึนหลายด้าน ใน
การสร้างโมเดลผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกัน จึงจะสามารถสร้างโมเดลได้ อาทิเช่น ต้องมีความรู้ทาง
เคมีเรื่องรูปร่างโมเลกุล ทราบสูตรของ VSEPR ว่ามีความสัมพันธ์กับรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ และมุมของพันธะภายใน
โมเดลก็จะมีการบิดเบนได้ขึ้นกับสูตร VSEPR การรู้จักเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมก็มีผลต่อการประกอบโมเดลให้ได้มุมที่ถูกต้อง 
ในการประกอบและการวัดมุมผู้เรียนได้เรียนรู้การวัดมุมแตกต่างกัน บางกลุ่มใช้ไม้โปรแทรกเตอร์หรือไม้ครึ่งวงกลม บางกลุ่มก็
มีการค้นคว้าน าเทคโนโลยีของแอปพลิเคชันจากเว็ปไซต์มาประยุกต์ใช้ในการวัดมุมของโมเดล และการถ่ายท าและการตัดต่อ
วีดีโอให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

ผู้เรียนยังได้รับประโยชน์จากการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชาความรู้ร่วมกัน ได้เข้าใจเนื้อหามาก
ขึ้นกว่าการดูวีดีโอหรืออ่านเอกสารของผู้สอนเพียงอย่างเดียว ได้เห็นสื่อชัดเจนมากขึ้นท าให้มองเห็นเป็นรูปธรรม ไม่ต้อง
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จินตนาการเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อได้ สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาหลากหลายเข้าด้วยกันได้ดี ถือว่าได้สร้างเจตคติใน
การเรียนได้ว่าทุกเนื้อหาวิชามีความสัมพันธ์กัน ในทางพฤติกรรมทั่วไปพบว่า กิจกรรมสะเต็มได้สร้างประโยชน์ให้ผู้เรียน
มากมายดังแสดงในตารางที่ 1 จากการน าโมเดลมาแสดงในช้ันเรียน พบว่าผู้เรียนทุกคนให้ความสนใจมาก มีการซักถามแสดง
ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางหลายประเด็น และยังมีการแนะน าหรือเสนอแนวความคิดที่หลากหลายที่จะสามารถพัฒนา
โมเดลให้มีความสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป  

ในการท ากิจกรรมผู้เรียนมีปัญหาบ้าง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจัดการเวลา การนัดท างาน การมีความคิดเห็นท่ี
หลากหลายไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตามสุดท้ายผู้เรียนภายในกลุ่มก็ได้เรียนรู้การแก้ปัญหา การวารแผนในเรื่องต่างๆ การแบ่งงาน
กันท า การรวมตัวกัน การช่วยเหลือกันท างานเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี และบางครั้งยังมีการช่วยเหลือกันข้ามกลุ่ม ถือเป็น
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพดีพอสมควร 

นอกจากน้ีผลการตอบแบบสอบถามการประเมนิความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการจัดท าวีดโีอ 
ได้น ามาหาค่าเฉลี่ย (mean)  และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ( Standard deviation, SD) ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยมีคะแนน
แบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี ้

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 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม และการศึกษาจากวีดีโอ 

ผู้เรียน 
ความพึงพอใจการท าโมเดล การมีส่วนร่วมการท ากิจกรรม การศึกษาจากวีดีโอ 

Mean SD ระดับ Mean SD ระดับ Mean SD ระดับ 
กลุ่ม 1 4.00 0.61 สูง 4.55 0.43 สูงที่สุด 3.83 0.74 สูง 
กลุ่ม 2 4.03 0.72 สูง 4.58 0.52 สูงที่สุด 3.80 0.68 สูง 
รวม 4.03 0.67 สูง 4.57 0.48 สูงที่สุด 3.81 0.71 สูง 

 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยแนวทางสะเต็ม พบว่าผู้เรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการท าโมเดลใน

ระดับสูง และยังมีส่วนช่วยในการท างานครั้งนี้สูงมาก นอกจากการตอบแบบสอบถามแล้ว ยังได้ให้ผู้เรียนบันทึกเบื้องหลังการ
ท างานไว้ด้วย ซึ่งพบว่ามีการช่วยกันท างานอย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนได้ให้ข้อคิดว่าการดูวีดีโอได้ช่วยให้สามารถดูซ้ าได้ แต่ความ
เข้าใจจะมีมากขึ้นเมื่อได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ลองอธิบาย ได้แสดงความคิดเห็น ท าให้ตนเองเกิดความเข้าใจขึ้นได้มาก 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังให้ข้อมูลว่าการท ากิจกรรมครั้งนี้มีเวลาจ ากัดในการคิดออกแบบและการประกอบโมเดล ท าให้ยังไม่ค่อย
พอใจกับผลงานของตนเองเท่าที่ควร ถ้าเวลามากน่าจะพัฒนาโมเดลได้ดีกว่านี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การเรียนการสอนโดยการน าแนวทางของห้องเรียนกลับด้านผสมผสานกับกิจกรรมตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
ผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนและการท างาน รู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มี
กระบวนการในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และสามารถน าความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และ
วิศวกรรม มาประกอบกันในการออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลของโมเลกุลโคเวเลนต์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นโครงสร้างอย่าง
เป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับสูง มีการพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ การน าเสนอ และทักษะการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้น 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูร้ายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมโดยการใช้แอปพลิเคชั่น Padlet และ 
Google Classroom ร่วมกับ Flippity 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้แอปพลิเคช่ัน Padlet (P) และ
แอปพลิเคชั่น Google Classroom (GC) ร่วมกับแอปพลิเคช่ัน Flippity (F) ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา 722-371 
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  2) ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคช่ัน P และแอปพลิเคชั่น GC ร่วมกับ
แอปพลิเคช่ัน F ในรายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
722-371 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 15 คน  หัวข้อที่สอน คือ ลักษณะโรงงานจุลชีวอุตสาหกรรม 
กระบวนการหมักและถังหมัก จ านวน 6 ช่ัวโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา 
722-371 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  2) กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น นักศึกษาค้นคว้า และโพสท์ช่ือโรงงานจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ผ่านแอปพลิเคชั่น P  ผู้สอนใช้แอปพลิเคชั่น GC ร่วมกับแอปพลิเคช่ัน F ในการโพสท์เนื้อหารายวิชา แบบทดสอบ การจัดกลุ่ม
เพื่อน าเสนองานในช้ันเรียน  3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคช่ันโดยใช้แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าที (t-test)  ผลการวิจัยพบว่า  1) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้
แอปพลิเคช่ัน P และแอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับแอปพลิเคช่ัน F สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    2) 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคช่ัน P และแอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับแอปพลิเคช่ัน F  ในระดับ
มาก (�̅�=4.50, S.D.=0.12 และ �̅�=4.44, S.D.=0.14 ตามล าดับ)  ดังนั้นแอปพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมได้   
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้  แอปพลิเคช่ัน Padlet  แอปพลิเคช่ัน Google Classroom  แอปพลิเคช่ัน Flippity  ความพึง
พอใจ   
 

Abstract 
 This research aimed to 1) study the academic achievement using Padlet (P) and Google Classroom 
( GC)  with Flippity ( F)  applications in the development of learning management in Industrial Microbiology 
course; 2) evaluate students’ satisfaction toward learning management using P and GC with F applications 
in Industrial Microbiology course.  All 15 undergraduate students who registered in the course at Department 
of Science, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani campus, in the first 
semester of academic year 2 0 1 9 , were included in this study.   The topics were characteristics of 
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microbiological industry, fermentation process and fermentation tanks for 6  hours.   The research 
instruments consisted of 1)  the course syllabus of 722-371  Industrial Microbiology;  2)  learning activities 
such as students searched and entered the names of the microbiological industry via P application.   The 
teacher used GC together with F applications in adding the course contents, quiz, grouping for classroom 
presentations; 3) pre-test and post-test;  and 4) the questionnaire on students’ satisfaction toward learning 
management using the applications.  Statistics used in data analysis were means, standard deviation and  t-
test.   The findings suggest that 1 )  students’  academic achievements after participated in learning 
management using P and GC together with F applications were higher at statistical significance of 0 . 0 1 . 
2) the level of students’ satisfaction in the learning management using P and GC together with F applications 
were high (�̅�=4.50, S.D.=0.12  and �̅�=4.44, S.D.=0.14 respectively). Thus, these applications can be used to 
improve learning management in Industrial Microbiology course. 
 
Keywords: Learning management,  Padlet,  Google Classroom,  Flippity,  Satisfaction 
 
บทน า   

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นสิ่งส าคัญของการศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการอย่างตื่นตัว ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ต้องใช้รูปแบบ และวิธีที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยที่ความส าเร็จของการเรียนรู้ต้อง
ปลูกฝังกระบวนการคิด และการเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนชอบ อีกทั้งผู้เรียนสามารถบอกถึงความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ (Eagleton, 2017)  โดยที่ผู้สอนมีส่วนในการจัดการเรียนรู้   ดังนั้นผู้สอนจึงต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  จะเห็นได้ว่าการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยการน าสือ่
หรือวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้มีความหลากหลายที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ (Attention) เกิดแรงจูงใจ 
(Motivation) การมีส่วนร่วม (Engagement) และความพึงพอใจ ( Satisfaction) ในการเรียนรู้ (Wattanathorn, 2011)   
โดยสื่อที่นิยมใช้เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีหลายชนิด  อีกทั้งสื่อการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้พัฒนาไปมาก 
มีการน าแอปพลิเคช่ันต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้การ
เรียนการสอนน่าสนใจขึ้น  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  การสอนท่ีใช้แอปพลิเคช่ันท่ีหลากหลายโดยการศึกษา
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการเรียน เช่น การเรียนเนื้อหา การท าแบบทดสอบ การตอบค าถามในช้ัน
เรียน 

แอปพลิเคช่ันทางการศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่  1) Padlet  เป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดง
ความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เขียนค าถาม ค าตอบ หรือ
สรุปเนื้อหา เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอน หรือเพื่อนๆ ในช้ันเรียน (KRUcom99, 2559)  2) Google 
Classroom เป็นเครื่องมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียนแบบ
ออนไลน์ ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมากขึ้น ทั้งด้านการใส่เนื้อหาบทเรียน วีดิทัศน์ การท าแบบทดสอบ 
การมอบหมายงานและก าหนดวันส่งรายงานได้ สามารถตรวจงานและให้คะแนนได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลา รวมถึงการ
ประกาศ การถาม-ตอบ ซึ่งสามารถท างานได้อย่างสะดวกโดยการเก็บไฟล์งานต่างๆ อย่างเป็นระบบใน Google drive ภายใต้
โฟลเดอร์ “Classroom” ซึ่งประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยๆ ข้างในแยกตามรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้น  ในขณะเดียวกันผู้เรียนมี
เวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากข้ึนด้วยเช่นกัน การใช้งานของ Google Classroom ช่วยสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดย
ใช้ Google Docs, Drive และ Gmail โดยผู้สอนสามารถตรวจข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลา พร้อมให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนได้
ตลอดเวลา (Plook Teacher, 2561)  3) Flippity.net  เป็นแอปพลิเคช่ันใช้ส าหรับสุ่มเลือกช่ือนักศึกษารายบุคคล หรือ
เลือกเป็นกลุ่ม รายช่ือที่ถูกเลือกจะปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  สามารถน ามาใช้กับการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน เพื่อ
มอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม (President, 2017) 

จากความหมายการท างานของแอปพลิเคช่ัน ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะน าแอปพลิเคช่ันมาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชา
จุลชีวอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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แอปพลิเคช่ัน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากกิจกรรมในการเรียน  
เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้แอปพลิเคช่ัน Padlet (P) และแอปพลิเคช่ัน Google Classroom 
(GC) ร่วมกับแอปพลิเคช่ัน Flippity (F) ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคช่ัน P  และแอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับ
แอปพลิเคชั่น F ในรายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  
 
สมมติฐานของการวิจัย    

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้แอปพลิเคช่ัน P และแอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับ
แอปพลิเคชั่น F ในรายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชั่น P และแอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับแอปพลิเคชั่น 
F อยู่ในระดับมาก 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเคมี-ชีววิทยา ช้ันปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งลงทะเบียนในรายวิชา 722-371 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
(Industrial Microbiology) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 15 คน   

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    2.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 722-371 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  หัวข้อที่สอนเรื่อง ลักษณะโรงงานจุลชีว

อุตสาหกรรม  กระบวนการหมักและถังหมัก จ านวน 6 ช่ัวโมง    
     2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

 2.2.1 การเตรียมเอกสารประกอบการสอน ได้แก่ เนื้อหาบทเรียน งานท่ีมอบหมาย   
  2.2.2 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ แอปพลิเคช่ัน P     

  2.2.2.1 อาจารย์ผู้สอนลงทะเบียนและเข้าสู่แอปพลิเคช่ัน P ด้วยคอมพิวเตอร์ ตามลิงค์ 
https://www.padlet.com/ 

  2.2.2.2 ในช้ันเรียน นักศึกษาใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code เพื่อเข้าใช้แอปพลิเคช่ัน P  
นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบรูปถ่ายเพื่อสะดวกในการตรวจให้คะแนน 

  2.2.2.3 ผู้สอนมอบหมายงานให้ค้นคว้าช่ือโรงงานจุลชีวอุตสาหกรรม จ านวน 2 ช่ือ พร้อมระบุ
สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของโรงงาน  ช่ือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจ าหน่าย และให้บอกหน้าที่ความรับผิดชอบที่นักศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้ในโรงงานดังกล่าว  นักศึกษาน าข้อมูลที่ค้นคว้าโพสท์ผ่านแอปพลิเคชั่น P    

 2.2.3 การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ แอปพลิเคชั่น GC ร่วมกับแอปพลิเคช่ัน F 
  2.2.3.1 อาจารย์ผู้สอนเข้าสู่แอปพลิเคช่ัน Google Classroom ด้วยคอมพิวเตอร์ ตามลิงค์ 

https://www.Google.com/  จากนั้นคลิ๊กเลือก Google Classroom  เลือกสร้างช้ันเรียน โดยก าหนดชื่อรายวิชาที่สอน 
  2.2.3.2 อาจารย์ผู้สอนคลิ๊กงานของช้ันเรียน  คลิ๊กสร้างเนื้อหา (แนบไฟล์บทเรียน) คลิ๊กงานที่

มอบหมาย (แนบไฟล์เอกสาร ก าหนดรายละเอียดที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถศึกษาได้จากไฟล์บทเรียน และ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ)  คลิ๊กค าถามให้นักศึกษาส่งค าตอบผ่าน GC อาจารย์ผู้สอนระบุวัน และเวลา
ที่ส่งงาน  สามารถทราบจ านวนนักศึกษาที่ส่งงานแล้ว/ ไม่ส่งงาน/ ส่งงานล่าช้า  สามารถตรวจงานจากไฟล์ที่นักศึกษาส่งมา  
อาจารย์ผู้สอนสามารถเพิ่มความคิดเห็นในช้ินงานท่ีนักศึกษาส่งมา   

https://www.padlet.com/
https://www.google.com/%20คลิ๊ก
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  2. 2. 3. 3 ใ น ช้ั น เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า ใ ช้ สม า ร์ ท โฟน เ ข้ า สู่ แ อป พลิ เ ค ช่ั น  GC ต า มลิ ง ค์  
https://www.Google.com/ นักศึกษาคลิ๊กเลือก Classroom  เลือกเข้าร่วมช้ันเรียน  

  2.2.3.4 อาจารย์ผู้สอนมอบระหัสของช้ันเรียนให้นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมช้ันเรียน 
  2.2.3.5 ในช้ันเรียนอาจารย์ผู้สอนเข้าสู่แอปพลิเค ช่ัน F ด้วยคอมพิวเตอร์  ตามลิงค์  

https://www.Flippity.net/  จากนั้นคลิ๊กเลือก Skip the Spreadsheet  น ารายช่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ไฟล์ 
Excell) มาวางลงใน sheet ของแอปพลิเคช่ัน  คลิ๊กเลือก Random Name Picker  เลือก spinner คลิ๊กหมุนวงล้อ หรือเลือก 
Single name  (เพื่อเลือกนักศึกษา 1 ช่ือ ให้น าเสนองานท่ีมอบหมายในข้อ 2.2.3.2  หรือตอบค าถาม) หรือคลิ๊กเลือก Group 
of 2 (เพื่อเลือกนักศึกษา 2 ช่ือ ให้น าเสนองานท่ีมอบหมายในข้อ 2.2.3.2)  
     2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test)  และหลังเรียน (post-test)  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบ
อัตนัย จ านวน 11 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน  

    2.4 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคช่ัน แบ่ง
แบบสอบถามเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคช่ัน P  ชุดที่ 2 แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับแอปพลิเคชั่น F  แบบสอบถามแบ่งระดับความพึง
พอใจเป็น 5 ระดับ ส าหรับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแบบสอบถาม มีการจัดช่วงคะแนนดังนี้ คือ คะแนนระหว่าง 1.00-1.50, 
1.51-2.50, 2.51-3.50, 3.51-4.50, 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด น้อย   
ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามล าดับ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะแบบปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นอยู่ตอนท้ายของ
แบบสอบถาม 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยดังนี้ 
    3.1 การให้คะแนนการเข้าใช้ Padlet โดยการโพสท์เนื้อหาที่ผู้สอนก าหนด 
    3.2 การให้คะแนนการน าเสนองาน การตอบค าถามในช้ันเรียน 
    3.3 การให้คะแนนการตอบค าถามผ่านแอปพลิเคชั่น GC 
    3.4 การท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
    3.5 การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชั่น โดยใช้แบบสอบถาม 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้การหาค่าที (t-test ) 

     4.2 การหาระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลและอภิปราย     
 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1  
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคชั่น P และ GC ร่วมกับ F ในรายวิชา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม   
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคชั่น P และ GC 
ร่วมกับ F 

รายการทดสอบ คะแนนเฉลี่ย (�̅�) S.D. t 
ก่อนเรียน 10.4 4.02 15.940** 
หลังเรียน  26.17 2.97 

**p < .01 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคชั่น P และ 
GC ร่วมกับ F ในรายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนเท่ากับ 26.17 (ร้อยละ 87.23)  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคชั่น P และ GC ร่วมกับ F อยู่ในระดับมาก 

https://www.google.com/
https://www.flippity.net/%20%20จากนั้นคลิ๊ก
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 ผู้วิจัยท าการศึกษาความพึงพอใจ โดยแยกการประเมินออกเป็น  1) ความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้
แอปพลิ เ ค ช่ั น  P แล ะ  2 )  ค ว ามพึ งพอ ใจจ ากกา รจั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ยกา ร ใ ช้ แอปพลิ เ ค ช่ั น  GC ร่ ว มกั บ  F   
จากการศึกษาพบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 2 และ 3) 
 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคชั่น Padlet 
รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D. แปลความหมาย 
1.นักศึกษาชอบการแนะน าตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น P 4.20 0.56 มาก 
2. เป็นการฝึกค้นคว้าช่ือโรงงานอุตสาหกรรม และโพสท์ลงในแอปพลิเคชั่น P 4.47 0.64 มาก 
3. ได้เรียนรู้ชื่อโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ จากกลุ่มเพื่อนท่ีโพสท์ใน P 4.53 0.52 มากท่ีสุด 
4. การใช้ P เป็นแนวทางใช้เลือกสถานท่ีฝึกงาน หรือฝึกสหกิจศึกษา 4.53 0.52 มากท่ีสุด 
5. ท าให้ทราบบทบาท หน้าท่ีของนักจุลชีววิทยาในโรงงานอุตสาหกรรม 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
6. การใช้แอปพลิเคชั่น P ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้น 4.53 0.52 มากท่ีสุด 
7. การใช้แอปพลิเคชั่น P ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 4.47 0.52 มาก 
8. การใช้แอปพลิเคชั่น P สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
9. การใช้แอปพลิเคชั่น P ท าให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
10. นักศึกษาต้องการให้น าแอปพลิเคชั่น P มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 4.47 0.52 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.50 0.12 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคช่ัน P  พบว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.50, S.D.=0.12)  เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด ล าดับ
แรก ได้แก่  การใช้แอปพลิเคช่ัน P สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา ท าให้ทราบบทบาท หน้าที่ของนักจุลชีววิทยาใน
โรงงานอุตสาหกรรม ท าให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น (�̅�=4.60, S.D.=0.51)  รองลงมาคือ นักศึกษาได้เรียนรู้ช่ือ
โรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ จากกลุ่มเพื่อนที่โพสท์ลงในแอปพลิเคชั่น P  การใช้แอปพลิเคชั่น P เป็นแนวทางในการเลือกสถานท่ี
ฝึกงาน หรือฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้น (�̅�=4.53, S.D.=0.52)  และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 2 ล าดับสุดท้าย ได้แก่  นักศึกษาชอบการแนะน าตนเองผ่านแอปพลิเคช่ัน P (�̅�=4.20, 
S.D.=0.56)  เป็นการฝึกนักศึกษาให้ค้นคว้าช่ือโรงงานอุตสาหกรรม และโพสท์ลงในแอปพลิเคช่ัน P (�̅�=4.47, S.D.=0.64)    
การใช้แอปพลิเคชั่น Pส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน  นักศึกษาต้องการให้น าแอปพลิเคชั่น P มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป (�̅�=4.47, S.D.=0.52)     
 
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคชั่น Google Classroom ร่วมกับ Flippity 
รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D. แปลความหมาย 
1.นักศึกษาชอบการแบ่งกลุ่มน าเสนองานและตอบค าถามโดยการใช้ Flippity 4.20 0.68 มาก 
2. นักศึกษามีความรู้ดีขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ Google Classroom ร่วมกับ 
Flippity 

4.33 0.72 มาก 

3. นักศึกษามีโอกาสคิดด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น 4.40 0.51 มาก 
4. นักศึกษามีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย 4.27 0.46 มาก 
5. นักศึกษาค้นหาค าตอบเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 4.53 0.64 มากท่ีสุด 
6. นักศึกษามีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข 4.53 0.52 มากท่ีสุด 
7. นักศึกษามีโอกาสซักถามในชั้นเรียน 4.33 0.62 มาก 
8. นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนมากยิ่งขึ้น 4.67 0.49 มากท่ีสุด 
9. นักศึกษามีพฤติกรรมในการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง 4.47 0.52 มาก 
10. นักศึกษามีความพึงพอใจการเรียนในห้องเรียน 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
11. นักศึกษามีความพึงพอใจการเรียนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น Google Classroom 4.47 0.52 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.44 0.14 มาก 
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 จากตารางที่ 3  การประเมินความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับ F พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.44, S.D.=0.14)  เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนมากยิ่งขึ้น (�̅�=4.67, S.D.=0.49) รองลงมา คือ
นักศึกษามีความพึงพอใจการเรียนในห้องเรียน (�̅�=4.60, S.D.=0.51)  และนักศึกษาค้นหาค าตอบเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง  มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข (�̅�=4.53 S.D.=0.64 และ �̅�=4.53, S.D.=0.52)  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ล าดับสุดท้าย ได้แก่ นักศึกษาชอบการแบ่งกลุ่มน าเสนองานและตอบค าถามโดย
การใช้ Flippity (�̅�=4.20, S.D.=0.68)  นักศึกษามีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย (�̅�=4.27, S.D.=0.46)  นักศึกษามีโอกาส
ซักถามในช้ันเรียน (�̅�=4.33, S.D.=0.62)  และนักศึกษามีความรู้ดีขึ้นจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคชั่น (�̅�=4.33, 
S.D.=0.72)   
 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้รายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมโดยการใช้แอปพลิเคช่ัน P และ GC ร่วมกับ F  
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคช่ัน P และ 
GC ร่วมกับ F  
    การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคช่ัน P และ GC ร่วมกับ F มีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล สามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้กับกลุ่มเพื่อนในช้ันเรียน นักศึกษาสนุกกับการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้น  มีความเข้าใจเนื้อหา และ
บทเรียนได้ดียิ่งข้ึน  ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุนิพันธ์ ศรีสุพจนานนท์ และปวัฒวงศ์ บ ารุงขันท์. (2560)  ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเขียนโปรแกรม
งานระบบอุตสาหกรรมและงานคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยการสอนบน Padlet  
จากงานวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มที่จัดการสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet มีคะแนนความสามารถคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้จัดการสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
.05  งานวิจัยของสุรีรัตน์ สุ่มมาตย์ (2561) ศึกษาการพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเย่ด้วยการสอนบน Padlet วิชา
โปรแกรมตารางค านวณ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  งานวิจัยของสาวิตรี สิงหาด และคณะ (2561) 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  งานวิจัยของ Shaharanee et al. (2016) ศึกษาการใช้ Google 
Classroom เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พบว่า การใช้ Google Classroom เป็น
เครื่องมือช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเพิ่มศักยภาพของกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
ไปสู่แหล่งความรู้รูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่
เรียนรู้สิ่งใหม่ เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง
ได้เพิ่มมากขึ้น   ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  งานวิจัยของ Iftakha (2016) ศึกษาประสิทธิผลการใช้งานของ Google Classroom พบว่า การใช้ Google 
Classroom ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้สอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนให้สูงขึ้น และ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคช่ัน P และแอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับ
แอปพลิเคชั่น F 
 ผลการศึกษานักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคช่ัน P และแอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับ F 
อยู่ในระดับมาก เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าว เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านเครือข่ายออนไลน์ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน  ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนมากยิ่งขึ้น  นักศึกษามีพฤติกรรมในการทบทวน
บทเรียนด้วยตนเอง สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์เช่ือมโยง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่ม และเป็นการเรียนรู้ที่สามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยการใช้รูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถ
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เช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต  จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความพึงพอใจการเรียนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น GC ร่วมกับการเรียน
ในช้ันเรียน เพราะสามารถซักถามในช้ันเรียนเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น   การจัดการเรียนรู้โดย ใช้
แอปพลิเคชั่น P  นอกจากนักศึกษามีความเข้าใจลักษณะโรงงานจุลชีวอุตสาหกรรมแล้ว นักศึกษายังทราบข้อมูลของเพื่อนร่วม
ช้ันเรียน (ผู้สอนน าข้อมูลทั้งหมดที่นักศึกษาโพสท์แสดงในช้ันเรียน และใส่ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น GC ) ข้อมูลที่นักศึกษาได้รับ
เป็นแนวทางส าหรับน าไปใช้ติดต่อสถานท่ีฝึกงาน หรือฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป   จะเห็นได้ว่าผลการศึกษา
ในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีรัตน์ สุ่มมาตย์ (2561)  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาสื่อดิจิทัลตาม
แนวคิดของกาเย่ด้วยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางค านวณ (2204-2103) พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อดิจทิลั
ในระดับมากท่ีสุด  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้เป็นสื่อ และนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  Jakkaew and Hemrungrote (2017) ศึกษาผลของการใช้ Google Classroom: กรณีศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น พบว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Google Classroom เป็น
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด  งานวิจัยของ Shaharanee et al. (2015)  ศึกษาการใช้เทคโนโลยี Google Classroom เป็นเครื่องมือส าหรับการ
เรียนการสอน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้ Google Classroom เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  เนื่องจากเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคช่ัน P และแอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับ
แอปพลิเคช่ัน F เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการจัดการเรียนรู้ สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างความพึงพอใจต่อการ
เรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนตามเนื้อหาบทเรียนและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  ในขณะที่ไพรัชนพ วิริยวรกุล และดวงกมล โพธิ์นาค (2557)  ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเครือข่ายออนไลน์ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับการเรียนการสอน เป็นการยกระดับ
การศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคช่ัน P และ แอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกบั 
F ในรายวิชา 722-371 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม   การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคช่ันดังกล่าว  มีส่วนช่วยกระตุ้นให้
นักศึกษามีความสนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มเพื่อนในช้ันเรียน นักศึกษาสนุกกับการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้น  มี
ความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น  การใช้ Google Classroom เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และเพิ่มศักยภาพของกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมไปสู่แหล่งความรู้รูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน   

ผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคช่ัน P และแอปพลิเคช่ัน GC 
ร่วมกับ F  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้
ของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย ได้ฝึกการคิดด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น มีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย ท าให้มีพฤติกรรมใน
การทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง นักศึกษาสนุกกับการเรียน ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาต้องการให้น าแอปพลิเคช่ันมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไปด้วยเหตุผลท านองเดียวกับที่กล่าวข้างต้น และการใช้แอปพลิเคช่ันท าให้สะดวกต่อการส่งงานอีก
ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ    

1. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคช่ัน P และแอปพลิเคช่ัน GC ร่วมกับ F ผู้สอนต้องวางแผนการสอน และ
เตรียมสื่อประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้พร้อม ทั้งบทเรียนออนไลท์ งานท่ีมอบหมาย และแบบทดสอบ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ศึกษา ทบทวน และเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนต้อง
ติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  เนื่องจากผู้เรียนบางคนยังขาดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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 2. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคช่ัน สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่การจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนผู้สอนต้องด าเนินการควบคู่กับการสอนออนไลน์  เพื่อทบทวนความรู้ให้ผู้เรียน เพื่อฝึกการน าเสนองานหน้าช้ันเรียน 
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับฝึกงานในสถานประกอบการ หรือฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3. จากผลการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการ
ใช้แอปพลิเคชั่นอยู่ในระดับมาก  ดังนั้นจึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้เรื่องเทคนิคพีซีอาร์ใช้รูปแบบบรรยายและปฏิบัติการ เนื่องจากสถานศึกษามีข้อจ ากัดเรื่อง
งบประมาณและเครื่องมือ ผู้วิจัยจึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกใช้แบบจ าลองพีซีอาร์ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง มี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์มีคุณภาพในระดับมากประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ (2) 
เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิตครูชีววิทยา (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตครูชีววิทยา ต่อชุดกิจกรรมนี้ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตครูชีววิทยาช้ันปีท่ี 3  วิชาพันธุศาสตร์ จ านวน 25 คน ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ (1) แผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องพีซีอาร์ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์โดยใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลอง (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องพีซีอาร์ (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตครูชีววิทยาต่อชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์นี้ มีคุณภาพในระดับมาก
ที่สุดประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพันธุศาสตร์ 3 ท่าน นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลีย่ระดับสงู (<g>=0.7) นิสิตพึงพอใจ
ชุดกิจกรรมในระดับดีมากท่ีสุด (4.66) ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลอง 
เป็นสื่อนวัตกรรมการการเรียนรู้เชิงรุก ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ในเนื้อหา พร้อมท้ังมีทักษะเรียนรู้ร่วมกัน  
 
ค าส าคัญ: พีซีอาร์  แบบจ าลอง  สถานการณ์จ าลอง  นิสิตครูชีววิทยา 
 

Abstract 
Now, lectures and laboratory are used to teach PCR techniques. Because of budget and instrument 

limitation, PCR learning activity package using model together with simulation was developed.  Research 
objectives were (1) to develop a PCR learning activity package evaluated by genetic experts (2) to investigate 
normalized gain of biology pre-service teachers ( 3 )  to survey biology pre-service teachers’  satisfaction to 
PCR learning activity.  Twenty five biology pre- service teachers registered in genetic course were studied.  
The research tools were (1) the PCR learning activity package (2) achievement test on PCR (3) satisfaction 
evaluation test. Average, percentage and standard deviation were analyzed. This research revealed that the 
PCR learning activity package was the highest level of quality by three genetics experts. Pre-service teachers’ 
normalized gain average was a high level of learning progress (<g> = 0.7). Satisfaction for the activity package 
was highest level (4.66) .  In summary, the PCR learning package used model together with simulation is an 
innovative learning media that becomes active learning.  It helps learners develop in content and 
collaborative skill as well. 
 
Keywords: PCR, Model, Simulation, Pre-service Teacher 
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บทน า  
ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะทางด้านอณูชีวโมเลกุล นักวิทยาศาสตร์สามารถปรับปรุงพันธุ์พืช 

โดยดัดแปรพันธุกรรมเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานศัตรูพืชหรือโรคพืช ท าให้ผลไม้สุกงอมช้า รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
ตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย ตรวจสอบโรคพันธุกรรมของทารกในครรภ์
ตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการใดๆ การตรวจพิสูจน์บุคคล และการผลิตยาเช่นอินซูลิน การเพิ่มปริมาณยีนเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ล าดับนิวคลีโอไทด์ เทคนิคพื้นฐานท่ีส าคัญทางอณูพันธุศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งได้รับความนิยมและน ามาประยกุต์ใช้
งานหลากหลายด้าน ได้แก่ ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสหรือพีซีอาร์ (Polymerase chain reaction: PCR) (Verma et al., 
2014) จึงเป็นเนื้อหาในบทเรียนของวิชาพันธุศาสตร์ หัวข้อเทคโนโลยีดีเอ็นเอ หรือหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรียนรู้
เรื่องเทคนิคพีซีอาร์ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้รูปแบบรรยายร่วมกับสื่อภาพเคลื่อนไหวและปฏิบัติการ แต่ส าหรับสถานศึกษาที่มี
ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและเครื่องมือ จึงไม่สามารถจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการได้ การจัดการเรียนรู้แบบเดิมพบว่าผู้เรียนบาง
คนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในรายละเอียดของกระบวนการพีซีอาร์ (Haydel and Stout, 2015) การระบุทิศทางการสร้าง 
ดีเอ็นเอ (Phillips et al., 2008) การจัดการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้โดยการใช้สถานการณจ์ าลองช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์จริง รู้สึกสนุกสนาน ท้ายทาย และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีความคงทนของความรู้ อีกทั้งยังส่งผล
ต่อทักษะการมีเหตุผล การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (สุคนธ์ สินธพานนท์ , 2561) ทั้งสร้างความ
สนใจในการน าเข้าสู่บทเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากการท างานของปฏิกิริยาพีซีอาร์เกิดขึ้นภายในหลอดทดลอง แต่
ละขั้นตอนมีความซับซ้อน อีกทั้งสารเคมีและเครื่องมือส าหรับท าปฏิบัติพีซีอาร์มีราคาแพง ศูนย์วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ใน 
โนม (Genome sequencing center) ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (Elgin and Flowers, n.d.) ออกแบบสื่อการ
เรียนรู้พีซีอาร์แบบกระดาษ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองเสมือนในหลองทดลอง ดังนั้น
ผู้วิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู้พีซีอาร์เพิ่มเติมเป็นแบบจ าลองพีซีอาร์แผ่นแม่เหล็กพร้อมท้ังเพิ่มโครงสร้างโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ 
เพื่อผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจทิศทางของดีเอ็นเอและทิศทางการสร้างดีเอ็นเอสายใหม่ รวมทั้งสร้างสถานการณ์จ าลองอุณหภูมิ
เสมือนในเครื่องพีซีอาร์ โดยเลียนแบบแต่ละขั้นตอนของปฏิกิริยาพีซีอาร์ แบบจ าลองนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและ
ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองได้ดีขึ้น การจัดการเรียนรู้สามารถด าเนินการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
เนื่องจากสื่อการเรียนรู้นี้ออกแบบเป็นแผ่นแม่เหล็กติดอยู่บนกระดานเหล็ก เหมาะกับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย และมัธยม
ปลาย ท าให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้เรื่องการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาพีซีอาร์ในห้องเรียนได้โดยไม่จ าเป็นต้องมี
เครื่องพีซีอาร์ และยังเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์มีคุณภาพประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์  
2.  เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิตครูชีววิทยา 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตครูชีววิทยาต่อชุดกิจกรรมนี้ 

 
กรอบแนวคิด  
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ระเบียบวิธีการวิจัย   
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร :นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาพันธุศาสตร์ จ านวน 136 คน  
กลุ่มตัวอย่าง :นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา     

พันธุศาสตร์ จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากเป็นนิสิตในความรับผิดชอบ
สอนของผู้วิจัย 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 แบบจ าลองพีซีอาร์บนแผ่นแม่เหล็กโดยมีโครงสร้างโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ และทิศทางของดีเอ็นเอ 
2.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์  
2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพีซีอาร์เป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 

จ านวน 12 ข้อ  
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองพีซีอาร์ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง 

จ านวนทั้งหมด 10 ข้อ  
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีผ่านการคัดเลือกของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี
ค่าตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป แล้วน าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องพีซีอาร์ที่ผ่านการคัดเลือกไปทดสอบกับผู้เรียน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 34 คน เพื่อทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาความยากง่าย (0.21-0.79)  ค่าอ านาจ
จ าแนก (>0.2) และค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องพีซีอาร์เท่ากับ 0.56 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับขั้นตอนดังนี้   

ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เรื่องพีซีอาร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น ใช้เวลา  10 
นาที หลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลอง ในปริญญาตรี ใช้
เวลาการเรียนรู้ 2 ช่ัวโมง ปีการศึกษา 2561 และหลังการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิเรื่องพีซีอาร์ ใช้เวลา 10 นาที และส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง แล้วน าผลการวิจัยวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประมวลผลและหาค่าทางสถิติ โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลองนี้ มีคุณภาพในระดับมาก (4.75±0.4) 
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ 3 ท่าน  
 2.  วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน (normalized gain, <g>) ตามทฤษฎีของ Hake (1998) โดยสูตร <g>= 
(%Posttest) - (%Pretest) / (100%) – (%Pretest) และความก้าวหน้าทางการเรียน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับสูง (<g> 
≥0.7) ระดับกลาง (0.7  <g> ≥0.3) และระดับต่ า  (<g>  0.3)  

3.  ศึกษาความพึงพอใจของของนิสิตต่อกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลอง ด้วย
แบบวัดความพึงพอใจมี 5 ระดับดังน้ี  4.51 - 5.00   หมายถึง   มากที่สุด 

3.51 - 4.50   หมายถึง   มาก 
2.51 - 3.50   หมายถึง   ปานกลาง 
1.51 - 2.50   หมายถึง   น้อย 
1.00 - 1.50   หมายถึง   น้อยที่สุด 
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ผลและอภิปราย   
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลอง เริ่มจากการศึกษาสื่อการเรียนรู้

พีซีอาร์แบบกระดาษของศูนยว์ิเ ราะห ์  าดบันิว  ีโ ไทดใ์นจีโนมของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (Elgin and 
Flowers, n.d.) ปรับปรุงโดยพิมพ์โครงสร้างทางเคมีขององค์ประกอบดีเอ็นเอลงบนแผ่นสติ๊กเกอร์ ติดบนแผ่นแม่เหล็กเป็น
แบบจ าลองเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงสร้างของดีเอ็นเอ และทิศทางการสร้างดีเอ็นเอ โดยมีชิ้นส่วนของดีเอ็นเอแม่แบบ 2 ช้ิน 
ไพร์เมอร์ 2 แบบๆละ 7 ช้ิน และนิวคลีโอไทด์ 4 ชนิดๆละ 50 ช้ิน แต่ละชนิด ประกอบด้วยโครงสร้างที่เหมือนกัน คือ   ดีออก
ซีไรโบส และหมู่ฟอสเฟต ส่วนที่แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ เบส ได้แก่ อะดีนีน กัวนีน ไซโทซีน และไทมีน มีขั้นตอนการใช้
แบบจ าลองดังนี้  

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ โดยน า แบบจ าลองดีเอ็นเอแม่แบบ 2 ช้ิน ซึ่งแทนดีเอ็นเอต้นแบบ 1 โมเลกุล โดยให้ทั้ง 2 
ช้ินวางเข้าคู่กัน เป็นดีเอ็นเอต้นแบบสายคู่ วางอยู่บนแผ่นเหล็ก 

2. สร้างสถานการณ์จ าลองโดยก าหนดให้ผูเ้รียนเป็นเสมือนเอ็นไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอร์เรส มีหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสาย
ใหม่จากดีเอ็นเอต้นแบบ และห้องเรียนเสมือนเป็นเครื่องพีซีอาร์ มีขั้นตอนดังน้ี  

2.1 ขั้นตอนท่ี 1 การท าให้ดีเอ็นเอเสียสภาพ สร้างสถานการณ์จ าลองอุณหภูมิเป็น 90-96 องศาเซลเซียส 
ผู้เรียนแยกดีเอ็นเอสายคู่ในข้อ 1 ออกจากกัน ดังภาพประกอบท่ี 1 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 ขั้นตอนที่ 1 การท าให้ดีเอ็นเอเสียสภาพ 

 
2.2 ขั้นตอนที่ 2 การเข้าจับระหว่างไพรเมอร์กับดีเอ็นเอต้นแบบสายเดี่ยว จ าลองอุณหภูมิเป็น 45-65 

องศาเซลเซียส ผู้เรียนน า ไพร์เมอร์ทั้ง สองแบบเข้าคู่กับ ดีเอ็นเอต้นแบบสายเดี่ยว โดยหาบริเวณที่
เป็นเบสคู่สม ดังภาพประกอบที่ 2 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 ขั้นตอนที่ 2 การเข้าจับระหว่างไพรเมอร์กับดีเอ็นเอต้นแบบสายเด่ียว 
 

2.3 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสายดีเอ็นเอต่อจากไพรเมอร์ให้สมบูรณ์ จ าลองอุณหภูมิเป็น 70-72 องศา
เซลเซียส ผู้เรียนน านิวคลีโอไทด์แต่ละชนิดที่เข้าจบักับเบสคู่สมต่อจากข้อ 2.2 โดยผู้เรียนสุ่มหยิบทลีะ
นิวคลีโอไทด์ เพื่อต่อสายดีเอ็นเอจากไพรเมอร์ทั้ง 2 ด้านโดยมีทิศทางการสร้างดีเอ็นเอสายใหม่จาก 
5 ไป 3 เท่านั้น (ภาพประกอบที่ 3) ท าจนสิ้นสุดดีเอ็นเอต้นแบบ เรียกว่า รอบที่ 1 ดังนั้นจากดีเอ็น
เอเริ่มต้นจ านวน 1 โมเลกุล จะได้เป็นผลผลิตดีเอ็นเอจ านวน 2 โมเลกุล  
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ภาพประกอบท่ี 3 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสายดีเอ็นเอต่อจากไพรเมอร์ให้สมบูรณ์ 

 
2.4 ท าซ้ าข้อที่ 2.1 - 2.3 อีก 2 รอบ เมื่อเสร็จสิ้น 3 รอบ จะได้ผลผลิตดีเอ็นเอทั้งหมดจ านวน 8 โมเลกุล 

ดังภาพประกอบท่ี 4 

 
ภาพประกอบท่ี 4 ผลผลิตพีซีอาร์เมื่อเสร็จสิ้น 3 รอบ ได้ผลผลิตดีเอ็นเอจ านวน 8 โมเลกุล 

 
 จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านพันธุศาสตร์ 3 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อแบบจ าลองพีซีอาร์ จ านวน 
16 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 โดยแบ่งเป็น ด้านเนื้อหา 4.83 ด้านสื่อ 4.55 ด้านคู่มือ
การจัดการเรียนรู้  4.75 และด้านการใช้สื่อ 4.80 ดังภาพประกอบท่ี 5  
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ภาพประกอบท่ี 5 ผลการประเมินแบบจ าลองพีซีอาร์ โดยผู้เชี่ยวชาญพันธุศาสตร์ 3 คน 

 
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิตครูชีววิทยา จากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมนี้ ได้

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนิสิตเท่ากับ 5.875±1.666 และ 9.958±1.829 ตามล าดับ ผลความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 
0.7 แสดงว่านิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยในระดับสูง โดยนิสิตที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนระดับสูง กลาง ต่ า 
เท่ากับ 15, 9 และ 1 คนตามล าดับ  ดังภาพประกอบที่ 6 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัลยา หล าเหล็มและคณะ (2561) ที่
จัดการเรียนรู้เรื่องการจ าลองตัวของดีเอ็นเอ โดยใช้แบบจ าลองดีเอ็นเอท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความเข้าใจมโนมติ
ที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.00 เป็นร้อยละ 45.79 งานวิจัยทั้งสองเรื่องใช้แบบจ าลองดีเอ็นเอและสถานการณ์จ าลองเพื่อ
ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้เรียนแม้ต่างระดับมีความเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อหาพันธุศาสตร์เป็น
นามธรรม ผู้สอนพยายามจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ (อรุณี จันทร์หอม และ 
สุภาพร พรไตร, 2560) การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (Balgopal, 2010)  
 

 
  

ภาพประกอบท่ี 6 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิตครูชีววิทยา จากการเรียนรู้เร่ืองพีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง 
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จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.36 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 1) ซึ่งนิสิตมี
ความพึงพอใจต่อขนาดของแบบจ าลองพีซีอาร์และความสอดคล้องของกิจกรรมกับเป้าหมายการเรียนรู้มากที่สุด (4.78) 
ระหว่างการท ากิจกรรมส่งผลท าให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้อย่างประสบความส าเร็จและมีความสุขโดยมุ่งที่การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติที่เน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคพีซีอาร์ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงในขณะท ากิจกรรม มีความร่วมมือ ยอมรับความแตกต่าง เคารพความคิด กฎกติกาซึ่งกันและกันในการตอบค าถาม ความ
พึงพอใจของนิสิตที่มีต่อความเหมาะสมของระยะเวลาน้อยที่สุดในระดับคะแนน 4.52 ซึ่งยังอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลอง ก าหนดให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ 3 รอบ จึง
ต้องสร้าง     ดีเอ็นเอสายใหม่ถึง 8 โมเลกุล ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนพิจารณาโครงสร้างเคมีของดีเอ็นเออย่างรอบคอบเพื่อต่อสายดี
เอ็นเอ ส่งผลท าให้ขณะท ากิจกรรม นิสิตมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อน ระดมความคิดในการตั้งค าถามและตอบค าถาม อีกทั้งท าให้
นิสิตมีความกระตือรือร้นในการทบทวนเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา บ ารุงกิจ (2559) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และ
ความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยใช้การสอน
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจ 2 อันดับ ที่มีคะแนน
อยู่ในระดับดีคือ ครูมีความพร้อมต่อนักเรียนทุกครั้งก่อนลงมือท าและขณะท ากิจกรรม ชุดกิจกรรมการใช้เกมกระดานร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลอง 
ส าหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีพบว่าเมื่อนิสิตเรียนรู้ผ่านการบูรณาการใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลอง ท าให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยการปฏิบัติการ และฝึกทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ ผู้สอนเปลี่ยน
บทบาทเป็น “ผู้อ านวยความสะดวก” เน้นให้ผู้เรียนลงมือท า ส่งเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าลงมือท า เพื่อค้นหา
ค าตอบหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ผ่านแบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลอง เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบความคิด จนเกิด
เป็นองค์ความรู้ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ประเมิน และ แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และส่งผลใหผู้้เรียนนั้นมีศักยภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตครูชีววิทยาชั้นปีที่ 3 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับ 
สถานการณ์จ าลอง 
รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D แปลความหมาย 
1. รูปแบบของสื่อการเรียนรู้แบบจ าลองพีซีอาร์ 4.70 .47 มากท่ีสุด 
2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์สื่อการเรียนรูแบบจ าลองพีซีอาร์ 4.65 .49 มากท่ีสุด 
3. ขนาดของแบบจ าลองพีซีอาร์ 4.78 .42 มากท่ีสุด 
4. รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.57 .59 มากท่ีสุด 
5. ความสอดคล้องของกิจกรรมกับเป้าหมายการเรียนรู้ 4.78 .60 มากท่ีสุด 
6. ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้แบบจ าลองพีซีอาร์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.61 .50 มากท่ีสุด 
7. การจัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรมและสถานการณ์จ าลอง 4.65 .49 มากท่ีสุด 
8. ความสะดวกในการเรียนรู้จากแบบจ าลองพีซีอาร์ และสถานการณ์จ าลอง 4.65 .57 มากท่ีสุด 
9. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.52 .67 มากท่ีสุด 
10. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้แบบจ าลองพีซีอาร์ ส าหรับการเรียนรู้ 4.57 .59 มากท่ีสุด 
รวม 4.66 .36 มากท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พีซีอาร์ใช้แบบจ าลองร่วมกับสถานการณ์จ าลองมีคุณภาพในระดับมากที่สุด (4.75) ประเมิน
โดยผู้เช่ียวชาญด้านพันธุศาสตร์ 3 คน เมื่อน าไปใช้กับนิสิตครูชีววิทยาช้ันปีที่3  25 คน พบว่านิสิตมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเฉลี่ยในระดับสูง (0.7) และมีความพึงพอใจของต่อชุดกิจกรรมนี้ในระดับมากที่สุด (4.66) ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้
เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เหมาะกับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย และมัธยมปลาย ท าให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
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เรื่องการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาพีซีอาร์ในห้องเรียนได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องพีซีอาร์ ช่วยพัฒนาผู้เรียนดา้นเนื้อหา
เทคนิคพีซีอาร์ พร้อมท้ังมีทักษะเรียนรู้ร่วมกัน 

 
ข้อเสนอแนะ   

1. การจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งผู้สอนควรแนะน าถึงการค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน       
สืบเสาะหาความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

2. ควรน าการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมด้วยเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในการเรียนรู้  รวมทั้งการประยุกต์ใช้
และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
 
รายการอ้างอิง   
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางโภชนบริการ โภชนคลินิก และโภชนาการชุมชนต่อการ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหารอ้างอิงตามทฤษฏี

จุดมุ่งหมายการเรียนรู้แบบใหม่ของบลูม  
The Effect of Practicum in Food Service Management, Clinical Nutrition and 

Community Nutrition on Learning Competencies of Nutrition and Dietetic Students 
According to Bloom’s Taxonomy 

 
ปฐมาวดี ทองแก้ว1* 

1อาจารย์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

Patthamawadee Tongkaew1* 
1Lecturer, Department of Food Science and Technology, Faculty of Science and Technology, 

Prince of Songkla University 
Corresponding Author*: patthamawadee.c@psu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางโภชนบริ
การ โภชนคลินิก และโภชนาการชุมชนต่อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/ทักษะที่นักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์และการ
ก าหนดอาหารได้รับโดยอ้างอิงตามทฤษฏีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้แบบใหม่ของบลูม และส ารวจข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากนักศึกษา
เพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนารายวิชา/หลักสูตรหลักการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเสร็จสิ้น กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรโภชนศาสตรแ์ละการก าหนดอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ช้ันปีที่ 2 ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 718-321 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทาง 
โภชนบริการ (จ านวน 26 คน) ช้ันปีท่ี 3 ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 718-322 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางโภชนคลินิก (จ านวน 33 
คน) และ รายวิชา 718-323 ฝึกปฏิบัติการทางโภชนาการชุมชน (จ านวน 33 คน) รวมทั้งสิ้น 92 คน โดยตอบแบบสอบถาม
จ านวนทั้งสิ้น 70 คน นักศึกษาท าแบบประเมินออนไลน์ (google form) จ านวน 2 ชุด ได้แก่ 1) แบบประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดประสบการณ์วิชาชีพ และ 2) แบบประเมินสมรรถนะการเรียนรู้หลังจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านต่างๆ 
อ้างอิงตามทฤษฏีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้แบบใหม่ของบลูม หลังจากสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพภายใน 1 สัปดาห์ น าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ฝึกปฏิบัติการในรายวิชา 712-321 มีความจ า
และการวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลางแต่มีทักษะการท างานด้านโภชนบริการและเจตคติที่มาก ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ซึ่ง
ฝึกปฏิบัติการในรายวิชา 712-323 พบว่ามีความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการท างานด้าน
โภชนาการชุมชนและเจตคติอยู่ในระดับมาก และเมื่อนักศึกษากลุ่มเดียวกันฝึกปฏิบัติการต่อในรายวิชา 712-322 พบว่า 
นักศึกษามีการประยุกต์ใช้ความรู้และการวิเคราะห์ รวมทั้งทักษะทางโภชนคลินิกและด้านเจตคติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามนักศึกษามีสมรรถนะด้านการประเมินค่าไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นน้อยทั้ง 3 รายวิชา ผลการสอบถามความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากนักศึกษาพบว่า นักศึกษาตระหนักรู้ว่าตนเองมีจุดด้อยที่ควรพัฒนา โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลักๆ คือ 
ความมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็น การสื่อสารและการโน้มน้าวผู้ป่วย การวางแผน การเตรียม/ทบทวนความรู้ 
ขณะเดียวกันความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก 4 ประเด็น คือ เนื้อหา/รายวิชาเพิมเติมที่ ระยะเวลาและสถานท่ีในการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ หน้าที่ที่ชัดเจนจากสถานฝึกปฏิบัติ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน ประเด็นเหล่านี้สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
ปรับปรุงพัฒนารายวิชา/หลักสูตรต่อไป    
 
ค าส าคัญ: ปฏิบัติวิชาชีพ โภชนบริการ โภชนคลินิก โภชนาการชุมชน สมรรถนะการเรียนรู้ 
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Abstract 
The aim of this research was to study and compare the effect of practicum in food service 

management, clinical nutrition and community nutrition on learning competencies of nutrition and dietetic 
students according to bloom’ s taxonomy.  In addition, the student’ s opinions about self and curricular 
development were surveyed.  All of 92 register students, the second ( n=  26)  and third year ( n= 33)  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 two online evaluation forms, evaluating by students.  The study revealed that the second 
year student gained the remembering and the analyzing skills at fair level, while, the psychomotor and 
affective domains were good level.  For the third year student, the remembering, the understanding, the 
applying, the analyzing and the creating skills were good level for 712- 323 community nutrition and the 
applying and the analyzing skills were better after attending the practicum in clinical nutrition ( 712- 322) . 
Additionally, the psychomotor and affective domains were increased in both groups, register students of 
712-322 and 712-323. However, the evaluating skill of three groups was still fairly low. Furthermore, there 
were 4 main points for improvement; self-confidence, communication, planning and preparing the student’s 
knowledge.  For curriculum development, adding some more details/ subjects, extending a long period of 
practicum, practicing with a clear plan and supporting some budget were recommendation from students.  
All suggestions will be useful for subjects/curriculum development in the future. 
 
Keywords: Practicum, Food Service Management, Clinical Nutrition, Community Nutrition, Competency  
 
บทน า  

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบาย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Outcomes-based Education) โดยจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรม
หรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ทั้งของ
หลักสูตรหรือของรายวิชาที่ก าหนดได้ หลักสูตรโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ให้มีความสามารถทางด้านวิชาชีพ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกปฏิบัติ การทางวิชาชีพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดย
หลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ รวมทั้งรายวิชาสหกิจศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานและสถาบันภาครัฐและเอกชนต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) โรงเรียน โรงพยาบาล
ประจ าจังหวัด และโรงพยาบาลบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ส าหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพของหลักสูตร
ประกอบไปด้วย 3 รายวิชา คือ 1) 718-321 ฝึกปฏิบัติการโภชนบริการ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 และ 2) 718-323 ฝึก
ปฏิบัติการโภชนาการชุมชน และ 3) 718-322 ฝึกปฏิบัติการโภชนคลินิก ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โดยทั้ง 3 รายวิชาจะจัดให้
มีขึ้นในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3 ของแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในสถานฝึก
ปฏิบัติการทางวิชาชีพจริง นักศึกษาจะได้มีทักษะและเกิดความช านาญสอดคล้องกับข้อก าหนดประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
นั้นๆ เช่น การฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการบริการอาหารมีข้อก าหนด คือ นักศึกษาจะต้อง 1) จัดบริการอาหารผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล  ในโรงเรียน 2) ผลิตและบริการอาหารปริมาณมาก 3) ศึกษาระบบคุณภาพในโรงพยาบาลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานโภชนาการ 4) บริหารจัดการ งานโภชนบริการ (งานพัสดุ การเงิน การจัดเก็บข้อมูล รายงาน งานบุคคล) การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพด้านโภชนาการชุมชน มีข้อก าหนด คือ นักศึกษาจะต้อง 1) ให้โภชนาการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย 2 บริหารจัดการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน (เฉพาะที่ฝึกในโรงเรียน) 3) จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อโภชนาการและการออกก าลังกาย 4) จัดท า
โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริม/แก้ปัญหาโภชนาการ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านคลินิก มีข้อก าหนด คือ นักศึกษาจะต้อง 
1) ฝึก Nutrition care process ได้แก่ การคัดกรอง การประเมิน การวางแผน และการติดตามและประเมินผลการให้โภชน
บ าบัดแก่ผู้ป่วย 2) ให้ค าแนะน าแก่ญาติ หรือผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน และปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากสถานฝึก
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ เป็นต้น   
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ส าหรับการวัดและประเมินผลของรายวิชาฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ  จะเน้นย้ านักศึกษาเรื่องการฝึกปฏิบัติให้
ครอบคลุมตามข้อก าหนดประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าวข้างต้นในช่วงสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติ และระหว่างการไป
นิเทศน์ของอาจารย์นิเทศต์เพื่อติดตามการฝึกโดยมี checklist แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติตามข้อก าหนดประสบการณ์
วิชาชีพด้านต่างๆ ให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองในระหว่างฝึกปฏิบัติเพื่อให้ฝึกปฏิบัติได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชา นอกจากน้ีการวัดและประเมินผลยังใช้แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้นิเทศ (โดย
จะประเมินในด้านความรับผิดชอบและคุณลักษณะของนักศึกษา , คิดเป็น 40%) และแบบประเมินการฝึกปฏิบัติการของ
นักศึกษาโดยพี่เลี้ยงจากสถานฝึกปฏิบัติ (โดยจะประเมินในด้านผลส าเร็จของงาน ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และลักษณะส่วนบุคคล, คิดเป็น 60%) ประกอบด้วยอีกด้วย จากประสบการณ์เป็นผู้ประสานงานหนึ่งในรายวิชาฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพของหลักสูตรและส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพมาเป็นระยะเวลา 3 ปี (รหัส 57- รหัส 59) พบว่านักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติงานได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชาทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานักศึกษาจะได้รับ
ผลการประเมิน G (ระดับคะแนนมากกว่า 70%) ทั้งหมด ผลจากการประเมินด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถจ าแนกได้ว่า
การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพดังกล่าว ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่าง
เฉพาะเจาะจงอ้างอิงตามทฤษฏีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s taxonomy) อย่างไร  

ทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) นิยมใช้ในการวัดการประเมินผลส าหรับ
หลักสูตรหรือรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcomes-based learning โดยสามารถจ าแนก
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ พฤติกรรมทีเ่กี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ 
ความคิด ความเฉลียวฉลาด แบบใหม่แบ่งย่อยเป็น 6 ข้อ ได้แก่ จ า (Remembering) เข้าใจ (Understanding) ประยุกต์ใช้ 
(Applying) วิเคราะห์ (Analyzing) ประเมินค่า (Evaluating) และคิดสร้างสรรค์ (Creating) ตามล าดับ  2) ด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) คือพฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ ประกอบด้วย
พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ได้แก่ การรับรู้ กระท าตามแบบ การหาความถูกต้อง การกระท าอย่างต่อเนื่อง และการกระท าได้อยา่ง
เป็นธรรมชาติ ตามล าดับ 3) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) คือ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง  ทัศนคติ ความเช่ือ 
ความสนใจและคุณธรรม  โดยพฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที แต่ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้  
ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่ การรับรู้ การตอบสนอง การเกิดค่านิยม การจัดระบบ และบุคลิกภาพ   

ดังนั้นการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติวิชาชีพทาง
โภชนบริการ โภชนคลินิก และโภชนาการชุมชนต่อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/ทักษะที่นักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์
และการก าหนดอาหารได้รับหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพโดยอ้างอิงตามทฤษฏีแบบใหม่ของบลูม และเพื่อส ารวจข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมจากนักศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนารายวิชา/หลักสตูรหลักการฝึกปฏิบัตวิิชาชีพเสร็จสิน้ ข้อมูลเหล่านี้จะ
ท าให้ทราบถึงสมรรถนะของบัณฑิตหลักสูตรโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหารที่ผลิตออกไป และสามารถน าไปพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาชีพและหลักสูตรฯ ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางโภชนบริการ โภชนคลินิก และ
โภชนาการชุมชนต่อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/ทักษะที่นักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหารได้รับหลัง
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพโดยอ้างอิงตามทฤษฏีแบบใหม่ของบลูม  

2. เพื่อศึกษาเพื่อส ารวจข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากนักศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนารายวิชา/หลักสูตร
หลักการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเสร็จสิ้น 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   
 การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) โดยการใช้การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาในหลักสตูร
เกิดทักษะ โดยภาพรวมของวิธีการวิจัยทั้งหมดแสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมของวิธีการวิจัยท้ังหมด 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร ช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งลงทะเบียนในรายวิชา 718-
321 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางโภชนบริการ จ านวน 26 คน รายวิชา 718-322 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางโภชน คลินิก จ านวน 
33 คน และ รายวิชา 718-323 ฝึกปฏิบัติการทางโภชนาการชุมชน จ านวน 33 คน โดยนักศึกษาทั้งหมด ไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ในภาคการศึกษา 3/2561 จ านวนท้ังสิ้น 92 คน   

 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือโดยใช้ google form ประกอบด้วย 

2.1 การสร้างแบบประเมินตนเองในการปฏิบัตติามข้อก าหนดประสบการวิชาชีพท้ัง 3 ด้าน (แสดงดัง link ที่ 
1 ในภาพท่ี 1)  

แบบประเมินถูกสร้างโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมิน -ช่ือ-สกุลนักศึกษา, 
ช้ันปี, ช่ือสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านใด (มีตัวเลือกให้ระบุ) 2) ข้อก าหนดประสบการณ์
วิชาชีพด้านต่างๆ รวมทั้งความถึ่ที่นักศึกษาได้ปฏิบัติในระหว่างที่ฝึกปฏิบัติการ มี 3 ด้าน คือ ด้านโภชนบริการ ด้านโภชนคลิ
นิก และด้านโภชนาการชุมชน และมีข้อย่อยให้เลือกตอบจ านวน 16 ข้อ รวมทั้งสิ้น 32 ข้อ รวมทั้งข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาตนเอง และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายวิชา/หลักสูตร 

2.2 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะการเรียนรู้แต่ละด้านอ้างอิงตามทฤษฏีแบบใหม่ของบลูม (Bloom’s 
Tasxonomy) (แสดงดัง link ที่ 2 ในภาพท่ี 1)  

แบบประเมินถูกสร้างโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมิน 2) ทักษะต่างๆ 3 
ด้านประกอบไปด้วย Cognitive domain-ด้านสมอง ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมิน
ค่าและความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 6 ข้อย่อย Psychomotor-ด้านกล้ามเนื้อประสาท และ Affective domain-ด้านจิตใจ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ข้อ  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลดิบจาก google form ถูกย้ายไปยังโปรแกรมส าเร็จรูป Excel ข้อมูลที่มีการประเมินซ้ าโดยคนๆ

เดียวกันจะถูกตัดออกและน ามาวิเคราะห์ผล ได้แก่ ความถี่ การเปรียบเทียบค่าคะแนนท่ีได้โดยใช้ Anova: Single Factor เป็น
ต้น 
 

สร้างแบบประเมินโดยใช้ google form ประกอบด้วย
1. แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติตามข้อก าหนดประสบการณว์ิชาชีพ

(https://forms.gle/1nNCM2FHwn12VtCB6)                                                                           
2. แบบประเมินสมรรถนะการเรยีนรู้หลงัจากการฝกึปฏิบัตวิิชาชีพด้านต่างๆเสร็จสิ้น 

(https://forms.gle/r3qSuQ7qNzox48hM7)

เก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยแจ้งลิงค์แบบประเมิน 2 แบบข้างต้น ไปยังกลุ่มไลน์ของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาฝกึปฏิบัตวิิชาชีพ
แต่ละด้านเสร็จสิน้ โดยก าหนดระยะเวลาท าแบบประเมินภายใน 1 สัปดาห์

วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลดิบที่ได้จาก google form มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป Excel
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ผลและอภิปราย    
 นักศึกษาระดับปริญญาตรหีลักสตูรโภชนศาสตรแ์ละการก าหนดอาหาร ช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพท้ัง 3 
ด้าน และเข้าร่วมตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 70 คน คิดเป็น 76% ของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด โดย
แบ่งเป็น  1) 718-321 ฝึกปฏิบัติการโภชนบริการ จ านวน 18 คน (25.71%) 2) 718-322 ฝึกปฏิบัติการโภชนคลินิก และ 
718-323 ฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวน 22 คน (31.43%) และ 30 คน (42.86%) 
ตามล าดับ (ดังภาพท่ี 2) 
                            

 
ภาพที่ 2 จ านวนนักศึกษาหลักสตูรโภชนาศาสตร์และการก าหนดอาหารที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพท้ัง 3 

ด้าน และร่วมตอบแบบสอบถาม จ านวน 70 คน 
 

ส าหรับผลการศึกษาสมรรถนะการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับหลังการฝึกงานของแต่ละรายวิชาพบว่า การจัดการเรียนรู้
แบบฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางโภชนบริการ มีสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูมทั้ง 3 ด้าน มีระดับ
คะแนนการประเมินอยู่ระหว่างระดับน้อย (ความถี่=1) ระดับปานกลาง (ความถี่=59) ระดับมาก (ความถี่ = 63) จนถึงระดับ
มากที่สุด (ความถี ่=21) ในด้านสติปัญญาหรือความรู้พบว่า นักศึกษามีความจ าและการวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง ในด้าน
ทักษะหรือความสามารถด้านโภชนบริการ และในด้านเจตคติหรือคุณลักษณะพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน (ดังภาพที่ 3)   
ผลการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางโภชนคลินิก พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านเช่นกัน 
คืออยู่ระหว่างระดับน้อยถึงระดับมากที่สุด โดยมีความถี่ระดับมากมีคะแนนความถี่สูงสุดที่ 95 ในด้านสติปัญญาพบว่า 
นักศึกษามีการประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก รวมทั้งในด้านทักษะด้านโภชนคลินิกและด้านเจตคติพบว่าอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน (ดังภาพท่ี 4) การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางโภชนาการชุมชน  มีสมรรถนะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูมทั้ง 3 ด้าน มีระดับคะแนนการประเมินอยู่ระหว่างน้อยจนถึงระดับมากที่สุด ในด้าน
สติปัญญาพบว่า นักศึกษาใช้ความจ าและความเข้าใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับการประยุกต์ใช้และการคิดสร้างสรรค์ ในด้าน
ทักษะและในด้านเจตคติพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน (ดังภาพที่ 5) เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ของบลูมที่นักศึกษาได้รับหลังการฝึกงานทั้ง 8 ข้อของทั้ง 3 รายวิชาพบว่า แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ เมื่อวิเคราะห์
ด้วย Anova: Single Factor ที่ p<0.05 โดยนักศึกษามีความจ า (1.1) ความเข้าใจ (1.2) และการประยุกต์ใช้ (1.3) เพิ่มขึ้นใน
รายวิชา 712-321 ฝึกปฏิบัติด้านโภชนบริการ และ 712-322 ฝึกปฏิบัติทางโภชนคลินิก แต่ไม่เห็นความแตกต่างในรายวิชา 
712-323 ฝึกปฏิบัติด้านโภชนาการชุมชน นอกจากนี้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้เข้ากับทักษะทางปัญญาในรายวิชา 
712-322 ฝึกปฏิบัติทางโภชนคลินิก ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยสมรรถนะการเรียนรู้ข้อ 1.4-1.6 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส าหรับ
สมรรถนะการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ด้านทักษะและในด้านเจตคติของวิชาชีพพบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
เพิ่มขึ้นมากกว่าด้านสติปัญญาทั้ง 3 รายวิชา  อย่างไรก็ตามนักศึกษามีสมรรถนะด้านการประเมินค่าไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มข้ึนน้อย
ทั้ง 3 รายวิชา ควรหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข และเมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาช้ันปีที่ 2 และช้ันปีท่ี 3 
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พบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 3 มีสมรรถนะการเรียนรู้การเรียนรู้ที่มีแนวโน้มที่ดีกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 2 อาจเนื่องจากนักศึกษาช้ันปีท่ี 
3 มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรือผ่านการพัฒนาทักษะต่างๆมามากกว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 2 (ภาพที่ 6)  
 ส าหรับข้อมูลจากแบบประเมินตนเองในการปฏิบัติตามข้อก าหนดประสบการณ์วิชาชีพนั้นเป็นข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ
และติดตามว่านักศึกษาได้ปฏิบัติงานได้ครอบคลุมตามข้อก าหนดของอาชีพหรือไม่ในระหว่างการฝึกปฏิบัติหากไม่ได้เป็นไป
ตามที่ก าหนด นักศึกษาก็จะต้องปฏิบัติให้ได้ตามข้อก าหนดทั้งหมดในช่วงการฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาก็ปฏิบัติได้ครบตามที่ระบุไว้
จึงไม่ได้น าผลมาการศึกษามาแสดงในส่วนนี้ ส าหรับผลการสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยค าถามปลายเปิดจาก
แบบสอบถามทั้งในส่วนของการพัฒนาตนเองและการพัฒนารายวิชา/หลักสูตร ของนักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทั้ง 3 
ด้าน จ านวน 70 คน พบว่า มีประเด็นต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทั้ง 3 ด้าน (รายละเอียดของแต่ละด้าน
ไม่ได้น ามาแสดง)และสรุปประเด็นหลักๆได้ดังนี้ ประเด็นที่นักศึกษาต้องการพัฒนาตนเอง ได้แก่ พัฒนาความมั่นใจและกล้า
แสดงความคิดเห็น พัฒนาการสื่อสารและการโน้มน้าวผู้ป่วย พัฒนาทักษะการวางแผนการฝึกงานของตนเองและพัฒนาความรู้ 
ประเด็นที่นักศึกษาต้องการให้พัฒนารายวิชา/หลักสูตรมีดังนี้  รายวิชา/หลักสูตรควรจัดให้มีเนื้อหา/รายวิชาเพิมเติม จัด
ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกงาน ประสานกับแหล่งฝึกให้ก าหนดหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับนักศึกษา สนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ประเด็นหลักๆ พร้อมตัวอย่างข้อคิดเห็นบางส่วนแสดงดังตารางที่ 1 

 

 
ภาพที่ 3 สมรรถนะการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้รับหลังการฝึกงานรายวิชา 718-321 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางโภชนบริการ 
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ภาพที่ 4 สมรรถนะการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้รับหลังการฝึกงานรายวิชา 718-322 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางโภชนคลนิิก 

 
 

 
ภาพที่ 5  สมรรถนะการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาได้รับหลังการฝึกงานรายวิชา 718-323 ฝึกปฏิบัติวิชาชพีทางโภชนาการชุมชน 
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ภาพที่ 6  เปรียบเทียบสมรรถนะการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของบลูมทีน่ักศกึษาได้รับหลังการฝึกงานใน 3 รายวิชา 

 
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นพร้อมทั้งยกตัวอย่างข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาตนเองและการพัฒนารายวิชา/หลักสูตร 
ของนักศึกษาในหลักสูตรโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร ที่ไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพท้ัง 3 ด้าน (N=70 คน)     

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาตนเอง ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายวิชา/หลักสูตร 
1. ความมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็น 
เช่น “กล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงออกให้มากขึ้น มั่นใจในสิ่ง

ท่ีตนจะให้ความรู้ให้มากกว่าน้ี”  
“คิดว่าการที่เราจะเรียนรู้อะไรมากขึ้นได้ต้องกล้าเข้าไปถาม” 

1. จัดให้มีเนื้อหา/รายวิชาเพิมเติม 
เช่น “อยากให้มีรายวิชาด้านจิตวิทยา” 
“อยากให้เน้นในเรื่องอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัยมากกว่าน้ี

ค่ะ” 
“เพิ่มเติมในเรื่องของอาหารพื้นบ้าน” 
“สอนให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน” 
“อยากให้ลงชุมชนจริงในช่วงท่ีเรียน เพราะจะเห็นภาพมากกว่า

การท่ีเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว” 
“ควรมีการท าเคสให้หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาคุ้นชินและ

สามารถปฏิบัติต่อเคสได้เร็วขึ้น” 
“เพิ่มเน้ือหาในส่วนของการคิดค านวณอาหารทางสาย และ

อาหารเฉพาะโรค” 
“อยากให้มีการท าแล็ปอาหารทางสายตอนปี 2 เน่ืองจาก รพ.

ม.อ. ไม่ได้ไหเ้ข้าปฏิบัติในห้องอาหารทางสาย เนื่องจากเรา
ได้เรียนแค่พ้ืนๆ และยังไม่เคยได้ลงแล็ปจริง” 

“การดูชาร์จผู้ป่วย” 
“เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการในเด็ก” 
“อยากให้มีการอัพเดตเน้ือหาใหม่ๆอยู่เสมอ” 
“อาจมีการเพิ่มการเรียนในโรงท่ีพบมากในโรงพยาบาล เช่น 

FLS โรคต่างๆท่ีพบในเด็ก เช่น NS(มีในการเรียนการสอน
ในรายวิชา MNT2 แล้วแต่ไม่ละเอียดมาก) ธาลัสซีเมีย เป็น
ต้น ค่าแลปท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละโรคให้มากขึ้น” 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นพร้อมทั้งยกตัวอย่างข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาตนเองและการพัฒนารายวิชา/หลักสูตร 
ของนักศึกษาในหลักสูตรโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร ที่ไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพท้ัง 3 ด้าน (N=70 คน) (ต่อ) 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาตนเอง ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายวิชา/หลักสูตร 
2. การสื่อสารและการโน้มน้าวผู้ป่วย 
เช่น “พัฒนาตนเองในเรื่องการแปลงภาษาวิชาการให้เป็นภาษา

ท้องถิ่นเพ่ือให้คนฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น” 
“เรียนรู้วิธีการโน้มน้าวผู้ป่วยให้ดีกว่าเดิม” 
“ฝึกทักษะการพูดภาษามลายู” 
“ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 

และความกล้าแสดงออก” 

2. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกงาน 
เช่น “ระยะเวลาในการฝึกงานน้อยไป” 
“อยากให้การฝึกงานด้านชุมชน มีระยะเวลาการในการฝึกท่ี

มากกว่าน้ี เพื่อท่ีจะได้ติดตามโครงการ ประเมินผล จาก
โครงการท่ีเราได้ท า เพราะเวลาในการฝึกมีน้อยไป ท าให้
ต้องเร่งรัดโครงการ ผลท่ีออกมาอาจจะท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร
ครับ” 

“อยากให้ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพมากกว่า1เดือนและไม่ควรให้ฝึก
ในช่วงเดือนบวชเพราะอาจมีผลต่อการเก็บประสบการณ์” 

“อยากให้หลักสูตรมีการส่ง นศ.ไปฝึกงานภาคอื่นๆบ้าง เพื่อ
เป็นประสบการณ์และได้เห็นความแตกต่างของสถาน
ประกอบการมากยิ่งขึ้น” 

3. การวางแผนการฝึกงานของตนเอง 
เช่น “ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานว่าในแต่ละสัปดาห์น้ันมี

หน้าท่ีรับผิดชอบด้านใดบ้าง และต้องมีการเข้าหา/พูดคุยกับ
ผู้ท่ีมารับบริการบ่อยๆ” 

“มีการวางเเผนก่อนเริ่มการฝึกงานอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการ
เสียเวลา. ได้เรียนรู้จากการฝึกชุมชนมากมายเพื่อใช้ในการ
วางเเผนก่อนฝึกคลีนิค” 

3. การก าหนดหน้าท่ีที่ชัดเจนของแหล่งฝึกงาน 
เช่น “อยากให้ทางรพ.สต.ก าหนดหน้าท่ีงานของแต่ละคนให้

ชัดเจน ว่าวันไหนท าอะไร/รับผิดชอบในส่วนงานไหน” 
“อาจจะต้องมีแผนการฝึกงานท่ีชัดเจน ^_^” 

4. การเตรียม/ทบทวนความรู้ 
เช่น “ทบทวนในเรื่องที่ค้นพบว่ายังไม่เข้าใจ ไม่ช านาญ” 
 “ต้องศึกษาอาหารในท้องถิ่นให้มากขึ้น” 
“สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในทุกสถานการณ์และมีความ

แม่นย ามากกว่าน้ี” 
“ต้องศึกษาเกี่ยวกับอาหารทางสายเพิ่มเติม” 
“การเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนมา” 
“หมั่นทบทวนเน้ือหาความรู้ ท่ีได้เรียนมาอยู่สม่ าเสมอ และ

อัพเดทข้อมูลความรู้ให้เป็นข้อมูลท่ีล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้
เกิดความล้าหลัง” 

4. งบประมาณ 
เช่น “มีงบสนับสนุนการฝึกงานโภชนชุมชน” 

  
สรุปผลการวิจัย     

ผลการศึกษาสมรรถนะการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับหลังการฝึกงานของทั้ง 3 รายวิชาพบว่า นักศึกษาให้คะแนน
ประเมินตนเองตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงมากที่สุด เป็นที่น่าดีใจที่หลังจากฝึกปฏิบัติการวิชาชีพแล้วนักศึกษาไม่ได้ประเมินตนเอง
ให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด (คะแนน=1) เลยทั้ง 3 รายวิชา ด้านสติปัญญานักศึกษามีความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การ
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งด้านทักษะและด้านเจตคติที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่
ต้องการให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในสถานฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพจริง เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญ
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ อย่างไรก็ตามระดับคะแนนไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นน้อยส าหรับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ด้านสติปัญญา
ในเรื่องของการประเมินค่า ผลการสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนักศึกษาพบว่า หลังจากนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเสร็จ
สิ้นแล้วนักศึกษามีความตระหนักรู้ว่าตนเองจุดด้อยที่ควรพัฒนา 4 ประเด็นหลักๆ ในขณะเดียวกันข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากนักศึกษาอีก 4 ประเด็นที่เหลือจะเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงพัฒนารายวิชาต่อไป   
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ข้อเสนอแนะ     
1. ควรปรับปรุงแบบสอบถามในด้าน Psychomotor Domain และ Affective Domain ให้จ าเพาะเจาะจงไปยัง

พฤติกรรมย่อยๆ 5 ระดับของแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จ าเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุงนี้
กับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร เช่น รายวิชา 718-425 สหกิจศึกษา 

2. ควรใช้แบบประเมินในข้อที่ 1 แทนแบบประเมินผลเดิมที่ใช้ในรายวิชาปัจจุบัน 
3. ควรหาวิธีการในการพัฒนาจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ด้านสติปัญญาหัวข้อการประเมินค่า (Evaluating) ให้กับ

นักศึกษา 
4. ควรน าประเด็นข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาแจ้งให้ที่ประชุมหลักสูตรทราบ ในการประชุม มคอ 3 เพื่อคิดวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปใน ส าหรับกรณีของข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาของนักศึกษาผู้ประสานงาน
ได้รับทราบประเด็นเหล่านี้จากการน าเสนอและได้ให้ข้อคิดเห็น/วิธีการแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษาหรือรุ่นน้องที่จะไปฝึกงานในปี
การศึกษาถัดไปทราบ ในท่ีประชุมสัมนมาหลังฝึกงานของหลักสูตรเมื่อ 14 กันยายน 2562 แล้ว 
 
รายการอ้างอิง 
ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2561, จาก  

http://www.eduservice.psu.ac.th/images/content/curriculum/pattana/2560/philosophy_PSU.pdf 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562, จาก 

http://www.eledu.ssru.ac.th/monmanus_su/pluginfile.php/68/course/summary/%E0%B8%97%E0
%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%
80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E
0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1.docx 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการสกรัมส าหรับก าหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ นิสิต(ภาคพิเศษ) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ จ านวน 66 คน วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ การท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน กรอบการท างานแบบสกรัม และแบบสอบถาม ส่วนเครื่องมือที่ใช้ 
คือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึกหัด และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียน  ตัวช้ีวัดที่ใช้ คือ กิจกรรม ความถูกต้อง
ของงาน ความสามารถการน าไปใช้ได้ของงานและความสมบูรณ์ของเอกสาร ท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การท ากิจกรรมแบบสกรัม ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานท่ีต้องท า สปริน และการ
ประชุม และ 2) ผลการประเมินการยอมรับในการท ากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนการสอนใน
ระดับยอมรับมากได้ค่าเฉลี่ย 4.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 
 
ค าส าคัญ: สกรัม สปริน กิจกรรมทางการเรียนการสอน   
 

Abstract 
This research aimed to apply scrum process for learning and teaching activity.  The sample group 

was 66 students ( special program)  who studied the information system analysis and design course.  The 
method of data collection were collaborative learning group activity, scrum framework and questionnaire. 
The instruments used in this study were electronic document, assignment and students’  satisfaction 
questionnaire. The key performance indicators in this paper included activity, the accuracy of work, usability 
of each task and the complete document. The data obtained by a questionnaire was analyzed by statistics 
method with mean and standard deviation. The result of this research show that 1) scrum activity include 
3 components: backlog task, sprint phase and scrum meeting and 2) the sample groups were satisfied with 
applying scrum process for learning and teaching activity at the high level and the mean score was 4. 09 
and the standard deviation was 0.72.    

 
Keywords: scrum, sprint, learning and teaching activity  
 
บทน า  

จากการเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ซึ่งลักษณะรายวิชาดังกล่าวจะมีการน าความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้นิสิตได้เรียนรู้และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ใช้ได้จริงนั้น จะต้องใช้ความรู้และทักษะของผู้เรียนหลายอย่าง โดยปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนได้มีการพัฒนา
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ระบบสารสนเทศในลักษณะเชิงโครงสร้างหรือการออกแบบเชิงวัตถุ  แต่แนวทางการพัฒนาระบบดังกล่าว บางครั้งผู้เรียนยังมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างงานไม่ดีพอ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในสิ่งนี้ จึงมีความต้องการที่จะประยุกต์ใช้กระบวนการ
สกรัมส าหรับกิจกรรมในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันองค์กรเอกชนได้มีการน ากระบวนการสกรัมมาประยุกต์ใช้ในการท างาน  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ ได้ประยุกต์กระบวนการสกรัมส าหรับก าหนดกิจกรรมในการเรียนการสอนและทราบ
ถึงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการก าหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อประยุกต์กระบวนการสกรัมส าหรับก าหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการก าหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน 

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
 1. กระบวนการสกรัม หมายถึง การน าแนวทางการพัฒนางานโดยใช้กระบวนการสกรัมส าหรับก าหนดแนวทางการ
เรียนการสอนและก าหนดกิจกรรมให้ช้ันเรียน การท างานประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานที่ต้องท า (backlog task) สปริน 
(sprint phase) and การประชุม (scrum meeting)  
 2. ผู้เรียน หมายถึง นิสิตภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ จ านวน 66 
คน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการเรียนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ก าหนดการเรียนในลักษณะการท ากิจกรรมแต่
ละครั้งโดยการประยุกต์กระบวนการสกรัมมาใช้ในห้องเรียน  
 

กรอบแนวคิด  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ก าหนดแนวทางของกรอบความคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกตก์ระบวนการสกรมั

ส าหรับท ากิจกรรมในการเรียนการสอน ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยนี้ คือ นิสิตที่เรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

ความรู้พื้นฐาน 
ปัญหาและกิจกรรม 

กระบวนการพัฒนา
งานสารสนเทศ 

การประยุกต์กระบวนการสกรัม
ส าหรับกจิกรรมในการเรียนการสอน 

บทเรียนและการ
ประเมินผล 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ จ านวน 
66 คน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการเรียนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย มีดังนี้ 

1. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา เช่น วงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ 
การเขียนข้อก าหนดความต้องการ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงงาน ตารางการตัดสินใจและต้นไม้การ
ตัดสินใจ การออกแบบกระบวนงาน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการจัดการ
โครงการ การท าเอกสาร การท าให้เกิดผลและการประเมินผล 

2. ตัวอย่างแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา 
3. แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการประยุกต์กระบวนการสกรัมส าหรับการกิจกรรมใน

การเรียนการสอน เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองโดยผู้วิจัย  
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

โดยท าการศึกษาถึงปัญหาและก าหนดความต้องการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาถึงปัญหาได้มาจากการเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในปีที่ผ่านมา ท าการวิเคราะห์เพื่อก าหนดความต้องการของกิจกรรมที่จะใช้ในงานวิจัย และ
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยมาประกอบเพื่อร่างกิจกรรม โดยมกีารด าเนินการ คือ  

1. รวบรวมข้อมูลและก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และสร้างแบบสอบถาม 
3. ประยุกต์กระบวนสกรัมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน โดยแต่ละครั้งของการท ากิจกรรมจะใช้หลักการ

ท างานแบบสกรัมที่มีการวิเคราะห์งานที่ผ่านมา การท างานในวันนี้ และอนาคต ซึ่งจะแต่ละกลุ่มจะมีทีมในการท างานท าการ
วิเคราะห์ สรุปผลงานแต่ละครั้ง และมีการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อปรับปรุงและแก้ไขงานให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4. สรุปผลและประเมินผลทุกกิจกรรมที่ท าแล้วเสร็จ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการท ากิจกรรมแต่ละครั้ง และประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม

หลังการเรียนเสร็จในสิ้นเทอม ประเมินผลโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนิสิต รายงานผลการยอมรับและความพึงพอใจ โดยใช้วิธีทาง
สถิติในการวิเคราะห์ผลการประเมิน คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. กระบวนการในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบสกรัม 
กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสกรัมที่ใช้ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัย ได้ร่างกิจกรรมส าหรับการ

ด าเนินการจ านวน 10 หัวข้อ โดยก าหนดรายละเอียดดังนี ้
สัปดาห์ที่ 1 ร่างกิจกรรม ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (ทีม) ได้จ านวน 13 กลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่ม

ย่อย ประกอบด้วยต าแหน่งในการท างาน คือ หัวหน้าทีมงาน (นักวิเคราะห์ระบบ) นักเขียนโปรแกรม ผู้ประสานงาน/ฝ่ายขาย 
ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน โดยผู้วิจัยจะบอกถึงข้อก าหนดต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมแบบสกรัม 

สัปดาห์ที่ 2 เขียนข้อก าหนดหรือความต้องการ (requirement) ของโครงงานที่จะท า โดยแต่ละกลุ่มย่อย มีการ
ประชุมร่วมกันประมาณ 15-20 นาที พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็น 

สัปดาห์ที่ 3 แต่ละทีมท าการร่างระบบโดยแบ่งเป็นระบบย่อย และก าหนดล าดับความส าคัญของการพัฒนา โดยให้
ลูกค้าเป็นผู้ก าหนดความส าคัญถึงงานและความต้องการให้เริ่มต้นท าส่วนใดก่อน ดังภาพท่ี 2   

สัปดาห์ที่ 4-6 สมาชิกในทีมท างานร่วมกัน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นถึงงานที่ได้ท างานในวันท่ีผ่านมา วันนี้ และ
วันพรุ่งนี้ จะต้องท าอะไรบ้าง โดยสัปดาห์ที่ 5 จะต้องมีชิ้นงาน (ระบบย่อย) เกิดขึ้น พร้อมท้ังรายงานความก้าวหน้าของงานใน
แต่ละครั้ง 

สัปดาห์ที่ 7-9 วิธีการท างานเหมือนเดิม แต่ท าระบบย่อยต่อไปตามล าดับความส าคัญที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ 
สัปดาห์ที่ 10-11 ส่งระบบงานใหม่ และ เตรียมน าเสนอรายงาน พร้อมทั้งปิดโครงงานของแต่ละกลุ่มย่อย 
สัปดาห์ที่ 12-13 เขียนเอกสารระบบและประเมินผลการท ากิจกรรมในลักษณะดังกล่าว 
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ภาพที่ 2 แต่ละทีมก าหนดความส าคัญของงานที่จะเร่ิมต้นพัฒนา 

 
ผลการวิจัย  

1. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการประยุกต์กระบวนการสกรัมมาใช้ในการท ากิจกรรม มีระดับการยอมรับ
มาก โดยมีความพึงพอใจต่อการน ากระบวนการสกรัมมาประยุกต์ใช้ในระหว่างการท ากิจกรรมได้  ค่าเฉลี่ย 4.09 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ส าหรับประเด็นการสอบถามมี 7 ข้อ แต่ละข้อมีระดับการยอมรับมาก กลุ่มตัวอย่างได้ประเมินมี
ความพึงพอใจต่อการท ากิจกรรมในการเรียนการสอนอยู่ในระดับยอมรับมากทุกรายการ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1   ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการท ากิจกรรม 
รายการประเมินความพึงพอใจ  SD แปลผล 
1 ความตรงตามข้อก าหนดหรือความต้องการ 4.12 0.84 มาก 
2 วิธีการมีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน   3.88 0.66 มาก 
3 ความถูกต้องของงานในระหว่างท ากิจกรรม 3.91 0.81 มาก 
4 กระบวนการสกรัมสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการท างานได้   4.32 0.68 มาก 
5 ความเข้าใจในองค์ประกอบการท างานแบบสกรัม 4.05 0.61 มาก 
6 ช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงโครงสร้างการท างาน 4.14 0.67 มาก 
7 ช่วยให้สามารถติดตามผลการท างานในแต่ละขั้นตอนได้ 4.21 0.73 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.09 0.72 มาก 

 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์กระบวนการสกรัมส าหรับกิจกรรมในการเรียนการ

สอนได้ค่าเฉลี่ย 4.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ส าหรับประเด็นการสอบถามมี 7 ข้อ แต่ละข้อมีระดับการยอมรับมาก
เป็นส่วนใหญ่ (คะแนนมากกว่า 3.51) โดยประเด็นที่สอบถาม คือ วิธีการเรียนการสอน ความเข้าในเนื้อหาของการเรียน ความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการของเนื้อหาของผู้เรียน การท ากิจกรรมแบบสกรัม ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานที่ต้องท า สปริน 
และการประชุม ดงัภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 กระบวนการสกรัมที่ก าหนดลักษณะงานเปน็ส่วนย่อยหรือสปริน (sprint) 

 
อภิปรายผล 
 จากการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการประยุกต์กระบวนการสกรัมส าหรับกิจกรรมในการเรียนการสอน สามารถ
ก าหนดวิธีการเรียนในลักษณะใหม่ที่แตกต่างจากวิธีการเดิมที่อาจารย์ท าหน้าที่สอนเป็นหลัก โดยลักษณะนี้ให้ผู้เรียนเข้ามามี
บทบาทในการเรียนที่ได้มีการฝึกปฏิบัติจริง เปรียบเสมือนการท างานในองค์กรที่จะมีลักษณะการท างานที่แตกต่างกันไป  ใน
ระหว่างการท ากิจกรรมในครั้งแรก ผู้เรียนมีความรู้สึกตื่นเต้นในการแบ่งการท างานเป็นทีมและแต่ละคนมีบทบาทที่แตกต่างกนั
ไป เช่น การเป็น หัวหน้าทีมงาน (นักวิเคราะห์ระบบ) นักเขียนโปรแกรม และลูกค้า ที่ต้องมีการประชุมในแต่ละครั้งและแสดง
ความคิดเห็นถึงงานที่ได้งานในวันที่ผ่านมา วันนี้ และวันพรุ่งนี้ จะต้องท าอะไรบ้าง โดยในครั้งแรกให้ผู้เรียนแบ่งงานที่จะต้อง
พัฒนาออกเป็นส่วนย่อยหรือเรียกว่าสปริน (sprint) หลังจากนั้นให้ลูกค้าท าการเลือกว่า งานช้ินไหนที่มีความส าคัญและควร
พัฒนาเป็นล าดับแรก หลักจากก าหนดความส าคัญของงานแล้ว ในครั้งต่อไป ให้ผู้เรียนท างานตามล าดับความส าคัญที่ลูกค้า
เลือกโดยท าทีละงาน ทั้งนี้จะมีการวิเคราะห์ถึงงานที่ได้ท าผ่านมาเป็นอย่างไร วันนี้และวันพรุ่งนี้จะต้องท าอะไรบ้างรวมถึง
แสดงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างท างาน เพื่อให้สมาชิกทีมงานได้รับรู้ พร้อมท้ังการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขงานตามความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนพบว่า การเรียนวิ ธีนี้ ท าให้ผู้เรียนในห้องเรียนมีความ
กระตือรือร้น เข้าใจในเนื้อหาและวิธีการเรียนมากขึ้น เนื่องจากการทดลองปฏิบัติจริง และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ท างาน
มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่ผู้เรียนเปรียบเสมือนเป็นนักเขียนโปรแกรมจะต้องท างานให้ทันตามเวลาที่ได้วางแผนไว้ตามโครงงาน
และการส่งมอบช้ินงานให้กับลูกค้าดูเป็นระยะตามก าหนดการ และผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการเรียนมาก
ขึ้นกว่าการบรรยายอย่างเดียว แต่ทั้งนี้จากการรวมรวมผลการประเมินและสัมภาษณ์ ยังมีผู้เรียนบางคนได้เสนอข้อมูลใน
ลักษณะว่า เวลาท างานน้อยเกินไป เนื่องจากจะต้องมีการประชุมและให้ข้อเสนอแนะ ท าให้ต้องใช้เวลานอกเหนือจากการเรียน
ในห้องเรียนเพิ่มขึ้นส าหรับการท างานร่วมกันและบางคนรู้สึกถึงความส าคัญในการเป็นต าแหน่งลูกค้าว่ามีผลอย่างไรต่อการ
พัฒนาระบบงาน 
  
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและได้ประยุกต์กระบวนการสกรัมส าหรับกิจกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ โดยเพิ่มวิธีการท ากิจกรรมในลักษณะให้ผู้เรียนมีบทบาทมากขึ้นเสมือนวิธีการท างานในองค์กรที่
เน้นการท างานเป็นทีมที่จะมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องในระหว่างท างานหลายต าแหน่งรวมทั้งลูกค้าเข้ามามีบทบาทร่วม
ประกอบการพัฒนางาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การท ากิจกรรมแบบสกรัม ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ งานที่ต้องท า สปริน 
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และการประชุม และ 2) ผลการประเมินการยอมรับในการท ากิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนการ
สอนในระดับยอมรับมากไดค้่าเฉลีย่ 4.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ซึ่งผลส าเร็จของการจัดการเรยีนการสอนแบบสกรมั
นี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1) จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนส่วนมาก รู้สึกพึงพอใจในระดับดีของวิธีการเรียนและจัดกิจกรรม
แบบนี้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ได้ฝึกปฏิบัติจริง นอกเหนือจากการท าโครงงานที่ให้ ผู้เรียนไปปฏิบัติเอง และการ
ได้รับการฝึกฝนการท างานในด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม ทราบถึงปัญหา และการหาแนวทางแก้ไข แต่ข้อจ ากัดของการจัด
กิจกรรมแบบนี้ คือ ใช้เวลาในการเรียนมากกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละครั้งที่มีการสอนในห้องเรียน และ 2) การบรรลุ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ในรายวิชาที่ผู้วิจัยได้ท าการประเมินพบว่า ในทุกหัวข้อของบทเรียน ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการมากขึ้นกว่าการเรียนในลักษณะบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งสิ่งที่ได้จากการตรวจสอบผลลัพธ์
ของการท ากิจกรรม พบว่า ความถูกต้องของงาน โครงสร้างของการท างานในกระบวนการของแต่ละระบบย่อย และสามารถ
ประเมินผลของระบบที่ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยภาพรวมของผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น มีความคิดริเริ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นระหว่างท า งาน รวมทั้ง
สามารถปรับเปลี่ยนข้อก าหนดความต้องการบางอย่างได้ระหว่างการพัฒนา ท าให้งานที่แล้วเสร็จตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า 
 
ข้อเสนอแนะ  

สามารถน าแนวคิดการพัฒนางานแบบกระบวนการสกรัมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ แต่ทั้งนี้ผู้เรียนหรือ
ผู้พัฒนางานที่ท างานเป็นทีม จะต้องใช้เวลามากขึ้นจากเดิมที่พัฒนางานคนเดียว เป็นการสร้างกลุ่มหรือทีมท างาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสามารถได้งานท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ เนื่องจากมีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมพัฒนากับลูกค้า 
แต่การท างานแบบกระบวนการสกรัมนั้นจะต้องมีการวางแผนที่ดี ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขซึ่งการท างานแบบนี้ 
ผู้เรียนจะต้องใช้เวลามากขึ้นนอกเหนือจากการพัฒนาระบบแบบเดิม ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรจะมีตัวแบบ
สารสนเทศทางเรียนให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้นในลักษณะต่างๆ เช่น การเรียนรู้บนเว็บ หรือบนอุปกรณ์พกพา เพื่ อที่จะให้ผู้เรียน
สามารถทราบถึงแหล่งข้อมูลและศึกษาก่อนเรียนได้ก่อนลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งแสดงรายละเอียดหรือให้ค าแนะน าในลักษณะ
ออนไลน์  เนื่องจากในการเรียนครั้งนี้ ระหว่างการท ากิจกรรมแต่ละกลุ่มเมื่อมีปัญหาจะเสียเวลาคอยผู้สอนในการให้ค าแนะน า 
เนื่องจากผู้สอนได้ให้ค าแนะน ากลุ่มอื่นในเวลานั้น ถ้ามีระบบความช่วยเหลือในลักษณะออนไลน์จะท าให้การท างานเร็วขึ้น 
และกระบวนการสกรัมเหมาะกับการเรียนการสอนในบริบทของรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการจริง เพราะสามารถประยุกต์
วิธีการท างานจริงท่ีใช้ในองค์กรต่าง ๆ ได้ 
 
รายการอ้างอิง  
สกาวรัตน์ จงพัฒนากร. (2553). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Gordon , D. B. (1995). Management information systems.  Singapore:  McGraw Hill. 
Kendall, K.E. , J.  E.  Kendall.   (2005) .   Systems Analysis and Design.   6th ed.  Pearson Prentice Hall, Upper 

Saddle Reiver. New Jersey. 
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“บินหลาบุ๊ค” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“Binla Book” A Useful e-book for medical learning in Prince of Songkla University 
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บทคัดย่อ 

บทเรียนบินหลาบุ๊ค  คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเป็นบทความอ้างอิงเนื้อหาตามหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ที่พัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการใช้สื่อบินหลาบุ๊คของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนา
รูปแบบสื่อการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อการใช้งาน โดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็นจากนักศึกษา จ านวน 250 คน และอาจารย์ 
จ านวน 54 คน  ผลการศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เข้าถึงโดยอุปกรณ์แท็บเล็ต (69%) และสมาร์ทโฟน (55%) โดยมี
ความเห็นว่า บินหลาบุ๊คมีประโยชน์ที่ดูซ้ าได้ (60%) และเข้าถึงง่าย (56%) ส่วนอาจารย์ใช้บินหลาบุ๊คประกอบเนื้อหาที่สอน 
และคิดว่าเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้หาความรู้ด้วยตนเอง 50% และ 41% ตามล าดับ ในการพัฒนาบินหลาบุ๊ค นักศึกษา
ต้องการให้เป็นรูปแบบ pdf (84%) และเป็นแบบทดสอบประเมินตนเอง (82%) ส่วนอาจารย์มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าการออกแบบบทเรียน (54%) และใช้ระยะเวลาในการผลิตบทเรียนให้เร็วขึ้น (50%)  การศึกษาครั้งนี้ 
พบว่านักศึกษาและอาจารย์มีความเห็นสอดคล้องกันถึงประโยชน์ของการใช้บทเรียนบินหลาบุ๊ค และต้องพัฒนารูปแบบให้
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ต่อไป 
 
ค าส าคัญ:  e-book,  สื่ออิเล็กทรอนิกส์,  บทเรียนออนไลน์ 
 

Abstract 
The Binla Book is an electronic book that includes the medical contents for a references.  It has 

developed since 2017.  This study aims to explore the useful of Binla Book for medical students and 
teachers. The information gathering helps improving a learning media. The survey questionnaire distributed 
to 250 medical students and 54 teachers.   The results show that medical students use Binla Book on the 
tablet  69%  and on smartphone 55%. The benefits of Binla Book are to assist students to repeat the study 
60% and can be access easily 56%. The teachers shows that they used Binla Book in the teaching 50% and 
for encouraging  learners for self- learning 41%. For the development of Binla book, medical students needs 
in the pdf format 84% and for self-assessment tests 82%.  The teachers proposed that they needed help 
from staff to tell the lesson design 54% and required faster time to produce lessons 50%.  This study found 
that students and teachers agreed with the benefits of using the Binla Book and should be continue to 
develop to meet the needs of students and teachers. 
 
Keywords: e-book, electronic book 
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บทน า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย

โทรคมนาคมที่เช่ือมต่อกัน ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และข้อดีนี้ได้น าไปสู่การพัฒนาสือ่การเรยีนการสอนผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก ช่วยลดเวลาการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้เรียนศึกษาหรือทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีค่านิยมการจัดการศึกษาที่มุ่งหมายจะพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ตลอดจนนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการทบทวน
คุณภาพและติดตามความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสัมฤทธิผลของการเรียนรู้ที่ดีขึ้น (รายงานการ
ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551)  จึงได้พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า บินหลาบุ๊ค  (Binla 
Book) ซึ่งเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ ส าหรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีสมาร์ทดีไวซ์ 
(Smart Devices) ท้ังในรูปแบบเว็บไซต์ (Website) และรูปแบบแอพพลิเคช่ัน (Application) ท่ีใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ 
Android เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากพฤติกรรมการใช้สมาร์ท
โฟน (Smartphone) เพื่อการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พลเทพ 
วิจิตรคุณากร: 2559) ท าให้การพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊คเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้สนับสนุนการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้ เพื่อสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสื่อในอนาคต ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อบทเรียนบินหลาบุ๊คของนักศึกษาแพทย์ ช้ันปี 1-6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

2. เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้เรียน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ จ านวน 1,102 คน และอาจารย์ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ทั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 479  คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 250 คน โดยใช้สูตรการ
ค านวณกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 และอาจารย์ใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 54 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
2.1 แบบสอบถามส าหรับนักศึกษา 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับเพศและช้ันปี 
ตอนท่ี 2  ข้อมูลการเข้าใช้บทเรียนบินหลาบุ๊ค เป็นค าถามแบบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ คือ 

Tablet, Smartphone, Notebook, PC เหตุผลที่ใช้บทเรียนบินหลาบุ๊ค และความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียน  
ตอนท่ี 3  ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด  
2.2 แบบสอบถามส าหรับอาจารย์ 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับคณะที่สอน และประสบการณ์ท างาน 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการเข้าใช้บทเรียนบินหลาบุ๊ค เป็นค าถามแบบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เกี่ยวกับประโยชน์ของ

บทเรียนบินหลาบุ๊ค และความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊ค รวมถึงค าถามปลายเปิด และข้อเสนอแนะอื่นๆ 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
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3.1 ติดต่อภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาและอาจารย์  

3.2 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ และผ่านการทดลองใช้แล้ว ไปให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกแบบสอบถาม 

3.3 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืน เพื่อน ามารวบรวมและท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
3.4 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เพื่อบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ 
3.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1  ผลการศึกษาการใช้สื่อบทเรียนบินหลาบุ๊คจากนักศึกษา 
 1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้สื่อบทเรียนบินหลาบุ๊ค 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่  1  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
ชั้นปี  จ านวน ร้อยละ 

ชั้นปีท่ี 1 32 12.80 
ชั้นปีท่ี 2 68 27.20 
ชั้นปีท่ี 3 36 14.40 
ชั้นปีท่ี 4 37 14.80 
ชั้นปีท่ี 5 39 15.60 
ชั้นปีท่ี 6 38 15.20 
รวม 250 100.00 
 
จากตารางที่  1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 27.20 รองลงมาคือ ช้ันปีท่ี 5 คิด

เป็นร้อยละ 15.60 ช้ันปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 15.20 ช้ันปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 14.80 ช้ันปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 14.40 และช้ันปีท่ี 
1 คิดเป็นร้อยละ 12.80  

  
1.2  ผลการใช้สื่อบทเรียนบินหลาบุ๊คของนักศึกษา ชั้นปี 1-6 
จากตารางที่  2  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้งานบทเรียนบินหลาบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดยใช้งานกับอุปกรณ์ 

Tablet มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.80 รองลงมาคือ Smartphone คิดเป็นร้อยละ 55.20 Notebook คิดเป็นร้อยละ 11.60 
และ PC คิดเป็นร้อยละ 4.80 มีเหตุผลที่เข้าใช้บทเรียนบินหลาบุ๊ค เพราะสามารถดูซ้ าได้ตามความพอใจ คิดเป็นร้อยละ 60.00 
รองลงมาคือ เข้าถึงง่าย คิดเป็นร้อยละ 56.40 เนื้อหามีความกระทัดรัด ชัดเจน เป็นล าดับขั้น ง่ายต่อการท าความเข้าใจ คิด
เป็นร้อยละ 52.00 หาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.20 ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิด
เป็นร้อยละ 48.40 ภาพและวิดีโอสวยงาม ชัดเจน ท าให้เข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 33.60 และลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษรที่
ใช้มีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 29.60 
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ตารางที่  2  จ านวนและร้อยละของผลการใช้สื่อบทเรียนบินหลาบุ๊คของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 1-6 
ผลการใช้สื่อบทเรียน Binla Book จ านวน ร้อยละ 

การใช้งานบทเรียน Binla Book    
ใช ้ 218 87.20 
ไม่ใช ้ 32 12.80 

อุปกรณ์ท่ีใช้งานบทเรียน Binla Book   
Tablet 172 68.80 
Smartphone 138 55.20 
Notebook 29 11.60 
PC 12 4.80 

เหตุผลท่ีเข้าใช้บทเรียน Binla Book   
สามารถดูซ้ าได้ ตามความพอใจ 150 60.00 
เข้าถึงง่าย 141 56.40 
เนื้อหามีความกระทัดรัด ชัดเจน เป็นล าดับขั้น ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 130 52.00 
หาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน 128 51.20 
ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 121 48.40 
ภาพและวิดีโอสวยงาม ชัดเจน ท าให้เข้าใจง่าย 84 33.60 
ลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษรท่ีใช้มีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม 74 29.60 
 
1.3  ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊ค 
 

ตารางที่  3  จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊ค 
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊ค 

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได ้ 211 84.40 10 4.00 
มีบทเรียนท่ีเป็นแบบทดสอบให้ประเมินตนเอง 206 82.40 15 6.00 
มีระบบแจ้งเตือน เมื่อมีบทเรียนใหม่ 168 67.20 53 21.20 
มีระบบสมาชิก เพื่อบันทึกการเข้าใช้งานรายบุคคล 83 33.20 138 55.20 

 
จากตารางที่  3  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊ค โดยต้องการให้ดาวน์

โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้ คิดเป็นร้อยละ 84.40 รองลงมาคือ มีบทเรียนที่เป็นแบบทดสอบให้ประเมินตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
82.40 และควรมีระบบแจ้งเตือน เมื่อมีบทเรียนใหม่ คิดเป็นร้อยละ 67.20 แต่นักศึกษาคิดว่าไม่ควรมีระบบสมาชิก เพื่อบันทึก
การเข้าใช้งานรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 55.20 
 
 ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาการใช้สื่อบทเรียนบินหลาบุ๊คจากอาจารย์ 
 2.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของอาจารย์ 
 
ตารางที่  4  จ านวนและร้อยละของอาจารย์ท่ีตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ป ี 2 3.70 
1 - 3 ปี 8 14.80 
3 - 5 ปี 4 7.40 
มากกว่า 5 ปี 40 74.10 
รวม 54 100.00 
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จากตารางที่  4  พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมา
คือ 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.80 ประสบการณ์ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.40 และน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.70 
 

2.2  ผลการเข้าใช้บทเรียนบินหลาบุ๊คของอาจารย ์
 

ตารางที่  5  จ านวนและร้อยละของการเข้าใช้บทเรียนบินหลาบุ๊คของอาจารย ์
ผลการเข้าใช้บทเรียน Binla Book จ านวน ร้อยละ 
การท าสื่อบทเรียน Binla Book    

ไม่เคยท า 28 51.90 
เคยท า 26 48.10 

ประโยชน์ของบทเรียน Binla Book ต่อการเรียนการสอน   
ใชป้ระกอบเน้ือหาท่ีสอนในห้องเรียน 27 50.00 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง (SDL) สามารถใช้ได้ทุกเวลา และทุกสถานท่ีๆ มี

อินเทอร์เน็ต 
22 40.70 

ช่วยลดเวลาในการสอน ส าหรับเนื้อหาท่ีไม่ต้องการอธิบายเพิ่มเติม 20 37.00 
ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก 20 37.00 
ใช้ประกอบเน้ือหาท่ีไม่ได้สอนในห้องเรียน 15 27.80 
มีค่าตอบแทน 15 27.80 
เป็นสื่อ Flip classroom 13 24.10 
จ าเป็นต้องท าเพราะเป็นภาระงานของอาจารย์ใหม่ /KPI 9 16.70 
รวม 54 100.00 

 
จากตารางที่  5  พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่เคยท าสื่อบทเรียนบินหลาบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 51.90 และเคยท า คิดเป็น

ร้อยละ 48.10 อาจารย์ที่ท าบทเรียนบินหลาบุ๊ค คิดว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพราะใช้ประกอบเนื้อหาที่สอนใน
ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง (SDL) ใช้ได้ทุกเวลา และสถานที่ๆ มี
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 40.70 ช่วยลดเวลาในการสอน ส าหรับเนื้อหาที่ไม่ต้องการอธิบายเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 37.00 
ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก คิดเป็นร้อยละ 37.00 ใช้ประกอบเนื้อหาท่ีอาจารย์ไม่ได้สอนในห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.80 และ
มีค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 27.80 เป็นสื่อ Flip classroom คิดเป็นร้อยละ 24.10 และล าดับสุดท้ายคือ จ าเป็นต้องท า 
เพราะเป็นภาระงานของอาจารย์ใหม่ /KPI คิดเป็นร้อยละ 16.70 

 
2.3 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊คของอาจารย์ 

 
ตารางที่  6  จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊คของอาจารย ์
การพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊ค เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. มีเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือให้ค าแนะน าการออกแบบบทเรียน 29 53.70 1 1.90 
2. รายงานผลการใช้งานบทเรียนของนักศึกษา ส่งกลับให้เจ้าของบทเรียน 28 51.90 2 3.70 
3. มีรูปแบบของบทเรียนลักษณะต่างๆ ให้เลือกใช ้ 28 51.90 2 3.70 
4. ลดระยะเวลาในการผลิตให้ส้ันลง (1 สัปดาห์/เรื่อง) 27 50.00 3 5.60 
5. มีช่องทางให้นักศึกษาสอบถามเกี่ยวกับบทเรียน ส่งกลับให้เจ้าของบทเรียน 27 50.00 3 5.60 
6. ต้องการให้จัดอบรมแนะน าการผลิตบทเรียน 20 37.00 9 16.70 
7. มีระบบสมาชิก เพื่อสงวนไว้ส าหรับนักศึกษาในคณะ 19 35.20 10 18.50 
8. เพิ่มค่าตอบแทน 16 29.60 11 20.40 
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จากตารางที่  6  พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทเรียน Binla Book คือ ใหม้ีเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าการออกแบบบทเรียน คิดเป็นร้อยละ  53.70 รองลงมาคือ รายงานผลการใช้งานบทเรียนของนักศึกษา 
ส่งกลับให้เจ้าของบทเรียน และมีรูปแบบของบทเรียนลักษณะต่างๆ ให้เลือกใช้ คิดเป็นร้อยละ 51.90 ลดระยะเวลาในการผลติ
ให้สั้นลง (1 สัปดาห์/เรื่อง) และมีช่องทางให้นักศึกษาสอบถามเกี่ยวกับบทเรียน ส่งกลับให้เจ้าของบทเรียน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ต้องการให้จัดอบรมแนะน าการผลติบทเรยีน คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีระบบสมาชิก เพื่อสงวนไว้ส าหรับนักศึกษาในคณะ 
คิดเป็นร้อยละ 35.20 และความคิดเห็นท่ีควรพัฒนาคือควรเพิ่มค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 29.60 

 
สรุปผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1-6 คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 20 ซึ่งครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง

ทุกช้ันปี ส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่ตอบแบบสอบถาม มปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.10  
2. ผลการเข้าใช้บทเรียนบินหลาบุ๊ค 

ผลการเข้าใช้บทเรียนบินหลาบุ๊ค สรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้งานบทเรียนบินหลาบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดย
ใช้งานกับอุปกรณ์ Tablet มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.80 รองลงมาคือ Smartphone คิดเป็นร้อยละ 55.20 มีเหตุผลที่เข้าใช้ 
เพราะสามารถดูซ้ าได้ตามความพอใจ คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ เข้าถึงง่าย คิดเป็นร้อยละ 56.40 เนื้อหามีความ
กระทัดรัด ชัดเจน เป็นล าดับขั้น ง่ายต่อการท าความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 52.00 หาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในช้ันเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 51.20 ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 48.40 ภาพและวิดีโอสวยงาม ชัดเจน ท าให้เข้าใจ
ง่าย คิดเป็นร้อยละ 33.60 และลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมชัดเจน สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 29.60 แต่
การศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่เคยท าสื่อบทเรียนบินหลาบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 51.90 และเคยท า คิด
เป็นร้อยละ 48.10 ซึ่งอาจารย์คิดว่าบทเรียนบินหลาบุ๊คมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพราะใช้ประกอบเนื้อหาที่สอนใน
ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง (SDL) ใช้ได้ทุกเวลาและสถานที่ๆ มี
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 40.70 ช่วยลดเวลาในการสอนส าหรับเนื้อหาที่ไม่ต้องการอธิบายเพิ่มเติม และขั้นตอนการผลิตไม่
ยุ่งยาก คิดเป็นร้อยละ 37.00 ใช้ประกอบเนื้อหาที่ไม่ได้สอนในห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.80 มีค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 
27.80 เป็นสื่อ Flip classroom คิดเป็นร้อยละ 24.10 และล าดับสุดท้ายคือ จ าเป็นต้องท า เพราะเป็นภาระงานของอาจารย์
ใหม่ /KPI คิดเป็นร้อยละ 16.70 

3. การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้เรียน 
การพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊ค เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และบทเรียนมีความทันสมัยที่สามารถ

รองรับการจัดการเรียนการสอนในอนาคตได้ ซึ่งส าหรับผู้ผลิตสื่อ ควรมีเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือให้ค าแนะน าการออกแบบบทเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 53.70 ควรมีการรายงานผลการใช้งานบทเรียนของนักศึกษาส่งกลับให้เจ้าของบทเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.90
และมีรูปแบบของบทเรียนลักษณะต่างๆ ให้เลือกใช้ คิดเป็นร้อยละ 51.90 มีช่องทางให้นักศึกษาสอบถามเกี่ยวกับบทเรียน 
ส่งกลับให้เจ้าของบทเรียนเพื่อสามารถตรวจสอบและพัฒนาบทเรียนให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ
ส าหรับผู้ใช้งานบทเรียน ควรดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้ คิดเป็นร้อยละ 84.40 มีแบบทดสอบให้ประเมินตนเองได้ คิดเป็นร้อย
ละ 82.40 มีระบบแจ้งเตือน เมื่อมีบทเรียนใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 67.20  
 
ผลและอภิปราย   

จ า ก ก า รศึ กษ า  “ บิ น ห ล า บุ๊ ค ”  ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ส นั บสนุ นก า ร เ รี ย นขอ งนั ก ศึ ก ษาแพทย์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1-6 ซึ่งครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกช้ันปี คิดเฉลี่ยเป็น
ร้อยละ 20 และกลุ่มอาจารย์ที มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปี โดยนักศึกษาใช้งานบทเรียนบินหลาบุ๊คด้วยอุปกรณ์ 
Tablet มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.80 และยังใช้งานด้วยอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์อ่ืน ทั้ง Smartphone, Notebook และ PC จึง
สมควรพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊ค ที่รองรับทั้งในรูปแบบแอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนของ
นักศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนุชา สะเล็ม (2560:วิจัย) เรื่องการประยุกต์ใช้ E-Learning ใน
กระบวนการเรียนการสอน พบว่า การน าระบบ E-Learning มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้จากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
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เพื่อลดระยะเวลาในการเรียนในห้องเรียนของผู้เรียน ผลการศึกษาของ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2559:บทความวิจัย) พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในช้ันเรียน เพื่อค้นคว้าข้อมูลในขณะท ากิจกรรมที่อาจารย์มอบหมาย และใน
บางครั้งได้น าสมาร์ทโฟนมาใช้เพื่อค้นหาเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติมในระหว่างเรียน  

เหตุผลส่วนใหญ่ที่นักศึกษาเข้าใช้บทเรียนบินหลาบุ๊ค เพราะสามารถใช้ซ้ าได้ตามความพอใจ เข้าถึงการใช้งานง่าย 
และเนื้อหามีความกระทัดรัด ชัดเจน เป็นล าดับขั้น ง่ายต่อการท าความเข้าใจ เป็นสื่อท่ีสนับสนุนการหาความรู้เพิ่มเติมจากการ
เรียนในช้ันเรียน โดยบทเรียนบินหลาบุ๊คอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ออนไลน์ อีกทั้งสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาท าให้ไม่
ต้องพกหนังสือครั้งละหลายเล่ม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปานทิพย์ ผ่องอักษร (2561:บทความวิจัย) การใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์: ถอดบทเรียนจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สร้างความมั่น 
ใจดีกว่าอ่านจากเอกสารประกอบการสอน ใช้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนข้ึนฝึกปฏิบัต ิพกติดตัวเปิดอ่านได้ตามต้องการ และนักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊คว่า ควรดาวน์โหลดบทเรียนเป็นไฟล์ pdf ได้ และมีระบบสมาชิก เพื่อบันทึกการ
ใช้งานท่ีนักศึกษาเคยเข้าแล้ว ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป นอกจากน้ีบทเรียนบินหลาบุ๊คยังมีประโยชน์ต่อ
การเตรียมการสอนของอาจารย์ เพราะใช้ประกอบเนื้อหาที่สอนในห้องเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง 
(SDL) ได้ทุกเวลาและสถานท่ีๆ มีอินเทอร์เน็ต ช่วยลดเวลาในการสอน ส าหรับเนื้อหาท่ีไม่ต้องการอธิบายเพิ่มเติม และขัน้ตอน
การผลิตไม่ยุ่งยาก ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 15 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ท าให้บทเรียนบินหลาบุ๊ค ซึ่งเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีบทบาท
ในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ เพราะตอบสนองความต้องการใช้งานของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
ทั้งนี้ ในการพัฒนาบทเรียนบินหลาบุ๊คนั้น ควรมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ค าแนะน าการออกแบบบทเรียนแก่อาจารย์ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์อาวุโส ซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่าหา้ปี จึงไม่คล่องในการใช้แอพพลิเคชั่นเท่าอาจารย์รุ่นใหม ่

สรุปผลการวิจัย บทเรียนบินหลาบุ๊คเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง มี
ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก และในการผลิตบทเรียนควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการใช้งาน 
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้เรียนได้มากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความต้องการให้เพิ่มเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวข้องของแต่ละช้ันปี และเนื้อหาที่
ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพิ่มแบบทดสอบประเมินตนเองให้มากข้ึน โดยการส่งเสริมอาจารย์ให้ท าบทเรียนบินหลาบุ๊คเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้การที่บทเรียนบินหลาบุ๊คมีจ านวนน้อย เนื่องจากอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปี จึงไม่ทราบ
ขั้นตอนการจัดท าแอพพลิเคช่ัน จึงควรมีการให้ความช่วยเหลือและแนะน าอาจารย์ให้มากข้ึน 

2. ในการพัฒนาสื่อส าหรับสมาร์ทดีไวซ์นั้น ควรพิจารณารูปแบบของสื่อที่สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้ 
เพื่อให้สะดวกต่อการอ่านมากข้ึน และให้มีระบบแจ้งเตือนนักศึกษาเมื่อมีสื่อใหม่ เป็นต้น 
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การพัฒนาตัวบ่งชี้กรอบความคิดแบบเติบโตในการท างานร่วมกับภาคเอกชน ภายใต้โครงการ Talent 
Mobility ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย   
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บทคัดย่อ 

โครงการ Talent Mobility ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาจากสถาบันวิจัย
ภาครัฐและมหาวิทยาลัยไปท างานในบริษัทเอกชน แต่ปัจจุบันยังมีนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการค่อนข้างน้อย ผู้วิจัย
มีความสนใจศึกษาว่า ปัจจุบันอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีกรอบความคิดแบบเติบโตในการท างานร่วมกับภาคเอกชนอย่างไร 
หากอาจารย์มีกรอบความคิดแบบเติบโตเพิ่มขึ้น จะมีผลให้เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร   
วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีกรอบความคิดแบบเติบโตในการท างานร่วมกับภาคเอกชน ของนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยที่มีความเที่ยงตรงและมีความน่าเช่ือถือ โดยมีกระบวนการพัฒนาตัวบ่งช้ี จากการศึกษาแนวคิดกรอบความคิด
แบบเติบโต ร่วมกับการสัมภาษณ์อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จ านวน 30 คนเพื่อให้ได้ตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับบริบทจริง และหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่า IOC  การทดสอบความน่าเช่ือถือ และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  
ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งช้ีกรอบความคิดแบบเติบโตในการท างานร่วมกับภาคเอกชน ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย มีความ
น่าเชื่อถือ เท่ากับ 0.961 เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประกอบด้วย 9 ตัวบ่งช้ี เช่น 1) ฉันเช่ือว่า โจทย์
ที่ยากและท้าทาย จากการท างานร่วมกับภาคเอกชน จะท าให้ฉันพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการ
แก้ปัญหา ในวิชาชีพของฉันเพิ่มมากข้ึน 2) ฉันมองว่า การสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้ผู้ประกอบการ เข้าใจ ถือเป็น
โอกาสให้ฉันได้ฝึกฝนศิลปะในการสื่อสารให้ดีขึ้น 3) ความส าเร็จ ในการออกไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับภาคเอกชน ของ
อาจารย์/นักวิจัยท่านอ่ืน ๆ ท าให้ฉันเกิดแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility 
 
ค าส าคัญ: กรอบความคิดแบบเติบโต  การท างานร่วมกับภาคเอกชน โครงการ Talent Mobility 
 

Abstract 
Talent Mobility program has been initiated to facilitate the mobilization of R&D personnel from 

public research institutes or universities to work in private companies. However, it has been found that few 
researchers have joined the program. It is interesting for study that how university researchers have growth 
mindset for working with private sector. If university researchers have increasing level of growth mindset for 
working with private, it will affect the university researchers’ participation in Talent Mobility program.  The 
purpose of this research was to develop the validity and reliability indicators of university researchers’ 
growth mindset for working with private sector in Talent Mobility program.  The Indicators development 
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process involved literature review about growth mindset and in- depth interview with 30 researchers who 
had participated in the Talent Mobility program and those who had never.  The quality of research tools 
was tested by IOC, Reliability test and exploratory factor analysis.   The results indicate that the indicators 
of university researchers’  growth mindset for working with private sector have reliability of 0. 961 that is 
suitable to be used in data collection, and the 9 indicators included, for example, 1) I believe that difficult 
and challenging problems from working with private sector influence me to develop the knowledge, 
experience and ability to solve problems in my profession, 2) I think communication and knowledge transfer 
for entrepreneurs give me a chance to practice the communication, and 3) the other researchers’ success 
in knowledge transfer for entrepreneurs inspires to participate in the Talent Mobility program. 
 
Keywords: Growth mindset, Researcher, Talent Mobility program 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถเกิดขึ้น
ได้ในห้องเรียนที่อาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนในอนาคตอภิปรายร่วมกันโดยใช้ค าถามเชิงวิพากษ์ งานวิจัยฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค าถามที่ผู้บริหารโรงเรียนในอนาคตจ านวน 40 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาของหลักสูตรการบริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ เตรียมขึ้นเพื่อใช้อภิปรายในช้ันเรียนและประกอบการเรียนการสอนโด ยวิธี
กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้อนุกรมวิธานฉบับปรับปรุงของบลูมเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย อนุกรมวิธานจ าแนกระดับ
ทักษะการคิดจากต่ าสุดไปถึงสูงสุด โดยเริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการ
สร้างสรรค์ จากนั้น ผู้วิจัยติดตามนักศึกษาที่เตรียมค าถามในกลุ่มทักษะการคิดขั้นสูงโดยการสัมภาษณ์เพื่อท าความเข้าใจ
กระบวนการสร้างค าถามเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาในช้ันเรียน ผลการวิจัยนี้สามารถช่วยให้คณาจารย์ในหลักสูตรการเตรียม
ผู้บริหารการศึกษาได้มีโอกาสทบทวนการตั้งค าถามที่ใช้ในห้องเรียนให้ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์ของผู้บริหารโรงเรียนในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การคิดเชิงวิพากษ์  การเตรียมผู้บริหาร  การบริหารการศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน 
 

Abstract 
Critical thinking skills, which are essential for school leaders in the 21st century, can be developed 

in the classrooms where both lecturers and aspiring school leaders often ask critical questions during the 
class discussion.  This study aimed at analyzing the questions of which 40 students in one of educational 
leadership preparation programs located in southern Thailand prepared for the discussion, while case 
studies were used as a teaching method. The analysis was framed by the revised bloom taxonomy, ranged 
from lower- order to higher- order thinking skills ( i. e. , knowledge, comprehension, application, analysis, 
evaluation, and creativity) .  Then, the students who posed higher- order thinking questions were followed 
up by interviewing.  The interviews aimed to understand how they construct more critical questions in the 
classrooms. The implication of this study is anticipated to help the lecturers in school leadership preparation 
programs rethink the questions asked during the class discussion to be more effective and critical. 
 
Keywords: critical thinking,  leadership preparation,  educational administration, school leaders 
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การศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางเครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียนส าหรับการพัฒนาหลักสูตร 

A STUDY OF THE STAKEHOLDER NEEDS ACCORDING TO THE ASEAN UNIVERSITY 
NETWORK QUALITY ASSURANCE FOR CURRICULUM DEVELOPMENT 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้และแก้ไขปัญหา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า ด้านทักษะการปฏิบัติเชิง วิชาชีพ 
ด้านความรู้ ทักษะความคิด และทักษะทางปัญญา และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการอื่น 
ๆ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามแนวทางของเครือข่ายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา (ช้ันปีที่ 5) บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวนรวม 95 
คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มนักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนมีความต้องการสูงที่สุดในด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ ในระดับมากท่ีสุด ส่วนบุคลากรสายวิชาการมีความต้องการสูงที่สุดในด้านความรู้ ความคิด และทักษะ
ทางปัญญา ในระดับมากที่สุด และจากผลการเปรียบเทียบความต้องการ พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม มีความ
ต้องการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหา ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ และด้านความรู้ ทักษะความคิด และ
ทักษะทางปัญญาเท่านั้น ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลจากการศึกษานีส้ามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของการประกันคุณภาพตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน  
เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาสอดคล้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
 
ค าส าคัญ :  ความต้องการ / กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การประกันคุณภาพ / หลักสูตร / อาเซียน 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study and compare the needs of stakeholder groups related to 

the Bachelor of Science in industrial education program production engineering ( 5 years program) , The 
information collection method with questionnaire tools consist of 3-part questionnaires. Part 1: data about 
the general status of the respondents, Part 2:  Level of needs of stakeholders in 6 parts; 1)  Morality ethics 
and professional ethics, 2)  Communication skills and use of information technology, 3)  Learning 
management skills and problem- solving skills, 4)  Interpersonal skills, responsibility, leadership, 5) 
Professional practice skills, and 6)  Knowledge, thinking skills and intellectual skills.  Part 3:  additional 
suggestions or comments about other needs.  Collect data with populations groups that are internal 
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stakeholders in accordance with the ASEAN university network quality assurance (AUN-QA) consist of student 
groups (year 5), academic staff, and support staff in total all 95 peoples. The results of questionnaires found 
that students’  group and support staff had the highest level of need in term of Morality, ethics and 
professional ethics. Academic staff had the highest level of need Knowledge, thinking skills and intellectual 
skills.  The results of need comparison it was found that all 3 groups of stakeholders needed in parts of 3) 
Learning management skills and problem- solving skills, 5)  Professional practice skills, and 6)  Knowledge, 
thinking skills and intellectual skills only, significant different at the level 0.05. The results of the study can 
be used as information to improve the curriculum according to the approach of quality assurance in 
accordance with AUN-QA criteria in order to ensure the academic achievement of the learners to follow in 
the needs of the highest stakeholder groups. 
 
Keywords: Needs / Stakeholders / Quality Assurance / Courses / ASEAN 
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การจัดการเรียนการสอนเชิงอิสลามานุวัตร (Islamization) : กรณีศึกษาอาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา   
The teaching and learning of Islamization : A case study of teachers of College of 

Islamic Studies 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนเชิงอิสลามานุวัตร ( Islamization) : กรณีศึกษาอาจารย์

วิทยาลัยอิสลามศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งใช้แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นอาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา จ านวน 5 คน  ซึ่งท าการคัดเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก  ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนเชิงอิสลามานุวัตร (Islamization) ส่วนใหญ่
จะเป็นการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นอาจารย์เป็นผู้ออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา และอาจารย์ที่สอนในวิทยาลัยอิสลามศึกษาส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ที่แตกต่าง
กัน ส่วนใหญ่จะมีประสบการณใ์นการจัดการเรยีนการสอนเชิงอิสลามานุวัตร (Islamization)   การจัดการเรียนการสอนเชิงอสิ
ลามานุวัตร (Islamization) นั้นมีความส าคัญยิ่งส าหรับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยอิสลามศึกษา และเป็นสิ่งที่ส าคัญ
มากส าหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่ง
ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับอาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเชิงอิสลามา
นุวัตร (Islamization) ของวิทยาลัยอิสลามศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอนในอิสลาม ,การจัดการเรียนการสอนเชิงอิสลามานุวัตร  ,การจัดการเรียนการสอนในยุค
ศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the teaching and learning of Islamization:  A case study 

of teachers of the College of Islamic Studies This study is a qualitative research. By using in-depth interview 
Which uses semi- structured questions as tools for accessing information The main informants were 5 
professors College of Islamic Studies, which were selected specifically.  With criteria for selection.   The 
research found that teaching and learning of Islamization is mainly the integrated teaching and learning. In 
teaching and learning, the teacher designed the teaching and learning management for students of College 
of Islamic Studies. There will be support from organizations related to the teaching and learning of College 
of Islamic Studies and most of the teachers teaching of College of Islamic Studies have different experiences 
most of them have experience in the teaching and learning of Islamization.   The teaching and learning of 
Islamization That is of paramount importance for teaching and learning in the Islamic Studies College And 
is very important for teaching and learning in the 21st century which will be the teaching and learning that 
responds to the needs.   The results of this study will be useful for teachers of  College of Islamic Studies 
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and those involved the teaching and learning of Islamization of  College of Islamic Studies to be more 
effective. 
 
Keywords: Learning and Teaching in Islam ,The teaching and learning of Islamization , Teaching and learning 
in the 21st century 
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บทคัดย่อ 

 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ได้จัดการส่งเสริมเพื่อพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาตั้งแต่ปี 2527 โดยการจัดโปรแกรมส่งเสริม
ประสบการณ์ (Enrichment) ที่เน้นในเรื่องของความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 
ผ่านการมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมวิชาการต่าง ๆ และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ขณะนี้ ฝ่าย พสวท. ได้
พัฒนาหลักสูตรระเบียบวิธีวิจัยใหม่โดยส่งเสริมทักษะการวิจยัทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การบรกิารสงัคม (Community Service) 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนทุน พสวท. สามารถคิดโครงงานจากความสนใจ และมองเห็นประโยชน์ของ
การท าโครงงานต่อชุมชน เนื่องจากครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันระหว่างครูที่
ปรึกษาโครงงานของนักเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้นักเรียนท าโครงงานอย่างประสบความส าเร็จ  การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของโครงการ  ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ ครูที่
ปรึกษาระดับโรงเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย รวม 40 คน (ครู 21 คน และอาจารย์มหาวิทยาลัย 19 คน) 
โดยใช้วิธีการประเมิน ดังนี้ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสอบถาม เอกสาร และการประชุมและ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นด้วยสตูร (PNIModified) 
ผลการศึกษา พบว่า  ความต้องการจ าเป็นของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถในการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์จากค่าสูง 3 อันดับแรกคือ การใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนอยากท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การแนะน า
การวางแผนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และการฝึกให้นักเรียนคิดเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้หลักการท าโครงงานวิทยาศาสตร์   
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ (1) เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ (2) การน าเสนอเค้าโครงโครงงานนักเรียนและการปรับปรุงแก้ไข (3) การสรุปค าถามเพื่อใช้ในการปรึกษาพัฒนา
เค้าโครงโครงงานนักเรียน (4) การให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเค้าโครงโครงงาน (5) การสรุปบทบาทของครูที่ปรึกษา
โครงงานเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาโครงงานของนักเรียน และ (6) การประชุมจัดท าแผนการแผนปฏิบัติการติดตาม
ความก้าวหน้านักเรียนเป็นรายบุคคล  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับโรงเรียนต่อด้านวิทยากรและคณะกรรมการ
ผู้จัดท าโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด  และเค้าโครงโครงงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี จ านวน 5 เรื่อง จากทั้งหมด 23 เรื่อง   
กล่าวโดยสรุปคือ ครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานเห็นว่ากิจกรรมในการจัดประชุมเป็นประโยชน์ และ
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ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูและอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยร่วมกันท างาน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขเค้าโครงโครงงานกับนักเรียนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงาน หลักสูตรระเบียบวิธี
วิจัยใหม่นี้ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยท างานร่วมกับครูมากข้ึนแทนที่อาจารย์มหาวิทยาลัยจะท างานร่วมกับนักเรียน
เพียงอย่างเดียว ครูที่ปรึกษาโครงงานจากโรงเรียนมีความมั่นใจในการติดตามโครงงานนักเรียนมากขึ้น ในขณะที่นักวิชาการ 
พสวท. มีข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการท าโครงงาน 

 
ค าส าคัญ: การประเมินโครงการ  เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  นักเรียนทุน พสวท.   
 

Abstract 
 The Development and Promotion of Science and Technology Talents Project ( DPST)  has been 
nurturing gifted students in science and math since 1984. DPST has series of enrichment programs focusing 
on the development of the students’ scientific knowledge, mind, and laboratory skills by involving them in 
science activities and science projects. DPST has recently initiated an innovative approach to develop DPST 
students’  skills necessary for scientific research using the issues they face in their local community.  We 
believe that this approach will enable the students to come up with unique and creative science projects 
which lead to a positive change in their local community, and this contribution will improve their public-
spiritedness. Important to our approach, science project mentors who help students complete their projects 
should be well- informed with the goal and procedure of our approach.   The objective of this presented 
work was to evaluate Input-Process-Output from 21 school teachers and 19 university lecturers. Evaluation 
data were collected from several interviews, focus groups, opinion survey during our first progress-reporting 
workshop for teachers and lecturers.  Descriptive statistics, such as percentage, mean, standard deviation, 
and modified priority needs index ( PNImodified)  were employed.  We found that 3 specific capabilities that 
mentors from both basic and higher education needs, ranking in order of importance, are the capabilities 
for motivating students using questions, consulting for project- planning, and having students practice 
problem-solving. The workshop attendees were satisfied with sessions for (1) sharing best practices among 
science project mentors, (2) discussing between a pair of university mentors and teachers in improving their 
students’ science projects, (3) question-asking techniques to develop the students’ project proposals, (4) 
exchanging recommendations for the students’  project proposals, ( 5)  summarizing the roles of science 
project mentors, and ( 6)  developing a plan to monitor individual students’  progress in science projects. 
High- school teachers were impressed with the experts and DPST management team.  From the mentor 
assessment in this initial phase of the program, 5 out of 23 project proposals were considered good.  In 
conclusion, teacher and university mentors agreed that most activities provided by the workshop were 
beneficial.  Both were aware of their roles and responsibilities as science project mentors.  They 
collaboratively gave recommendations to students’  proposals.  This workshop allowed university mentors 
work more closely with school mentors rather than working solely with students.  School mentors also 
gained more confidence in monitoring students’  science projects, while DPST staff had information to 
improve the approach to make DPST students excel in their science projects.  
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Teaching Academic English Listening Skills in the 21st Century 
 

Jens Franz1* 
1 Lecturer, Department of Languages and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University 

Corresponding Author*: jens.f@psu.ac.th 
  

Abstract 
Academic listening courses are enshrined in many English as a Foreign Language ( EFL)  curricula, 

often with the aim of preparing non-native learners of English for language proficiency exams such as IELTS 
and enrolment in English language degree programmes.  Based on group discussions and the analysis of 
student assignments, this paper examines the attitudes and learning trajectories of English major 
undergraduate students at a Thai university –  students for whom the academic listening course is 
compulsory, but who do not currently envisage a continuation of their education at postgraduate level 
abroad.  The paper synthesises  the discourse on teaching academic English listening skills as reflected in 
articles published between 2006 and 2018, and presents an alternative attempt to make academic 
conventions such as critical thinking and scientific rigor relevant to students’  epistemic frameworks and 
professional outlooks. The efficacy of note-taking practice through listening diaries, as well as the selection 
of authentic source materials and topics, and student reactions to these are discussed, suggesting an 
increasing obsolescence of teaching materials based on a traditional university lecture format and the need 
to include online sources and formats with prima facie weaker academic credentials, such as TED talks and 
infographic videos.  Digital literacies are argued to play a vital role in this adaptation.  The paper concludes 
by highlighting how academic listening skills are relevant in the wider context of 21st century skills. 
 
Keywords: 21st century skills, academic listening, digital literacies, listening diaries 
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บทคัดย่อ 
จิตวิวัฒน์เป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีที่หนึ่งทุกคน

ต้องลงทะเบียนเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสติปัจจุบันขณะของนักศึกษาส าหรับปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิต 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลรายวิชาที่มีรูปแบบการสอน 5 สัปดาห์ หรือ 5-week model (15 ช่ัวโมง) และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ‘PSU Model’ ประกอบด้วย การเปิดใจ (Personality) ความภูมิใจ (Self-esteem) และ
ความเข้าใจ (Understanding) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเมินรายวิชาจากนักศึกษาจ านวน 172 คน และการ
สนทนากลุ่มร่วมกับทีมผู้สอนจ านวน 6 คน เพื่อช่วยสะท้อนคิดและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผลวิจัยพบว่าผลการประเมิน
รายวิชาโดยเฉลี่ยของแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (�̅� = 4.11 − 4.63) รายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนและรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุคือนักศึกษาสะท้อนว่าสามารถพัฒนา
ตนเองโดยกล้าที่จะก้าวออกจากพ้ืนที่และแนวคิดเดิม ในตอนท้ายผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชานี้ซึ่งอาจจะช่วยให้คณาจารย์และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ น าไปใช้ในการพัฒนารายวิชากลุ่มศึกษาทั่วไป 
 
ค าส าคัญ: ศึกษาทั่วไป  จิตวิวัฒน์  รูปแบบการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

Abstract 
The New Consciousness ( NC)  is one of the general education or foundation courses at Prince of 

Songkla University requiring every first- year student to register.  The course aims at developing the 
consciousness of the students and training them to apply it for study and daily life.  This study aimed to 
evaluate the NC course using the 5-week model (total 15 hours)  and the ‘PSU Model; (P)  personality, (S) 
self- esteem and ( U)  understanding’  designed learning activities.  Classroom design reflection and 
development from focus groups of six instructors and course evaluation questionnaire from 172 students 
were used to collect data.  As a result, the average score of all items ranged from high to highest level 
( �̅� = 4.11 − 4.63) .  The highest- scored item was the suitability of the instructors, and the lowest-



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

433 

scored item was the students’ reflection on their ability to develop themselves and step out of a comfort 
zone after attending the course. The results of this study may help Thai university and its faculty to develop 
the teaching and learning of general education courses. 
 
Keywords: general education,  new consciousness,  teaching model, learning activities 
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ประสิทธิผลการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   

The Effectiveness of Discharge Planning Activity for Hospitalized Patients by Nursing Students 
Enrolling in Practicum Course of Nursing for Adults and Elders 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยในช้ันเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และคุณภาพการวางแผนจ าหน่ายของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 
3 จ านวน 144 คน ที่เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใน
ระหว่างฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  โดยอาจารย์นิเทศมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียน เพื่อให้เข้าใจหลักการท ากิจกรรมการวางแผนจ าหน่าย และให้นักศึกษาภายในกลุ่มๆละ 
7-8 คน สรุปเนื้อหาการสอนเพื่อช้ีแนะให้กับผู้ป่วยรวมทั้งวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยให้เข้าใจง่ายและถูกต้องภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์นิเทศ ก่อนที่จะไปสอน ช้ีแนะผู้ป่วยและญาติให้มีความรู้ ทักษะในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน  ประเมินความรู้ก่อน
และหลังและประเมินการรับรู้คุณภาพการวางแผนจ าหน่ายของนักศึกษาหลังการปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนจ าหน่าย โดยใช้
เครื่องมือคือแบบวัดความรู้การวางแผนจ าหน่ายและแบบประเมินคุณภาพการวางแผนจ าหน่าย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนา สถิติทีคู่และสถิติเพียรส์ัน  ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความรู้หลงัการปฏบิัติกิจกรรมการวางแผนจ าหน่ายสงูกว่าก่อน
การปฏิบัติกิจกรรม (p<.001) คุณภาพการวางแผนจ าหน่ายอยู่ในระดับสูง ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการวางแผน
จ าหน่ายและคุณภาพการวางแผนจ าหน่าย (p = .56) การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการมีประสบการณ์ตรงในการฝึก
ปฏิบัติการวางแผนจ าหน่ายกับผู้ป่วยท าให้นักศึกษามีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นควรมีกิจกรรมการวางแผน
จ าหน่ายในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน 
 
ค าส าคัญ: การวางแผนจ าหน่าย วิจัยในช้ันเรียน นักศึกษาพยาบาล 
 

Abstract 
  The purpose of this classroom research was to examine the knowledge and quality of discharge 
planning of 144 third- year nursing students who enrolled in practicum course of nursing for adults and 
elders, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Hat-Yai campus.  Each group of 7-8 nursing students 
were assigned by the instructor to inquire knowledge of discharge planning activity for hospitalized patients 
outside the classroom. Then, the students summarized the contents of discharge planning for patients and 
also the understandable and easy delivery methods to the instructor.  After that,  Students taught, 
suggested, and recommended patients and their relative to let them to be ready for self-care when patients 
were discharged to go back home.  Knowledge was evaluated before and after and quality of discharge 
planning was evaluated after the activity of discharged planning activity using self-report of Knowledge and 
Quality of Discharge Planning Questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics, paired t-test, and 
Pearson product moment correlation.   The results showed that knowledge of discharge planning after 
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activity of discharge planning was significantly higher than that before (p<.001). Quality of discharge planning 
was at the high level.  However, no significant correlation was found between knowledge and quality of 
discharge planning (p = .56). This study indicates that direct experience of doing discharge planning activity 
could enhance learning process in care for patients; therefore, this discharge planning activity is suggested 
to be included into the practicum of nursing courses.  
 
Keywords: Discharge planning, classroom research, nursing student 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เกิดขึ้นจากการท าวิจัยเชิงคุณภาพในรายวิชาสารนิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาสถานการณ์ 
วิเคราะห์และสร้างข้อเสนอแนะปัญหาจุดร่วมทางความเข้าใจระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลักคือนักศึกษาและ
อาจารย์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 9 และ 4 คน ตามล าดับ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ประกอบด้วย แนวคิดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรช่ัน แนวคิดทฤษฎีการกระท าระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ และแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาจุดร่วมทางความเข้าใจที่ไม่ตรงกันมีสาเหตุหลักมาจากทัศนคติ โดยที่ต่างฝ่ายต่างมองว่าความคิดของ
ตนถูกต้อง และมองว่าความต่างของช่วงวัยส่งผลต่อการปรับจุดร่วมทางความเข้าใจโดย ต้องการให้อีกฝ่ายปรับตัวเข้าหาก่อน 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือควรมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะแอคทีฟเลิร์นนิ่ง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างพื้นที่อันเกิดจุดร่วมทางความเข้าใจที่ตรงกัน 
 
ค าส าคัญ: จุดร่วม ความเข้าใจ จุดร่วมทางความเข้าใจ อุดมศึกษา 
 

Abstract 
 This article derives  from the qualitative research as a part of minor thesis aim to investigate, 
analyze and.  The data providers are mainly from Anthropology Major, Prince of Songkla University, Pattani 
Campus, comprising of 9 students and 4 lecturers onward.  The employed research instrument is in-depth 
interview.  The theoretical concepts used consist of theory of individual differences, theory of generation, 
theory of symbolic interactionism and theory of power relation.  The result revealed that the the problem 
of common space of understanding cause from the attitude in which each party thinks their ideas are 
correct. In addition, they have the opinion that the age difference affects the adjustment of common points 
in understanding by wanting the opponent to adjust first.  The suggestion from this research is the lesson 
shall be active learning in order to provide students and lecturers opportunity to exchange their opinions 
to create common space of understandings. 
 
Keywords: Common Space, Understanding, Common Space of Understanding, Higher Education 
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ผลกระทบของการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนต่อระบบการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอน
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คณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ2  
The Effects of Utilizing Lesson Study on the School Academic Management Systems of 

Islamic Private Schools under the Teacher Professional Development Network for 
Lesson Study and Open Approach, Faculty of Education, Thaksin University3 

 
วิทยา พยายาม1*, ซัมซู  สาอุ2, อบัดุลฮากัม เฮ็งปิยา2, นิเลาะ แวอุเซ็ง3 

1นักศึกษาปริญญาโท,สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม (IEAMP) 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตาน ี

2อาจารย์, สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม (IEAMP) 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตาน ี

3รองศาสตราจารย์, สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอสิลาม (IEAMP) 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตาน ี

ผู้ประสานงาน*: wittaya@hwks.ac.th 
 

Wittaya Payayam1, Samsoo Sa-u2, Abdualhakam Hengpiya2, Niloh Wae-u-seng3 
1Master  Degree Student, Islamic Educational Administration Management Program  (IEAMP) 

College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus 
2Lecturer, Islamic Educational Administration Management Program  (IEAMP) 

College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus 
3Associate Professor, Islamic Educational Administration Management Program  (IEAMP) 

College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus 
Correspondent author*: wittaya@hwks.ac.th 

   
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนต่อระบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน
และวิธีการแบบเปิด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ท าการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสัมภาษณ์
ผู้อ านวยการ หัวหน้าวิชาการและครูผู้สอน จ านวน 8 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันสองขั้นตอน(Two-stage 
Stratified Random Sampling) โดยการตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคในการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation 
Technique) แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างข้อสรุป  ผลการวิจัยพบว่า  ผลกระทบจากการใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ัน
เรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีผลตอ่ระบบการบริหารบรหิารวิชาการ 5 อย่าง อย่างแรกคือ การเตรียมครูผู้สอน
ให้มีความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกัน จากนั้นจะต้องก าหนดทีมศึกษาช้ันเรียนอย่างเหมาะสม  มีการบริหารจัดการเวลาอย่าง
เหมาะสม มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายคือการสนับสนุนในเรื่องของสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม 
 
ค าส าคัญ: นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, การพัฒนาวิชาชีพครู, ระบบการบริหารวิชาการ 

                                                           
2 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 762-500 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร และ762-518 สัมมนาการวจิัยดา้นการบริหารและการจัดการการ
บริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
3 The paper is a part of 762-501 English for Administrator and 762-518 Research Seminar  in Educational Administration and 
Management Subject, Semester1, Academic year 2019 
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Abstract 
This qualitative research aimed to examine the effect of using Lesson Study ( LS)  on the School 

Academic Management Systems of Islamic Private Schools in Teacher Professional Development Network 
for Lesson Study and Open Approach, Faculty of Education, Thaksin University.  Informants were school 
directors, heads of Academic department and teachers who implement LS from 8 schools selected by two-
stage stratified random sampling.  The data was collected by the semi- structured interview protocol.  The 
information was checked with the triangulation technique.  Then the content was analyzed by content 
analysis technique.   The study revealed that there are 5 effects in using LS on the school academic 
management systems of Islamic private schools.  First, preparing teachers to help them understand the 
mutual goals.  Second, assigning a LS team appropriately.  Third, managing proper time for LS 
implementation.  Fourth,  setting a continuous tracking system.  Finally, providing complete media, 
equipment and technology accessibility. 
 
Keywords:   lesson study,  Islamic private schools, teacher professional development, school academic 
management systems  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการอิสลามแบบสร้างสรรค์ของโรงเรียน
เอกชนแบบบูรณาการอิสลามของจังหวัดภูเก็ต ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาด้วยการถอดบทเรียน ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จ านวน 9 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสรา้ง  
เก็บข้อมูลโดยใช้การประชุมกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบแบบสาม
เส้า ผลการศึกษาสามารถน าเสนอรูปแบบการจัดอิสลามศึกษาได้เป็น 5 C ประกอบด้วย  1) Collaboration : โรงเรียนสร้าง
การร่วมมือในองค์กร ด้วยกิจกรรม Tune up บุคลากร วงกลมแห่งการเรียนรู้ประจ าเดือน และการจัดกิจกรรม PLC 
(Professional Learning Community)   2) Content โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรบูรณาการผ่านเนื้อหาในการ
จัดการเรียนรู้ โดยครูและบุคลากรน าเนื้อหาค าสอนของศาสนาอิสลามมาเรียบเรียงและจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน 3) 
Creativity : โรงเรียนด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 4) Communication : โรงเรียนสร้างการสื่อสารระหว่างโรงเรยีนกับผูป้กครอง ผ่านสมุดบันทึกสื่อสารระหวา่ง
ครู-ผู้ปกครอง แอพลิเคช่ัน School Bright และกิจกรรมการเยี่ยมเยือนบ้านนักเรียน และ 5) Community : โรงเรียนสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการร่วมกิจกรรมประเพณีประจ าปี กิจกรรมของชุมชนต่าง ๆ การน านักเรียนไปละหมาดวันศุกร์ 
และกิจกรรมการร่วมละศีลอด  ด้วยวิธีการเหล่านี้ (5C) ท าให้โรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมและบริหารงานจนเป็นโรงเรียน
ต้นแบบท่ีน่าสนใจส าหรับการจัดการศึกษาอิสลามในสังคมที่มุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย 

 
ค าส าคัญ : ถอดบทเรียน อิสลามศึกษาแบบสร้างสรรค์ การจัดการศึกษา โมเดล 5C  โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ 
                                                           
4บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของรายวชิา 762-500 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร และ762-518 สัมมนาการวิจัยด้านการบริหาร
และการจัดการการบริหารการศึกษา ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
5 The paper is a part of 762-501 English for Administrator and 762-518 Research Seminar  in Educational Administration and 
Management Subject, Semester1, Academic year 2019 
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Abstract 
The purpose of this research was to examine the creative Islamic integrated education management 

of the private islamic school located Phuket. Using of qualitative research with lesson learned was applied 
together with cooperation of 9 key persons of school board.  The way used in this research was the 
structured interview, collecting data in group meetings and in- depth interviews and the content analysis 
and triangular inspection was then conducted to find a conclusion.  From the result, the 5C model was 
approached in management of Islamic education including:  1)  Collaboration:  the school creates 
cooperation among organizations with the tune up personnel, learning circle of monthly activity and PLC 
(Professional Learning Community)  arrangement, 2)  Content:  the school has implemented an integrated 
curriculum through learning management content in which teachers and personnel bring contents of Islamic 
teachings to compile and organize learning processes in the classroom, 3)  Creativity:  the school runs 
creative school activities through learning management 4) Communication: process, development activities 
of learner and extra- curricular activities, the school runs the cooperation between the school and parents 
through the teacher- parent communication notebook, school bright application and home visit activities 
and 5)  Community:  the school makes relationships to the community by participating in annual tradition 
activities, community activities, bringing students to prayer on Friday and fasting activities.  With these 
strategies ( 5C) , the school is able to carry out activities and administration as an interesting model school 
for Islamic education in a Muslim minority society. 

 
Keywords:  Lesson Learned, Creative Islamic Education, School Management, 5C model, Tariq Pittayapat 
SchooL 
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Cultural constraints for flipped classroom: Case study of inorganic chemistry class at 
Chiang Mai University 

 
Stefan S. Ručman 

1 Environmental Science Program, Environmental Science Research Center, Faculty of Science, Chiang Mai 
University, stefan_rucman@cmu.ac.th , 

2 Department of Biology Mahidol University. 
 

Abstract 
Under the scope of Thailand 4. 0 project, Thai government has a plan to transition from middle 

income country to advance economy. Projected plan should follow reform of education in order to create 
condition for innovation that is integral part to all knowledge- based economies.  Novel instructional 
strategies should be employed and tested to observe the effect on students and readiness of approach 
into new cultural environment.  We followed the reactions of two groups of students for one whole 
semester, conducted qualitatively in a group of graduate chemistry students, a division of inorganic 
chemistry, we observe cultural constraints of Thai students toward the new teaching method introduced 
in two Master and PhD degree courses.  We determined a couple of characteristics that influence the 
adaptation of students to the flipped classroom. Most notable constraints were top-down decision-making 
process and hierarchical relationship in Thai society. Analysis of performance and conclusion were strongly 
dependent on student background.  Prospective policies and recommendation for implementation of 
flipped classroom design were discussed, in order to create a better framework for implementation of the 
flipped classroom in Thai curriculum and knowledge assessment of graduate students. 
 
Keywords: flipped classroom, anthropology of learning and teaching, higher education, cultural constraints, 
knowledge management, 
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การพัฒนาและการประยุกต์ระบบออนไลน์เชิงโต้ตอบส าหรับการรายงานของนักศึกษาในการสอนวิชาเคมี 
Development and Application of Interactive Student Online Reporting System (ISORS) 

in Teaching Chemistry   
 

Sergey Novikov 

Lecturer, Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Industrial Technology, 
 Prince of Songkla University 

sergey.no@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การค านวณที่ถูกต้องในการทดลองในห้องปฏิบัติการมีความส าคัญมากส าหรับนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดยค าตอบ

เชิงปริมาณที่เชื่อถือได้เป็นกุญแจส าคัญเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ศึกษาได้ ระบบออนไลน์เชิงโต้ตอบส าหรับการรายงาน
ของนักศึกษา (ISORS)  ได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการค านวณผลจากการทดลองเพื่อรายงาน
และการงานส่วนตัว ระบบ ISORS ท าหน้าที่เป็น add-on ส าหรับ Google Sheets ซึ่งตั้งโปรแกรมโดยใช้ Apps Script การ
ใช้ระบบกับนักศึกษาท างานโดยให้นักศึกษากรอกและส่งรายงานโดยใช้ Google Sheets ระบบจะตรวจสอบผลลัพธ์ที่ไม่
ถูกต้องและส่งคืนให้นักศึกษาเพื่อท าการแก้ไขและส่งรายงานใหม่ จุดเด่นของระบบ ISORS ที่มีความแตกต่างจากระบบอื่น ๆ 
คือ ระบบ ISORS สามารถแนะน าแบบโต้ตอบกับนักศึกษาผ่านการค านวณ และ ผู้สอนสามารถใช้สมรรถนะต่างๆ ของ 
Google Sheets เพื่อออกแบบการทดสอบออนไลน์ได้อย่างอิสระ ผู้สอนจึงเห็นว่าระบบนี้สามารถน ามาพัฒนานักศึกษาได้  
โดยผลการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 3  กลุ่ม  คือ นักศึกษาที่เรียนวิชาปฏิบัติการเคมี 46 68 และ 106 คน พบว่า นักศึกษา
ประสบความส าเร็จค่อนข้างมากในการส่งรายงานส าหรับงานที่มีขั้นตอนการค านวณไม่กี่ขั้นตอน แต่ยังมีปัญหาในกรณีที่เป็น
การค านวณซับซ้อนหลายขั้นตอน เช่น ในความพยายามครั้งที่สาม 88-91% ขอนักศึกษาผ่านการค านวณที่มี 5 ขั้นตอน แต่มี
นักศึกษาเพียง 35-70% เท่านั้นที่ผ่านการค านวณที่มี 15 ขั้นตอน การมีระบบ ISORS มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะระบบ
สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาค านวณได้ถูกต้องโดยใช้จ านวนครั้งน้อยที่สุด และมีความแม่นย าในการค านวณ 100%  แม้มี
ปริมาณรายงานของนักศึกษาจ านวนมาก  ยิ่งไปกว่านั้นระบบ ISORS สามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานของนักศึกษาและแจ้ง
ข้อผิดพลาดได้อย่างอัตโนมัติจึงช่วยลดเวลาผู้สอนในการให้คะแนนรายงานของนักศึกษาได้ 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการค านวณ   เว็บเซอร์วิซ Google  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  การสอนวิชาเคมี 
 

Abstract 
It is essential for a science student to perform correct calculations in laboratory experiments where 

reliable quantitative results are key to understanding of the phenomenon under study.  The Interactive 
Student Online Reporting System ( ISORS)  was developed with the purpose to assist students with 
calculations in their laboratory reports and individual assignments. ISORS functions as a Google Sheets add-
on, programmed with Apps Script.  Students fill out and submit their reports using Google Sheets.  ISORS 
recognizes and returns incorrect results for correction and re- submission.  The advantages of ISORS over 
other online testing systems include the capability to interactively guide students through their calculations 
and the possibility for the teacher to use various features of Google Sheets to freely design online tests. 
ISORS was used to develop students’ calculation skills. By testing, as representative samples, three groups 
of 46, 68 and 106 students of Chemistry Laboratory it was found that the students were quite successful in 
tasks with few calculation steps while having difficulties in tasks with multistep calculations.  For instance, 
after 3 submission attempts, 88- 91% of the students passed 5- step calculation tasks while only 35- 70% 
passed 15- step calculation tasks.  Using ISORS is especially important because it motivates students to 
perform correct calculations in the least number of attempts, eventually, making it possible to reach 100% 
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accuracy in the reports submitted by a large number of students. In addition, ISORS checks the submitted 
data and reports errors in automatic mode, thus, significantly reducing the time that the teacher needs for 
grading student reports. 
 
Keywords: Calculation skills,  Google web services,  Technology Enhanced Learning, Teaching Chemistry 
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ผลการใช้วิธีทบทวนตนเองหลังการปฏิบัติ กับ ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านโภชนคลินิก ของ
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Using of Self After Action Review Method and Accomplishment of Professional Practicum in 
Nutrition Clinic among Students in Nutrition and Diettetics Major, PSU Pattani 
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1Assistant Professor, Department of Food Science and Nutrition, Faculty of Science and Technology, 
Prince of Songkla University 

2Lecturer, Department of Food Science and Nutrition, Faculty of Science and Technology, 
Prince of Songkla University 

 
บทคัดย่อ 

การทบทวนตนเองหลังปฏิบัติเป็นวิธีการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้ท า และยังท าให้
เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา และจุดแข็งที่ต้องเสริมต่อไป  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านโภชนคลินิกเป็นวิชาบังคับเอกของหลักสูตร
โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหารที่จะท าให้นักศึกษามีสมรรถนะตามข้อก าหนดของสมาคมวิชาชีพ หลักสูตรได้ส่งนักศึกษา
ไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา จากการประเมินผลการฝึกงาน พบว่า นักศึกษาไม่ได้ฝึกทักษะใน
วิชาชีพอย่างเต็มที่ นักศึกษาหลายคนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง และที่ส าคัญนักศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคดิ
เชิงวิเคราะห์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลของการใช้วิธีการทบทวนตนเองหลังการปฏิบัติ ในรายวิชาการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านโภชนคลินิก และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของฝีกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษา ประชากรที่ศึกษาเป็นนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านโภชนคลินิก ในภาคเรียนที่ 3/2561  ทั้งหมด 32 คน ก าหนดให้นักศึกษาบันทึก
รายงานการทบทวนตนเอง (AAR) ผ่านทางระบบ www.classstart.org  ทุกสัปดาห์และส่งตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
ประเมินผลการใช้ AAR โดยการใช้แบบสอบถาม และการสนทนาเชิงลึกจ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 8 คน ผลสัมฤทธ์ิของการฝึกงาน 
ใช้แบบประเมินผลการฝึกงานส าหรับคณาจารย์นิเทศ และ ผู้นิเทศจากสถานประกอบ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในรายวิชา ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อผลของการใช้ AAR ต่อการท าความเข้าใจเนื้อหาในการ การพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.1-4.4) และไม่คิดว่าการท า AAR เป็นการเสียเวลา คะแนนเฉลี่ย
ของผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษาทั้งที่เป็นการประเมินจากคณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศ คิดเป็นร้อยละ 83.4 และ 
87.4 ตามล าดับ สรุปผลการศึกษา การใช้ AAR เป็นวิธีการที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในเนื้อหา ส่งเสริมทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิการฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านโภชนคลินิกในภาคเรียนที่ 3/2561 อยู่ในระดับที่ดีมาก และ AAR น่าจะเป็น
วิธีการที่ใช้ในการติดตามนักศึกษาฝึกงานได้ดีวิธีการหนึ่ง 
 
ค าส าคัญ: การทบทวนตนเองหลังการปฏิบัติ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
 

Abstract 
 Self after action review is a learning technique which enhances understanding in what the students 
have done as well as recognizing their weakness and strengths to get improvement. Professional Practicum 
in Nutrition Clinic is a compulsory course in the Nutrition and Dietetics major according to the requirement 
of the Professional Association.  We have sent the students for the professional practicum since 2015. 

http://www.classstart.org/
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According to the course evaluation, the students didn’ t get adequate practicing; some had 
misunderstanding; furthermore most students lack of critical thinking skill.  Thus, this study aimed to 1) 
evaluate using of self after action review (AAR) , and 2)  determine the accomplishment of the Professional 
Practicum in Nutrition Clinic course.  All 32 students registering in this course in semester of 3/ 2018 were 
recruited in the study. They were asked to do AAR at the end of every week and sent via www.classstart.org 
on due date. Questionnaire was applied for evaluating the use of AAR and focus groups were done by deep 
interview. The lecturers and mentors who were assigned to supervise the students determined the student 
achievement by using evaluation forms.  The results showed that the students satisfied with AAR 
methodology in enhancing their understanding and critical thinking skill ( score 4. 1- 4. 4) .  And they didn’ t 
think that AAR wasted their time.  The scores for practicum achievement which were evaluated by the 
lecturers and mentors were 83.4% and 87.4%, respectively. In conclusion, AAR is a technique to enhance 
understanding and critical thinking in the students and the accomplishment of the Professional Practicum 
in Nutrition Clinic course of 3/ 2018 semester.  And AAR is a promising technique in monitoring field study 
course. 
 
Keywords: After action review, Education accomplishment, Professional practicum 
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การหาความสัมพันธ์ระหว่าง การมีส่วนร่วมของนักเรียน และ ประสบการณ์การจากผู้เรียน: การจัดชั้น
เรียนรูปแบบใหม่ (ก่อนและหลังเรียน) 

The relationship between student engagement and learning experience: a mediation 
of flipped classroom (before and in-class) 
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ผู้ประสานงาน*: Puttipong.an@spu.ac.th 
 

Puttipong Anantasopon 
Lecturer, International Business and Management, International College, Sripatum University 

E-mail*: Puttipong.an@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
มีการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดช้ันเรียนแบบใหม่ (Flipped Classroom) ในระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

การจัดการเรียนรูปแบบสมัยใหม่มีความนิยมอย่างมากต่อนักศึกษาที่น ามาปรับใช้ ดังนี้การจัดช้ันเรียนแบบใหม่เป็นเรื่องการ
ผสมผสานการใช้ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ ระบบปิด (Offline) ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญไปต่อ
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ จุดประสงค์ของการท าวิจัยในครั้งนี้ต้องการที่จะตรวจสอบการจัดช้ันเรียนแบบใหม่ ( Flipped 
Classroom) ระหว่างการมีส่วนรวมของนักเรียน และประสบการณ์จากผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม การส ารวจข้อมูล
จากนักเรียนระดับปริญญาตรี 50 คน  เพศหญิง 64% และ เพศชาย 36% จากการที่รวบรวมข้อมูลจัดเก็บในวิชาการจัดการ
เบื้องต้น การจัดการกลยุทธ์ เหตุการณ์ส าคัญในผู้ประกอบการ และ เบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการใหม่ ค้นพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง การมีส่วนร่วมของนักเรียน การจัดการเรียนรูปแบบใหม่ และ ประสบการณ์จากผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของนักเรียน, ประสบการณ์จากผู้เรียน, และ การจัดชั้นเรียนรูปแบบใหม่ 
 

Abstract 
There is increasing a number of researching about flipped classroom for higher educations, which 

undergoes transformational education industry while most lecturer in university needs to adapt in ways to 
engage the students.  Thus, the flipped classroom is a one hot issue for using in an educational innovation 
to combine with online and offline learning style for students which highly focused on learner- centered 
instructions.  The purpose of doing this research is to examine the flipped classroom that have linked 
between student engagement and learning experience in higher education.  This study surveyed 5 0 
undergraduate students (64% female and 36% male) from four flipped classrooms consisting of courses in 
principle of management, strategic management, current issues in entrepreneurship, introduction to new 
ventures. Finding indicated that has a positive relationship between student engagement, flipped classroom 
and student learning experience. . 
 
Keywords: Student engagement, flipped classroom, student learning experience 
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บทคัดย่อ 
หลักการการบริหารตามแนวทางอิสลามล้วนมาจากอัล-กุรอาน อัล-ฮาดิษ(สิ่งที่ท่านศาสดา กล่าว กระท า และ

ยอมรับ) และ มรดก วัฒนธรรมอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการต่างๆ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารในระบบการบริหารงาน บุคคล ตามแนวทางอิสลาม ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 2) เพื่อพัฒนาวิธีการบริหารในระบบงานบุคคล ตามแนวทาง
อิสลาม 3) เพื่อเสนอวิธีการบริหารในระบบงานบุคคล ตามแนวทางอิสลาม เป็น การวิจัยผสมผสานวิธี (Mixed-Method 
Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ ผู้บริหาร และครู จ านวน 21 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
320 คน ส่วน การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สัมภาษณ์ 8 คน และสนทนากลุ่ม 9 คน ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐานโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานบุคคลตามแนวทางอิสลามของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับริเริ่ม  
ขั้นตอนการบริหารงานบุคคลตามแนวทางอิสลามในสถานศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี  1) วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละปัญหา 
2) ก าหนดแผนผ่านการปรึกษาหารือ (ชูรอ) 3) จัดวางระบบและแบ่งงาน ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้และ 4) การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน  การท าความเข้าใจหลักการจัดการอิสลามสามารถช่วยพัฒนารูปแบบการจัดการที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  และ
ยังมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการบริหารตามแนวทางอิสลามที่บูรณาการหลักธรรมภิบาล  
 
                                                           
6 The paper is a part of 762-501 English for Administrator  and 762-518 Research Seminar in Educational 
Administration and Management Subject, Semester1, Academic year 2019.  
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ค าส าคัญ: การบริหารงานบุคค,การบริหารงานบุคคลตามแนวทางอิสลาม,การบริหารการศึกษาอิสลาม,โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม 

 
Abstract 

The concept of Islamic Principles of Educational Administration is derived from the Qur'an and the 
Prophet's Traditions (As Sunnah) and the Islamic legacy, especially those related to administrative practices. 
This qualitative research aims to investigate the state of personnel management according to Islamic 
educational administration of school administrators under the Office of Private Education, Pattani Province. 
In-depth interviews and focus group discussion with 6 key-informants were conducted from 21 purposively 
selected Islamic private schools. The data was analyzed by content analysis method. The results revealed 
that the state of personnel management according to Islamic educational administration of school 
administrators was at an initiative level. The step of Islamic personal management comprised of 5 steps as 
follows; 1) analyzing the data based on each problem, 2) setting the plan through consultation (shura), 3) 
setting up a system and dividing up the tasks operating along the set plan, and 4) monitoring and evaluating 
the operation.  Understanding Islamic management principles could help developing a more appropriate 
type of management that can be a best practice in Islamic private schools under the office of Private 
Education Pattani Province while still benefiting from integration with the good governance principles.  
 
Keywords : personnel management, Islamization personnel management, Islamic educational 
administration,  
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บทคัดย่อ 

วิชาเกี่ยวกับวิธีการวิจัยทางธุรกิจได้จัดให้มีการเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning: PJBL) ซึ่ง
พบว่า ผู้เรียนมีการเลือกหัวข้อโครงงานท่ีแตกต่างกันทั้งความลุ่มลึกด้านเนื้อหา ความใหม่ การประเมินความส าเร็จ ฯลฯ หาก
ได้ทราบว่าปัจจัยที่ผู้เรียนใช้เลือกหัวข้อคืออะไร จะท าให้ผู้สอนสามารถวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนแบบ  PJBL ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการเลือกโครงงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค และปัจจัยที่ได้จากการพัฒนาทักษะการตัดสินใจโดยใช้การเรียนเชิงรุก ( Active 
learning) ซึ่งมีผู้เสนอไว้เป็นจ านวนมากทั้งในและต่างประเทศ ผู้วิจัยได้เลือกเฉพาะที่ใกล้เคียงกับบริบทของผู้เรียนและ
เกี่ยวข้องกับ PJBL และได้เสนอตัวแปรโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ คือ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยเกี่ยวกับตนเอง ปัจจัย
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสังคม และปัจจัยเกี่ยวกับโครงการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 1) ทราบปัจจัยในการเลือก
โครงงานวิจัยของผู้เรียนวิชาวิธีการวิจัยทางธุรกิจ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC) และวิชาวิธีการวิจัยส าหรับการบริการและ
การท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว (FHT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2) ทราบแนวคิดที่
แตกต่างกันในการเลือกท าโครงงานวิจัยของผู้เรียนทั้ง 2 สาขา 3) ได้แนวทางการวางแผนการสอนแบบ PJBL ในอนาคต  
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับโครงการที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศมีผลต่อการตัดสินใจเลือกมากที่สุด และใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจของผู้เรียน FHT สูงกว่า CoC ที่ 0.44 ผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการ
วางแผนก าหนดหัวข้อโครงงานให้ผู้เรียนทั้ง 2 สาขา รวมทั้งพัฒนาแนวทางการสอนแบบ PJBL ให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ตัดสินใจได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามในอนาคตเมื่อการจัดการศึกษาเปิดกว้างรองรับผู้เรียนจากต่างประเทศ หรือผู้เรียนแบบเป็น
โมดูลหรือ Work integrated learning ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะเพิ่มขึ้น เช่น การเลือกท าโครงงานเพราะสอดคล้องกับงาน
ประจ าที่ท าอยู่ หรือเป็นโครงงานเกี่ยวกับบริบทของประเทศของตน เป็นต้น 

 
ค าส าคัญ: Project-based learning, business research methods, decision making theory, 21st century skill  
 

Abstract 
Project- based learning ( PJBL)  has been implemented in Business Research Methodology classes. 

Once students were assigned to develop a project, it was found that the proposed projects were very much 
diverse in terms of issue deepness, originality, success measurement, etc.  It’ s worth for the lecturers to 
know what factors influence students in project selection.  This will help the lecturers in teaching plan 
design, as a result PJBL course development is efficient.   This research collected data from students 
enrolled in Business Research Methods from College of Computing ( CoC) , and Research Methods for 
Hospitality and Tourism from Faculty of Hospitality and Tourism class ( FHT) , Prince of Songkla University, 
Phuket Campus.  Main factors proposed here were derived from various decision- making theories, and the 
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study of how students developed their decision- making skills when active learning approach had been 
applied.  Then the main factors for students’  decision we proposed are demographic, personal, 
environmental and social, and project factors. The objectives of this research are: 1) to identify factors that 
influence students’  decision making for selecting research project; 2)  to compare different observations 
from the two-population group; and 3) to provide guidance for future PJBL courses.  The results show that 
the proficiency in foreign language was the highest influence factor in project selection, and in general the 
average of grand mean from each decision variable of FHT was higher than CoC students at 0. 44.  The 
findings would significantly help the future planning and development of the course. However, the factors 
proposed here may be changed or gained from diverse education management, or when more foreign 
students join the class.  For example, modular education students may choose the project that can be 
beneficial to their current job. 
 
Keywords: Project-based learning; business research methods; decision making theory; 21st century skill 
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แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคล ตามแผนปฏิรูปการศึกษายุคไทย
แลนด์ 4.0   

Guidelines for Basic Educational School Administration to be a Juristic School 
According to Thailand 4.0 Education Reform Plan  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคลตามแผน
ปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร รายงานการวิจัย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยเนื้อหาเริ่มจากการกล่าวถึงความเป็นมาของการปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคล กรณีศึกษาโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในการบริหารงานแบบนิติบุคคล และแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็นนิติบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า ขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษาให้เป็นนิติบุคคลตามแผนปฏิรูป
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การ
บริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป ส่วนแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคลตามแผน
ปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องค านึงถึงหลักการของการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ 1) 
ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 2) การมุ่งเน้นจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 3) การมุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษาโดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาให้มากท่ีสุด
เพื่อใหส้ถานศึกษาน้ันมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว และ 4) การให้ผู้มหีน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจใน
เรื่องนั้นๆ โดยตรง ท้ายที่สุดของบทความได้น าเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เป็นนิติบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ: สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนนิติบุคคล การปฏิรูปการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0  
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Abstract 
This article aims to present guidelines for basic educational school administration to be a juristic 

school according to the Thailand 4. 0 education reform plan from analysis and synthesis from documents,  
research report and related laws.  The content begins with the discussion of the history of the Thai 4. 0 
education reform.  Conceptual framework of the juristic school administration.  Case studies of successful 
schools in corporate management and guidelines for basic school administration to be an effective juristic. 
The study indicated that the scope of the school administration mission is to be a juristic in accordance 
with an effective educational reform plan, generally classified into 4 areas:  1)  academic administration; 2) 
budget management; 3)  personnel management and 4)  general administration.  The guidelines for basic 
educational school administration to be a juristic school according to the Thailand 4. 0 education reform 
plan were:  1)  Independence and flexibility in administration and education management; 2)  Focusing on 
community participation and stakeholders in the area; 3)  Aiming to achieve success for educational 
institutions by focusing on the distribution of power to most schools in order to strong and agile and 4) 
Letting the person responsible for conducting the decision directly. Finally, the article presents a summary 
and recommendations guidelines for basic school administration to be an efficient and effective juristic 
school administration of basic educational institutions according to the educational reform plan for human 
resource development in Thailand. 
 
Keywords: Basic Educational School, Juristic School, Education Reform, Thailand 4.0 
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องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร   
Factors of Innovative Leadership for Higher Education Administrators in Bangkok Metropolitan 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดย

การใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร 28 สถาบัน ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 251 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 703 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 954 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 5 
คน จากนั้นท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและตรวจสอบองค์ประกอบด้วยวิธีวิทยาวิจัยสามเสา้ด้านข้อมูล ผลการวจิยั
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามี 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บุคลิกภาพและทักษะแบบผู้น า 2) 
การเป็นผู้น าทีม 3) การเป็นแบบอย่างที่ดี 4) การเป็นผู้น าทางความคิด 5) การส่งเสริมการพัฒนา 6) การสื่อสารแบบผู้น า 7) 
การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้8) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 9) การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ และ 10) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 

Abstract 
The purpose of this research was to analyze the factors for innovative leadership for higher 

education administrators in Bangkok metropolitan. The study was a mixed method research of quantitative 
and qualitative.  The sample were 954 personnel of higher education in Bangkok metropolitan, from 28 
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institutions consisted of 251 administrators and 703 lecturers and staffs.  The instruments used were 
questionnaires and in- dept interview guide from 5 successful administrators.  Data was analyzed by 
exploratory factor analysis and tested by data triangulation methodology technique. The results of research 
showed that the innovative leadership for higher education administrators consisted of 10 factors:  1) 
personality and leadership skills;    2)  team leadership; 3)  a model to follow; 4)  opinion leadership; 5) 
promoting development; 6)  leadership communication; 7)  building the learning climate; 8)  change 
management; 9) supporting and developing the competencies; and 10) participative administrations. 
 
Keywords: Innovative Leadership, Higher Education Administrator, Bangkok 
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The Creative Conflict Management Model in Higher Education Institutions 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ใน

สถาบันอุดมศึกษา และ 2) เสนอรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสานวิธี วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 2) การใช้เทคนิคเดลฟายกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพื่อหาองค์ประกอบด้านการจัดการความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 25 คน 3) การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน เพื่อทราบข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และ 4) ประเมินรูปแบบจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร จ านวน 425 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีองค์ประกอบ 
6 ด้าน ได้แก่ 1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง 2) การปรองดอง 3) การไกล่เกลี่ย 4) การยอมให้ 5) การหลีกเลี่ยง และ 6) การ
แข่งขัน และมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 32 ตัว  
 
ค าส าคัญ: รูปแบบ การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ สถาบันอุดมศึกษา  
 

Abstract 
The objectives of this research were to: 1) investigate the creative conflict management model in 

higher education institutions; and 2)  identify the creative conflict management model in higher education 
institutions.  The study was conducted by a mixed methodology research approach.  The research process 
consisted of four steps: 1) analyzing the documents and related literatures concerning the creative conflict 
management model in higher education institutions; 2) using Delphi technique with group of 25 experts on 
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the creative conflict management model in higher education institutions; 3)  sought the advices and 
feedbacks from 9 experts by using connoisseurship technique; and 4) model evaluation the opinions of 425 
administrators and personnel.  The analysis of the data was accomplished by computation of percentage, 
mean, standard deviation, median and interquartile range.  The results of research showed that the 
appropriation of the creative conflict management model in higher education institutions at high level which 
contained of 6 factors:  1)  organizational centralization; 2)  conciliation; 3)  meditation; 4)  sanction; 5) 
avoidance; and 6) competition and 32 indicators. 
 
Keywords: Model, Creative Conflict Management, Higher Education Institutions.  
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาตะกร้อ โดยใช้รูปแบบการบริหาร
แบบบูรณาการกับชุมชน  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อเพื่อความเป็นเลิศ
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการด าเนินการโครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อเพื่อ
ความเป็นเลิศของโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตามองค์ประกอบของการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการกีฬา
แห่งประเทศไทย จ านวน 4 องค์ประกอบ และ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสภาพการมี
ส่วนร่วมในปัจจุบันของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานโครงการฯ ตามองค์ประกอบของการพัฒนา
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนชุมชน รวมทั้งสิ้น  100 คน ท า
การสุ่มตัวอย่างแบบมีล าดับชั้น ตามการจ าแนกกลุ่มประชากรจ านวน 6 กลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือแบบสอบถาม
ที่พัฒนาขึ้น ท าการหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยในหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ มี ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 
0.79-0.82 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามีค่าเท่ากับ 0.89 จากนั้นท าการวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วย โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปและท าการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความมีนัยส าคัญโดยใช้สถิติทดสอบไคร์สแควร์และสถิติ
ทดสอบ t-test  ผลการศึกษาพบว่าในสภาพปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างชุมชนส่วนมากไม่เคยทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการพัฒนากีฬา
เซปักตะกร้อฯ คิดเป็นร้อยละ 51 และมีความคิดว่าโครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อฯ มีประโยชน์ส าหรับผู้ปกครองของ
นักกีฬา คิดเป็นร้อยละ 41  อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความภูมิใจเมื่อทราบว่าการด าเนินงานโครงการพัฒนากีฬา
เซปักตะกร้อฯ ช่วยสร้างนักกีฬาท่ีมีชื่อเสียงระดับชาติ  คิดเป็นร้อยละ 69  โดยสภาพการมีสว่นร่วมในปัจจบุันของกลุ่มตัวอยา่ง
ชุมชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประเมินผลโครงการฯในองค์ประกอบด้านระบบการจัดการแข่งขันสูง
ที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.17 ด้านความต้องการมีส่วนร่วมพบว่า กลุ่มตัวอย่างชุมขนต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประเมินผล
โครงการในองค์ประกอบด้านระบบการพัฒนาบุคลากร ในโครงการฯ สูงที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.18 ส่วนผลการเปรียบเทียบความ
ต้องการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างชุมชนต้องการมีส่วนร่วมมากข้ึน ในการร่วมวางแผนการประชุม
ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบการแข่งขัน ในองค์ประกอบด้านระบบการจัดการแข่งขันมากที่สุด จากคะแนน 2.67 เป็น 3.43  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โรงเรียนควรจะเพิ่มเติมบทบาทของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของชุมชน
เพิ่มขึ้นให้เหมาะกับความต้องการของชุมชนเพื่อจะได้เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ที่จะท าให้เกิด
ความร่วมแรงร่วมใจท่ีจะพัฒนา สนับสนุน นักกีฬาซึ่งเป็นลูกหลานในชุมชนก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติต่อไป 
 
ค าส าคัญ: เซปักตะกร้อ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  การมีส่วนร่วม  ชุมชน 
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This study was evaluated Integrated Public Organization’ s Involvement in 4 component of 
Enhancement Athletes Excellence, Sports Authority of Thailand for Sepak Takraw Athletes Excellence 
Project.  The purposes of this study was to evaluate level of public organization’ s involvement.  and to 
compare current and needs of public organization’s involvement level. The Survey Research Method used 
questionnaire as instrument to collect data for which the questionnaire is all examined in the content 
validity. The index of item-objective congruence ( IOC) equals to 0.79-0.82 and the reliability is 0.89. Data 
was analyzed using analysis of samples, percentage, mean, standard deviation, chi-square and t-test.  The 
research found that 50 % of sample were public people, 51% never know about  Sepak Takraw Athletes 
Excellence Project,  41% though that the benefit of Sepak Takraw Athletes Excellence Project for Athletes 
family, and 69 % to be proud with national Sepak Takraw Athletes from Sepak Takraw Athletes Excellence 
Project.  The highest public organization’ s involvement current level was evaluation step in Competition 
Management System Components of project implementation at  �̅�= 3.17. The highest  public organization’s 
involvement needs level was evaluation step in Athlete development System Components of project 
implementation at �̅�=  3.18.  The participated needs of public organization’ s involvement was increase in 
Sepak Takraw Athletes Excellence Project.  Especially planning step in Competition Management System 
Components increase from 2.67 to 3.43 was statistically significant difference at level 0.05.  
 
Keywords: Sepak Takraw,  Athletes Excellence,  integrated public organization’s involvement, public 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวทาง Brain Based Learning เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (LLLPR Model) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล ๕  (วัดหาดใหญ่) ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวทาง Brain Based 
Learning เพื่อพัฒนา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 (LLLPR Model) แบบวัดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ และแบบวัดความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
เรียนการสอน (LLLPR Model)  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐานในระดับประถมศึกษา 
(LLLPR Model) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิง
กระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ข้ันคลายสมอง 
(Loosen the brain) 2) ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ์ (Linking experience) 3) ขั้นการเรียนรู้ (Learning) 4) ขั้นการปฏิบัติ 
(Practicing) และ 5) ขั้นความคงทนของความรู้ (Retention of knowledge)  หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
ภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐานในระดับประถมศึกษา (LLLPR Model) นักเรียนมีความสามารถความสามารถ ด้านความคิด
สร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
(LLLPR Model) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Brain Based Learning สามารถ
ที่จะน าไปประยุกต์กับผู้เรียนได้ในทุกระดับชั้น และเป็นแนวทางที่จะใช้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในล าดับต่อไปได้เป็นอย่างดี 

 
ค าส าคัญ: Brain Based Learning ,ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 
Abstract 

 The purpose of this study was to develop and evaluate the efficiency of the instructional model 
for develop creative thinking ability by using model on the brain- based learning in Academic career and 
technology Subject for the student in grade 3. The samples were 32 Prathom Suksa three students in 
Tedsaban 5 (Wat Hatyai)  School.  The research instruments were lesson plans following the LLLPR Model, 
creative thinking ability test and opinion questionnaire about learning through LLLPR model. The results of 
study revealed that, the model was consisted of principle, objective, learning process and condition of 
application. In term of learning process included Loosen the brain (L), Linking experience (L), Learning (L), 
Practicing (P) and Retention of knowledge (I). creative thinking ability of students were statistically significant 
higher than before the instruction at .01 level. The opinions of the students toward the model were at the 

mailto:chomsri0603@hotmail.com
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highest agreement level.  In teaching and learning, according to the Brain Based Learning approach, can be 
applied to learners at all levels and It is a guideline to be used for students in the teaching profession as 
well. 
 
Keywords: Brain Based Learning, creative thinking ability, Academic career and technology subject 
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ศึกษาวิธีการสอนภาษาจีนจากเพลงจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ
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Preliminary Study on Chinese Song of Chinese Language in a School in Suratthai Province 
for Apply in Higher Education 

 
อภิสรา ธนาพงษ์ภิชาติ1*, สุภญิญา ธนาพงษ์ภิชาติ2, หาญศึก บุญเชิด3, 

ณัฏฐนันท์ สิงหกฤตพิศาล4, อุษณา ทีบัว4 
1อาจารย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

2 อาจารย์, คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

4นักวิชาการอิสระ 
ผู้ประสานงาน*: pang_apisara@hotmail.com 

 
Apisara Thanapongpichat1*, Supinya Thanapongpichat2, Hansuk Buncherd3, 

Nuttanun Singhakritphisan4, Ausana Teebua4 
1Lecturer, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suratthani Rajabhat University 

2Lecturer, Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand 
3Assistant Professor, Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand 

4Independent scholar 
Corresponding author*: pang_apisara@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นของการน าเพลงจีนมาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาจีน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนภาษาจีนก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยชุดเพลงจีน และ2) เพื่อศึกษาความคิดเหน็
ของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนเพลงจีน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5จ านวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ทดลอง
ได้แก่ 1) ชุดการสอนเพลงภาษาจีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น, 2) แบบทดสอบความสามารถทาง ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาจีน และ3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนเพลงภาษาจีน ด าเนินการทดลองนาน 1 สัปดาห์ จ านวน 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 2 ช่ัวโมงรวม 6 ช่ัวโมง ก่อนการทดลองผู้วิจัยได้ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนจากนั้นให้นักเรียนศึกษาชุดการ
สอนเพลงภาษาจีน ท าแบบฝึกหัดท้ายบทและประเมินชุดการสอนเพลงภาษาจีนด้วยแบบทดสอบความคิดเห็นที่นักเรียนมีต่อ
ชุดการสอนเพลงจีนแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนเพลงจีนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนการใช้ชุดการสอนเพลงจีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อชุดเพลงจีนอยู่ใน
ระดับดีมาก การศึกษาครั้งน้ีจะน าไปประยุกต์ใช้สอนในการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ชุดการสอนเพลงภาษาจีน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ภาษาจีน 
 

Abstract 
This research is a preliminary study of the use of Chinese songs in teaching and learning of Grade 

11 students in a school in Surat Thani province for study the achievement of Chinese language learning. 
The purpose of this research was to 1) compare learning achievement in learning Chinese before and after 
learning with Chinese music sets and 2) to study the opinions of students towards Chinese music teaching 
sets. The sample consisted of 43 Grade 11 Students. The instruments used in the experiment were 1) a set 
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of teaching Chinese music by the researcher, 2)  the ability test.  Chinese vocabulary and grammar, and 3) 
questionnaire for students' opinions on Chinese music teaching packages.  The experiment was conducted 
for 1 week, 3 times, 2 hours per time, total 6 hours.  before the experiment.  The researcher tested the 
students with the test before studying, then the students studied the Chinese song teaching set. Complete 
the exercises at the end of the lesson and evaluate the Chinese song teaching kit by testing the students' 
opinions on the Chinese song teaching package.  Have students take the post- test, which is the same as 
before the lesson. The data were analyzed by using t-test. The results of the study showed that the Chinese 
ability of students after using the Chinese song teaching package in higher education had a higher average 
than before using the Chinese song teaching program with statistical significance at the level of 0. 05 and 
the results of the analysis of opinions on the Chinese song set are in very good level.  This study will be 
applied to teach in Chinese language teaching  
 
Keywords: Chinese music, Academic achievement, Chinese language 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สมัครสอบ ณ สนามสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเปรียบเทียบข้อมูลผลการสอบของผู้สมัครสอบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 -25 ปี และผู้สมัครสอบจบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากที่สุด  ส าหรับความพึงพอใจในการจัดโครงการศูนย์ทดสอบความรู้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตฯ  ระดับภาคีวิศวกร  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในหัวข้อ ความพร้อมในการจัดเตรียมห้องสอบมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (จากคะแนนเต็ม 5) รองลงมามีความพึงพอใจในหัวข้อ สภาพแวดล้อมของสถานที่จัดสอบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะด้านการจัดสอบมากที่สุด เช่น ควรเพิ่มรอบของการจัดสอบ ควรมีการ
จัดสอบอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ควรมีการจัดสอบในช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์  นอกจากนี้ พบว่า ผู้สมัครสอบจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าสอบจ านวน 238 คน สามารถสอบผ่านทั้ง 2 หมวด จ านวน 94 คน (ร้อยละ 39.50) ผู้สอบ
ไม่ผ่าน จ านวน 144 คน (ร้อยละ 60.50)  ส่วนใหญ่ผู้สอบไม่ผ่านเป็นหมวดวิชาเฉพาะ   
ค าส าคัญ : การทดสอบความรู้ , คณะวิศวกรรมศาสตร์, สภาวิศวกร 
 

Abstract 
The purpose of this research is to obtain the satisfaction levels of the applicants taking examination 

test of knowledge in the Faculty of Engineering, Prince of Songkla University ( PSU)  and to compare the 
results of PSU graduates.  There were more male than female respondents.  Most of them are 21-25 years 
old. The largest group of applicants are PSU graduates.  The study results reveal that the respondents are 
most satisfactory with the preparation of examination room with the level of 4.36 (5 score)  followed with 
the environment of the site with the level of 4. 34.   The most highly suggested topic is examination 
organization, e. g.  increase the frequency of examinations ( once in 2 months) , schedule the exams on 
weekends.   Analysis of the test results of PSU graduates showed that 94 out of 238 applicants ( 39. 50%) 
passed both parts, while the rest 144 (60.50%) failed the test and most of them failed the part of specific 
subjects. 

 
Key words: Test of knowledge, Faculty of Engineering, Council of Engineers 
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การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในงานอาคารสถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

Evaluation Auditing the Efficiency of Internal Control in the Building and Place Work, 
Faculty of Education, Songkhla Rajabhat University     
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บทคัดย่อ 

 การตรวจสอบภายในเป็นศาสตร์และศิลปะของการประเมินและให้ความเช่ือมั่น ตลอดจนให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและมีความเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนี้คือ เพื่อ
ประเมินลักษณะการให้บริการงานอาคารสถานที่ของฝ่ายอาคารสถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการงานอาคารสถานท่ีของฝ่ายอาคารสถานท่ี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เพื่อ
ประเมินสภาพแวดล้อมบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และเพื่อประเมิน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคารสถานท่ี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เครื่องมือท่ีใช้มีทั้งแบบสัมภาษณ์
และแบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ใช้ส ารวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาบริบทในพื้นที่จริง ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์คือ 
ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานคณะ  ส่วนแบบประเมินใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการตรวจวัดระดับประสิทธิภาพ
มี 2 ชุดส าหรับ บุคลากรฝ่ายงานอาคารสถานที่ และนักศึกษาผู้ใช้บริการทางการศึกษา  ผลการประเมินพบว่า ประสิทธิภาพ
งานอาคารสถานท่ีของคณะครุศาสตร์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก ทั้งสามด้านเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อยคือ ด้านห้องประชุม 4.50 ด้านการบริการงานอาคารสถานที่ และด้านห้องน้ าอยู่ในระดับ 4.50, 4.15 และ 4.15 
ตามล าดับ  เจ้าหน้าท่ีประสานงานให้บริการดีมาก รวมถึงอัธยาศัยสุภาพและให้ค าแนะน าที่ดี  มีข้อเสนอแนะว่า ควรท าความ
สะอาดห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอ เพราะเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนกระบวนการเรียนของนักศึกษา  
 
ค าส าคัญ: การประเมิน, การตรวจสอบ, ประสิทธิภาพ, ระบบการควบคุมภายใน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

Abstract 
 Internal audit is science and art of assessment and confidence, including providing counseling freely 
and autonomously to increase value and improve the operations of organization.   Objectives of this 
evaluation auditing was to assess the nature of services and the building and place work of the Faculty of 
Education at Songkhla Rajabhat University, to evaluate the efficiency of services for the building work of 
the Faculty of Education at Songkhla Rajabhat University, to assess the environment both inside and outside 
the building of Faculty of Education at Songkhla Rajabhat University, and to assess the performance of staff 
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in work of building and place at Faculty of Education in Songkhla Rajabhat University.   Instruments used 
both interviews and questionnaires.   Interviews used to survey and collect the primary data for study 
contexts in the real area.  Responding interviewee were administrators and staff in office of the faculty.  The 
questionnaire used for collecting the quantitative data in measuring the efficiency level of two sets for 
personnel in the building and place work and students who used the educational services.   Evaluation 
results were showed that efficiencies of the building and place work in faculty of education as a whole 
were means in rather high levels.   All three aspects were arranged from high to low means such meeting 
room, services for buildings, and the bathrooms as 4. 50, 4. 15 and 4. 15, respectively.   Coordinated staff 
served very good, included hospitable politely and gave good advice.   Suggestion from evaluation, the 
housekeepers should clean bathrooms regularly, because were facilities supporting learning processes. 
 
Keywords: Evaluation, Auditing, Efficiency, Internal control system, Songkhla Rajabhat University 
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ผลสะท้อนการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based learning) ในรายวิชา 
GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว     

Learning Reflection from Activity-based Learning in the case of KMUTT’s GEN 441: Culture and 
Excursion 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอผลสะท้อนการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based learning) ใน
รายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาจากผลสะท้อนการเรียนรู้
ของนักศึกษาเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนด เก็บข้อมูลผลสะท้อนการเรียนรู้จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาท่ี 2/2561 โดยใช้แบบส ารวจออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์แล้วจัดหมวดหมู่ของ
เนื้อหา นับความถี่ของชุดข้อมูลเชิงคุณภาพในแต่ละหมวดหมู่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ น าเสนอด้วยสถิติความถี่และร้อยละ ผล
การศึกษาพบว่า ผลสะท้อนการเรียนรู้จากนักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจจ านวน 89 คน พบว่านักศึกษาสะท้อนว่าเกิดทัศนคติใน
การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป จากประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในรายวิชา 
(ร้อยละ 46.07) รองลงมาคือนักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 29.2) และมทีักษะการ
วางแผนจากการท างานเป็นทีมและการออกเดินทางตามที่รายวิชาก าหนด (ร้อยละ 10.1)  ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้วิชา 
GEN441 ที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดมศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในขณะที่ผลสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่พบด้านการเรียนรู้  คือการเรียนรู้ผ่าน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดจึงจ าเป็นต้องเพิ่มกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันด้วย    
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ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based learning) ผลสะท้อนการเรียนรู้ การท่องเที่ยว 
 

Abstract 
 This study present learning reflection from activity based learning in GEN 441:  Culture and 
excursion. The objective of this study is to develop the learning activity from comparing student’s learning 
reflection to learning outcome.  The data was collected from student who enrolled GEN 441:  Culture and 
excursion in 2nd semester 2018 using online survey. The result of student’s learning reflection (N=89) found 
that the students received new attitude from various tourism such as cultural and wisdom tourism (46.07%), 
new experience from participated in activity ( 29. 2%)  and planning skill from team working and assign 
travelling (10.1%). Furthermore, the result of student’s learning reflection also conform to learning outcome 
of GEN441 qualification framework in dimension of ethical and moral development, interpersonal skills and 
responsibility, while the student’s learning reflection have not found dimension of learning skill in terms of 
daily life learning. Developing the learning activity to follow the learning outcome have to design the activity 
apply in a relevant daily life.     
 
Keywords: Activity based learning, Learning reflection, Tourism 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการบริหารสถานศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทางโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสาขาช่างอากาศยานวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

The development of academic achievement in specialized excellence by creating a 
collaborative network between the Establishments and the field of Aircraft technicians. 

Don mueang Technical College 
 

ภาดี ขุนนนท์ 1* 
1*รองผู้อ านวยการ ช านาญการพเิศษ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

ผู้ประสานงาน gumdon2@gmail.com 
 

Padee khunnont 1* 
1* Senior Professional Level Deputy Director, Donmueang Technical College 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ซึ่งสถานศึกษา 1 ใน 
6 แห่ง ทีส่ร้างเครือข่ายความร่วมมือบริษัทการบินกรุงเทพเพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางด้านช่างซ่อมอากาศยาน ซึ่งการวิจัย
เชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง กลุ่มผู้บริหาร ครูในสถานประกอบการ และผู้เรียน  ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร  การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีส่วนร่วม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของ
ผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้น าทั้งใน
เรื่องการสร้างพัฒนาหลักสูตร ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน 13 คน คือ ซึ่งเป็นเดี่ยวกันกับกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม การเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ขั้นตอนท้ัง 
4 ขั้น คือ การวางแผน, การปฏิบัติ, การสังเกต และการสะท้อนผล มีการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่มการเรียนการมี
ส่วน และแบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังการวัดผล ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบบรรยาย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยผลผลการวิจัยโดยสรุปดังนี้ ด้านครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการมี
สมรรถนะในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยในระดับมาก (3.41-4.24)  ด้านสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนในการไปฝึกงานสร้างประสบการณ์ในหน่วยงาน ในระดับมากท่ีสุด (4.25-
5.00) ภายหลังการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผล
การพัฒนาดังกล่าว ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นที่ 2 จ านวน 13 คน ได้ท างานตรงสาขาจ านวน  6 คน  ศึกษาต่อในระดับสูงใน
และต่างประเทศขึ้นจ านวน 5 คน รับราชการจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  46.15, 38.49  และ 15.38 ตามล าดับ ซึ่งได้สร้าง
ความภาคภูมิใจแก่วิทยาลัย และในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยได้รับเลือกสถานท่ีเป็นท่ีตั้งสมาคมช่างอากาศยานแห่งประเทศ
ไทย เป็นสถานศึกษาที่มีสถานที่ที่เป็น Area Excellence ทุกด้าน ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาช่างอากาศยาน 
เป็นผลแห่งการพัฒนาผู้เรียนโดยเลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับบริทบทของผู้เรยีนและหลกัสูตร ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดีคน
เก่งของสังคมและมีทักษะความรู้ความสามารถ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการซึ่งเป็นผลสัมฤทธ์ิที่ส าคัญยิ่งในการบริหาร
สถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตามแนวทางการการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 
ค าส าคัญ :  การบริหารสถานศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทาง, ช่างซ่อมอากาศยาน, Area Excellence 
 

Abstract 
The purpose of this research was to develop the knowledge management model of Don Mueang 

Technical College.  In which 1 of 6 educational institutions which have created a network of cooperation 
with Bangkok Airways to raise the excellence of aircraft mechanic The participatory action research between 
the management groups The teachers in the workplace and the students who collected the data by means 
of document analysis, observation, participatory in-depth interviews. And analyze the data using knowledge 



  

 

The 8th PSU Education Conference 
Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education 

 

469 

and experience Of teachers and learners Which is in line with the 20- year national strategic plan ( 2017-
2036) , focusing on the private sector as a leader in both curriculum development In this research, there 
were 13 students, which were the same group as the experimental group and the control group.  Data 
Collection Which is a guideline to apply participatory action research in the development of learners using 
all 4 steps, planning, practice, observation and reflection There are interviews, observation, discussion, 
group learning, participation And the relevant person questionnaire By collecting data before and after the 
evaluation Which the data analysis using descriptive statistics One- way Analysis of Variance The results of 
the research are summarized as follows Regarding the teachers and trainers in the workplace, there was 
competency in learning management which emphasized on the learners as the important for participation. 
The average level is high (3.41-4.24). The establishments are satisfied with the quality of the learners in the 
internships, creating experience in the department.  ( 4. 25- 5. 00)  after the research, it was found that the 
students had a higher average score than the previous academic year with a statistically significant level of 
. 05.  Resulting in 13 2nd generation graduates working in the field of 6 people, continuing to study at a 
higher level, domestically and internationally, with a total of 5 civil servants, consisting of 2 people, 
representing 46. 15% , 38. 49 and 15. 38 respectively, which created the Proud to the College And in the 
academic year 2019, the college was chosen as the location for the Association of Aircraft Engineers of 
Thailand Is an educational institution with an area of excellence in all areas relating to teaching and learning 
in the field of aircraft mechanics It is a result of the development of learners by choosing a teaching style 
that is suitable for the students' chapters and courses.  Make the learner a good person, a good person in 
society, and have skills, knowledge, and abilities which is needed by the workplace, which is an important 
achievement in the management of educational institutions with specialized excellence In accordance with 
the educational management guidelines for national development 

 
Keywords:  Excellent school management in specialized fields, Aircraft mechanic, Area excellence 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ซึ่งสอดคล้องกับบริทบการจัดเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะความรู้
ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้น า
กรณีการศึกษาของผลการฝึกงานในภาคสนามของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง,(ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอบภาค
ปกติและกลุ่มนักศึกษาทวิภาคี ที่เรียนอยู่ในสถานประกอบการเต็มเวลา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ให้ข้อมูลในการวิจัยคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานจ านวน 33 คน และ 25 คน ของกลุ่มนักศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอบภาคปกติและกลุม่นักศึกษาทวิภาคีที่เรียนอยู่ในสถานประกอบการเต็มเวลาตามล าดบั ครูนิเทศการฝึกงาน 
และหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
พบว่า กลุ่มนักศึกษาที่เรียนในระบบสถานประกอบการเต็มเวลาจะมีผลคะแนนการประเมินด้านสมรรถนะวิชาชีพโดยเฉลี่ยสูง
กว่ากลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนในระบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาทิ ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
การแก้ปัญหาหน้างาน การประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการท างาน และสามารถสอบผ่านเกณฑ์ โดยเฉลี่ยร้อยละ 
85 จากจ านวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 33 คน และสถานประกอบการมีความตอ้งการที่จะรับเข้าท างานหรือให้ฝกึงานต่อมากวา่
นักศึกษาที่ศึกษาในระบบปกติโดยเฉลี่ยร้อยละ 90 โดยมีผลมาจากสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลสัมฤทธิ์ในการ
ท างานและรักษาผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และผลการเก็บข้อมูลของการนิเทศของครูพบว่า
ผู้เรียนในสถานประกอบการเฉลี่ยร้อยละ 25 ยังขาดทักษะพื้นฐานในบางสาระการเรียนรู้ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการได้ครบถ้วน ดังนั้นจึงเป็นบทบาทภาระหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องมีการจัดสอนเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้เรียน
ครบถ้วน ตามสมรรถนะของรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับข้อมูลจากหน่วยงานพบว่ามีความพึงพอใจในการรับนักศึกษา
เข้าฝึกงานนักศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาในสถานประกอบการ อยู่ในระดับ ดี และดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 และ 4.05 ตามล าดับ ส าหรับข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย พบว่าควรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการสรา้ง
หลักสูตรหรือหน่วยการเรียนเฉพาะทางที่สถานประกอบการนั้นมีความเช่ียวชาญ เพื่อให้สถานประกอบได้เข้ามามีบทบาทการ
ในจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องความความต้องการของสถานประกอบการกับสมรรถนะของ
ผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ: การสอนระบบทวิภาคี  สมรรถนะของผู้เรียน   พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน   
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Abstract 
A study of student achievement development In the management of A Study of Developing 

Student Achievement in the Dual Vacation Training,(DVT) Through collaboration between the establishment 
and the Don Muang Technical College. Through collaboration between the establishment and Don Muang 
Technical College Which is in line with the organization of teaching and learning so that the learners have 
the capability, both theoretical and practical, to meet the needs of the establishment In this research, a 
case study of the results of the apprenticeship in the field of students at the vocational certificate level, 
( Diploma)  Year 2 , Department of Construction.  Don Muang Technical College By using an example to 
compare the achievement of the students who are organizing the regular exam program and the bilateral 
student group. Studying in a full time establishment In the first semester of the academic year 2019, with 
the sample giving the research data as 3 3  students enrolled in the internship program and 2 5  students 
from the regular program and bilateral student group Who study in a full-time establishment, respectively, 
teachers, supervisors and supervisors assigned by the department administrators The comparison of 
academic achievement at the end of the term showed that Students studying in the full- time workplace 
system will have higher professional competency scores than students in the regular system. With statistical 
significance at the level of 0.05, for example, in the performance of responsibilities On-site problem solving 
Applying the knowledge gained from studying to work And able to pass the examination On average, 85% 
of the 3 3  students in the sample group and the workplace have a desire to continue to work or train for 
more than 90%  of the students studying in the normal system, due to their ability to work.  Continuous 
Create work achievement for the department in accordance with the objectives. And the results of teacher 
supervision, found that the average 25% of students in the workplace still lack basic skills in some subjects 
which cannot fully learn in the workplace Therefore, it should be the burden of the institution to provide 
the students with additional knowledge in accordance with the course and the course capacity.  For the 
data from the department, it is found that the satisfaction of the students in the internship and the 
performance of the students in the workplace are at a good level and very good with an average value of 
3 . 8 0  and 4 . 0 5  respectively.  Research result found that cooperation should be established with 
establishments in creating curriculums or specialized learning units that the establishment has expertise in 
In order for the establishment to have more roles in managing bilateral education which will comply with 
the needs of the establishment and the ability of the learner 
 
Keywords: Dual Vacation Training,(DVT),  Learner performance,  Develop student achievement 
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การพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของนักศึกษา โดยวิธีโครงงานเป็นฐาน (Project-
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของนักศึกษา โดยวิธีโครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) มีวัตถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานเป็นฐานโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
เรื่องกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 2) ประเมินทักษะการคิดแก้ไขปัญหาด้วยแบบประเมินโครงงาน และ 3) ประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดรูปการแบบเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 150 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินโครงงาน และแบบสอบถามเรื่องความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาร้อยละ 80 มีผลการเรียนรู้โดยเฉลี่ยจากการสอบเรือ่ง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน (�̅�= 84.72) สูงกว่าก่อนเรียน (�̅� = 60.94) และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) นักศึกษาสามารถจัดการโครงงานตามความสนใจเพื่อรับการประเมินทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์รอ้ย
ละ 80 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในระดับมาก ทั้งด้านคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  
ค าส าคัญ: ทักษะการคิด  ทักษะการแก้ไขปัญหา  การคิดอย่างเป็นระบบ  โครงงานเป็นฐาน 
 

Abstract 
The study entitled “ Developing of Thinking and Solving Problems Skills with Systematically for 

Students by Project- based Learning in General Education Course”  was aimed 1)  to compare of learning 
results using project-based learning methods using pre-and post-test on scientific thinking processes, 2) to 
evaluate thinking and solving problems skills with the project evaluation form and 3)  to evaluate student 
satisfaction towards the learning model using project as a base.  The samples group was the 150 students 
enrolled in Innovation and Scientific Thinking Subject, General Education Program by purposively selected. 
The tools used in this research were :  the pre- test and post- test which all were in the title of “ Scientific 
Method” , the “ Project Evaluation”  form, and the questionnaire which was in the title of “ Satisfaction of 
Students to the Project-Based Learning”. The statistics used in this research was the Percentage, the Mean, 
the Standard Deviation and the t- test for dependent samples.   It was found that 1)  the students got the 
average higher learning outcomes in post-test (�̅�= 84.72) than in pre-test (�̅�= 60.94) with the statistically 
significant at level .05, 2)  the students could manage a project based on their interested and then can be 
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evaluated the systematically thinking skills according to criteria of 80 percent, and 3)  the satisfaction of 
students to the project- based learning in classroom was at the high level in both the quality of teaching 
and learning management of teachers, and the learning support equipment aspects. 
 
Keywords: Thinking skill, Solving problem skill, Systematically thinking, Project-based learning 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนจริงในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนเวปไซต์เรื่อง อันตรกิริยา
พื้นฐานของโฟตอนต่อสสาร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่โดยการน าเทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนจริง หรือ 
Augmented Reality (AR) เข้ามาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาในสาขาวิชารังสีเทคนิค ด้านฟิสิกส์รังสี เรื่อง อันตรกิริยาพื้นฐาน
ของโฟตอนต่อสสาร ให้มีความเหมาะสมด้านเนื้อหาและสื่อ โดยได้ผ่านการตรวจสอบนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน
ซึ่งเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรกิริยาพื้นฐานของโฟตอนต่อสสาร ,การออกแบบและสร้าง AR โดยใช้
โปรแกรม Unity และ Vuforia แล้วน าเนื้อหาและ AR ลงเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Sway จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้และท าแบบประเมินความเหมาะสมดา้นเนื้อหาและสือ่, ประเมินค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity index หรือ CVI) ของข้อสอบและแบบประเมินการยอมรับนวัตกรรม (Diffusion of Innovation หรือ 
DOI) พบวา่ ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาและสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45, ค่า
ความตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบทั้งฉบับ (S-CVI) เท่ากับ 0.89 และผลการประเมินการยอมรับนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ซึ่งผลการประเมินทั้ง 3 ฉบับเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับการยอมรับนวัตกรรม 
 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนจริง, การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนเว็บไซต์, อันตรกิริยาพื้นฐานของโฟตอนต่อสสาร 

 

Abstract 
The purposes of this study were to apply Augmented Reality (AR) for developing appropriate web-

based learning media in terms of content and media about Radiation Physics in the topic of “ Basic 
interaction of photons with matter” .  And it has been evaluated and accepted by three experts.  The 
methods starting from studying and collecting contents in the basic interaction of photons with matter. 
Designing and creating AR with Unity and Vuforia programs, then publishing the contents and AR to a website 
using Microsoft Sway program.  Three experts tested this learning media and evaluated the content and 
media appropriateness, the Content Validity Index ( CVI)  and the Diffusion of Innovation ( DOI) . The results 
show that the average score of content and media appropriateness was 4. 13, and the standard deviation 
was 0.45, the Content Validity for Scale (S-CVI) was 0.89, the average score of the acceptance of innovation 
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was 4.31, and the standard deviation was 0.48. These results demonstrated that all of the evaluations were 
in accordance with the predetermined criteria and accepted by three experts. 
 
Keywords :Augmented Reality, Developing web-based learning, Basic interaction of photons with matter 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เน้นการหาแนวทางที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ซึ่งปัญหาส าคัญที่ต้องการแก้ไขคือ 

ผู้เรียนขาดทักษะการน าไปใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการดูงานนอกสถานท่ี โดยมีการดูงานหน่วยงานจุล
ชีววิทยาวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และ2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากที่นักศึกษา
ได้รับความรู้ภาคบรรยายและปฏิบัติด้านทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์จนถึงกลางภาคการศึกษา 
เป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่า เมื่อให้นักศึกษาปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน ท าแบบประเมินหลังการดูงานภายนอก  ให้
คะแนนในระดับดี-ดีมากของความรู้ที่ได้จากการดูงาน เนื้อหากับรายวิชา และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 
81.8, 95.4 และ 72.7 ตามล าดับ ในขณะที่นักศึกษาปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 คน ให้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60, 100 
และ 40 ตามล าดับ ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ท าให้เข้าใจเกี่ยวกับการน าความรู้ภาค
ทฤษฏีเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ การใช้เทคนิคและการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์จากเจ้าหน้าที่ท่ีมีความ
ช านาญ แนวทางในการฝึกปฏิบัติการในช้ันเรียนหลังการดูงานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดทักษะการน าไปใช้และความมั่นใจ
ระดับมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70 และ 30 ตามล าดับ รวมทั้งมีโอกาสได้เรียนรู้การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงาน
ผลการวิเคราะห์ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีความกระตือรือร้นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน  นอกจากนี้ ในส่วน
ผู้สอนสามารถน าผลจากการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการสอนในรูปแบบอื่น ตัวอย่างเช่น การทบทวนความรู้ก่อนและหลัง
การศึกษาดูงาน และดูงานทางจุลินทรีย์ทางอาหารควบคู่กันเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการเรียนการสอน, ทักษะการน าไปใช้, การพัฒนาการสอน  
 

Abstract 
This research emphasized to finding the path to develop a better learning process.  The main 

problem which needed to be solved was students’ lack of applied skill by the outside visiting activities at 
microbiology clinic unit, faculty of medicine. The students with the microbial for food products subject on 
semester 1 of 2018 and 2019 at faculty of science and technology, Prince of Songkla University were 
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obtained the knowledge from the lecture and the scientific skills on microbial analysis for 2 months.  Then, 
they were go to the outside visiting and done the questionnaire.  The study found that the 22 students of 
2018 were obtained the knowledge, content with the subject and useful at good to the best level for 81.8, 
95. 4 and 72. 7% , respectively.  While, the 10 students of 2019 showed score for 60, 100 and 40% , 
respectively. The results from the interviews the students found that they had benefits from this activities, 
understand about to applied and relate to the knowledge and practice, using the technique and 
management of the scientific equipments by professional staff, the path of quickly practice in the classroom 
after this activities. The students have their applied skills and confident at good and moderate level for 70 
and 30%, respectively. They had the opportunity for learning about using of technology for report a result 
of analysis, enthusiastic and good personality of staff during work.  In the lecturer part, we can use the 
results for the teaching development.  Example, review before and after the outside visiting and go to the 
food microbiology unit together. 

 
Keywords: Learning process, Applied skill, Teaching development 
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บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ของทุกช่วงวัย งานวิจัยนี้น าเสนอผลการประยุกต์ใช้การ
จัดการเรียนแบบผสมผสานในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การส่งเนื้อหาทาง
ออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านวิดีโอ การสื่อสารและร่วมมือทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลาผ่านการประชุม
ทางไกล การสนทนากลุ่ม และกล่องข้อความ รวมทั้งบรรยายสดและจัดกิจกรรมกลุ่มแบบ Active Learning ในช้ันเรียน  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานในระดับบัณฑิตศึกษา  และประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อ
การเรียนแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาโท ผู้ลงทะเบียนรายวิชา 245-541 การวิจัยและพัฒนาด้าน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มควบคุมคือผู้ลงทะเบียนปีการศึกษา 
2561 และกลุ่มทดลองคือผู้ลงทะเบียนปีการศึกษา 2562  ซึ่งเรียนแบบผสมผสาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน วิดีโอ โปรแกรมส าหรับสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต แบบทดสอบสัมฤทธ์ิผล และ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่เรียนแบบผสมผสานเข้าช้ันเรียนสูงกว่าร้อยละ 30, มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยคะแนนสูงกว่าร้อยละ 24.04 (t= 3.64. p< .05) และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยเห็น
ด้วยว่ากิจกรรมออนไลน์สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในระดับมากที่สุด และประสงค์ให้เพิ่มสัดส่วนการเรียน
ผ่านออนไลน์ในระดับมาก  การศึกษาครั้งนี้พบว่าบัณฑิตศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
เป็นการเรียนท่ียืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ตามความพร้อมและสภาพการณ์ของผู้เรียนในปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ: การเรียนแบบผสมผสาน การเรียนรู้ของบัณฑิตศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน 
 

Abstract 
 Technology as one of the most Important tools for all ages education.  This study presents a 
blended-learning in a graduate course. To support learning we delivered online contents, embedded video, 
synchronous and asynchronous communication, i. e.  tele- conference, online group discussion, instant 
messaging, in- class group collaboration based- on active learning.  The objectives of this study were to 
experiment with blended learning in a graduate course, to assess learning achievement and to study student 
satisfaction using a blended learning.  The samples of this study were master students enrolled in 245-541 
research and development in management of information technology. A control group enrolled in academic 
year 2018.  An experimental group enrolled in academic year 2019.  The study instruments were teaching 
plan, class material, video, communication applications, learning achievement scores. The statistics used in 
the study were mean, standard deviation and t- test dependent.  The study found that student’ s class 
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attendance increased at 30% , the students had higher achievement at 24.04% ( t= 3.64.  p< .05)  and the 
students were satisfied at highest level.  They agreed at the highest level that online activities are 
constructively aligned to the learning contents and achievement of learning outcomes.  The blended 
learning has to increase the proportion of online learning at a high level.  This study found that graduated 
student’ s learning effectiveness was increased by using blended learning.  It is personalised, flexible and 
adaptable for education today. 
 
Keywords: blended learning, graduate education, improving learning effectiveness, education today 
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บทคัดย่อ 
การวัดและประเมินผลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการจัดกระบวนการรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้

ของตนเองตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubrics) เป็นเครื่องมือที่ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและค าอธิบาย
คุณลักษณะหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้เรียนออกเป็นระดับเพื่อการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความรวดเร็ว 
ครอบคลุม โปร่งใสและชัดเจน งานวิจัยนี้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช้ันปีท่ี 
2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อการใช้เกณฑ์คะแนนแบบรูบริคลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) เพื่อการประเมินความเข้าใจพื้นฐานในรายวิชาการเขียนโปรแกรมและการประเมินสมรรถนะใน
การน าเสนอของรายวิชาสัมนาและโครงงาน โดยงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาจากจ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน  59 คน 
พบว่าร้อยละ 47.5 ของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าเกณฑ์การประเมินแบบรูบริคมีประโยชน์ต่อกระบวนการ
เรียนรู้ ร้อยละ 64.4 เห็นด้วยว่าเกณฑ์การประเมิน rubrics ช่วยกระตุ้นให้ต้องการเรียนรู้มากขึ้น ร้อยละ 59.3 เห็นด้วยว่า
เกณฑ์การประเมิน rubrics ช่วยในการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และร้อยละ 54.2  เห็นด้วยว่าเกณฑ์การ
ประเมิน rubrics ช่วยให้คะแนนที่ได้รับมีความโปร่งใส ชัดเจนในระดับคะแนนที่ได้รับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้เกณฑ์การ
ประเมินแบบ rubrics มีผลเชิงบวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ: การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค  ประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินที่โปร่งใส 
 

Abstract 
The measurement and evaluation is one of the important component of learning process.  The 

evaluation helps learners assess their own learning outcome regarding to objective learning.  In addition, it 
is a process for giving feedback to improve the learning approach that suits to a learner. Scoring rubrics are 
the assessment tools that consist of defined criteria and the descriptions or quality of the level of 
performance for evaluate learner’s performance. The scoring rubrics provide a fast process of assessment, 
comprehensive method, transparent score, and clear cut result.   This study examined students’  opinions 
toward the use of rating scale type of rubrics scoring for assessing basic understanding concept and 
presentation skill in programming, seminar and project subject for students at Information and 
Communication Technology Programme, Faculty of Science.  A questionnaire was used to collect responses 
from a sample of 59  students from the second, third, and fourth year of students.  Analyses of the data 
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collected using descriptive statistics showed that 47.5% of responded agreed that rubrics scoring is useful 
for learning process, 64. 4% of the students agreed that rubrics assessment criteria helped them in getting 
proactively involved in learning the course, 59.3% of the respondents agreed that rubrics assessment criteria 
help to enhance student’ s learning experience, and 54. 2% of the students agreed that the assessment 
rubrics help to clarify score and make score transparency. The conclusion drawn from the evidence is that 
using assessment rubrics have positive implications for the learning experience of the learner. 
 
Keywords:  Learning measurement and evaluation,  assessment rubric,  learning experience, transparent 
evlaution 
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บทคัดย่อ 

เนื้อเยื่อพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาแพทย์ก่อนการเรียนรู้เนื้อเยื่อปกติของอวัยวะ พยาธิ
วิทยาและพยาธิสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยลดจ านวนช่ัวโมงสอนให้น้อยลง แต่ยังคงคุณภาพการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ การสอนเนื้อเยื่อวิทยาแบบดั้งเดิม ประกอบด้วยสองส่วนแยกจากกัน คือ ส่วนทฤษฎีและส่วนปฏิบัติการ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้กลยุทธ์ลดช่ัวโมงสอนเนื้อเยื่อพื้นฐานลง โดยบูรณาการความรู้ทางทฤษฎี
และปฏิบัติการรวมในคาบเรียนปฏิบัติการ ไม่มีคาบการบรรยายแยกต่างหาก วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อเพิ่มผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติการในคาบปฏิบัติการ รูปแบบการสอนในรายวิชาเป็นแบบ " การบรรยาย 
(ทฤษฎี) -ฝึกปฏิบัติ-บรรยาย (ทฤษฎี) - ฝึกปฏิบัติ"    อาจารย์ผู้สอนพยายามที่จะชี้แนะให้นักศึกษาตรวจสอบทฤษฎีโดยการ
ฝึก ปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการโดยใช้ความรู้เชิงทฤษฎี เมื่อสิ้นสุดรายวิชา นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 1 ทุกคน (189 คน) สอบ
ปลายภาค และตอบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของการเรียน ผลการวิจัยพบว่าคะแนนการทดสอบเฉลี่ย คือ 87.75 ± 7.98  
โดยนักศึกษาที่ได้คะแนนมากกว่า 55%  อยู่ในเกณฑ์สอบผ่านและนักศึกษาที่ได้คะแนนมากกว่า 80%  อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม  
พบว่ามีจ านวนนักศึกษาสอบผ่านมากถึง 99.47% และอยู่ในระดับยอดเยี่ยมเท่ากับ 87.30%   โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ 
(93.02%) คิดว่ารูปแบบของรายวิชาบูรณาการช่วยเพิ่มความเข้าใจในแนวคิดหลัก (key concepts)   และ คิดว่าการจัดสรร
เวลาระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติมีความเหมาะสม (79.65%)  ผลการวิจัยนี้สนับสนุนการสอนแบบบูรณาการนี้ช่วยเพิ่มผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ค าส าคัญ : เนื้อเยื่อพ้ืนฐาน, แพทยศาสตร์ศึกษา, บูรณาการ, ทฤษฎีและปฏิบัติการ 
 

Abstract 
Basic tissues are part of the compulsory courses for medical students before learning the normal 

tissues of the organ, pathology, and pathophysiology.  The improvement of the medical school curriculum 
requires that teaching time be reduced while maintaining effective teaching.  The traditional teaching of 
histology consists of two separate parts:  theory and practice.  The Faculty of Medicine, Prince of Songkla 
University plans to adopt instructional strategies which enhance students’  learning outcomes in histology 
by integrating theory and practice in laboratory sessions without formal lectures. This study aims to enhance 
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students' learning outcomes by integrating theory and practice in the laboratory session. During the course, 
the teaching style is " lecture ( theory)  -  practice-  lecture ( theory)  -  practice" .  Instructors tried to guide 
students in the examination of theory using practice and to conduct practice at the same time using 
theoretical knowledge.  The first- year medical students took a final examination and completed a 
questionnaire of integration learning method at the end of the course. The results showed that the average 
test score was 87. 75 ± 7. 98.  Medical students received the passing grade when they got a score of more 
than 55%, and they were excellent when they got a score of more than 80%. In this study, the integrated 
students passed 99.47% and their excellence level was 87.30%. In the opinion of most students (93.02%), 
they thought that the format of integrated course enhanced understanding of key concepts, and time 
allocation between theory and practice was appropriate ( 79. 65%) .  Our findings suggest that this program 
significantly improve students’ learning outcomes. 
 
Keywords: Histology, medical education, Integration, Theory and practice 
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บทคัดย่อ 

 การสอบเป็นกระบวนการวัดผลผู้เรียนหลังการศึกษา ทั้งนี้การสอบที่ดีจะต้องวัดตามวัตถุประสงค์การเรียนในช้ัน
เรียน วิชาชีพสัตวแพทย์เป็นวิชาชีพที่อาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรรกะเหตุผลในการประกอบวิชาชีพอย่าง
สูง เนื่องจากองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากการสอบสามารถเสริมฝึกการเรียนรู้ของนักศึกษาสัตว
แพทย์ได้ นอกเหนือจากการวัดผลเพียงอย่างเดียวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง การศึกษาครั้งนี้ออกแบบการสอบของนั กศึกษา
สัตวแพทย์ ช้ันปีท่ี 4 ในรายวิชาเดียวกัน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน โดยแบ่งรูปแบบการสอบออกเป็น 3 
แบบ ได้แก่  1. ปิดหนังสือ (A) 2. เปิดหนังสือ (B) และ 3. เปิดหนังสือ โดยสอบเป็นล าดับขั้น (C) ระดับข้อสอบ และปริมาณ
ต่อเวลาสอบถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกัน นักศึกษาท าการประเมินหลังการสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยวัดระดับตั้งแต่ 1 – 10 
ในทุกตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาเห็นว่าระดับความยากของข้อสอบในแต่ละแบบ และความเครียดในช่วงก่อน
สอบไม่แตกต่างกัน ส่วนการใช้ความคิดในการวิเคราะห์ ตรรกะเหตุผล รวมทั้งการสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นในการสอบแบบ C มี
คะแนนสูงสุดได้แก่ 9.1±0.8, 9.0±0.7 และ 9.0±0.9 ตามล าดับ โดยสูงกว่าแบบ A (7.8±1.2, 7.5±1.5 และ 7.3±1.4) และ
แบบ B (8.3±1.2, 8.1±1.3 และ 7.8±1.9) อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) ทั้งนี้พบว่าการสอบแบบ C ท าให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเตมิ
จากห้องเรียน และเสริมสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ 
 
ค าส าคัญ การสอบ ปิดหนังสือ เปิดหนังสือ การวิเคราะห์ เรียนรู้ 
 

Abstract 
Educational examination is a process used to evaluate students basically after finishing the course. 

A good evaluation task should be able to measure attainment of learning outcomes for a student’s course 
of study.  The veterinary profession highly relies on analytical and synthesis skills as well as its clinical 
reasoning. Due to the rapidly update of veterinary knowledge, an evaluation task can also be a supplement 
to drive the learning ability of the students.  We have therefore developed three different evaluation tasks 
for a total of 24 fourth year veterinary students on the same subject of second semester of academic 
year 2018 as the following 1. Closed-book examination (A) 2. Open-book examination (B) and 3. Open-book 
sequential examination (C). The quantity and difficulty level of each evaluation tasks were designed to be 
similar. At the end of examination, an online feedback survey with a 1 – 10-point scale in each parameters 
was completed by all of the students. Results showed that students thought that the examination difficulty 
level as well as their stress prior to examination of each evaluation tasks were not different.  However, 
students’  levels of analytical, clinical reasoning and synthesis skills in interpreting the test by evaluation 
task C (9.1±0.8, 9.0±0.7 and 9.0±0.9, respectively) were significantly higher than those of task A (7.8±1.2, 
7.5±1.5 and 7.3±1.4, respectively) and task B (8.3±1.2, 8.1±1.3 and 7.8±1.9) (p<0.01). Students also believed 
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that an evaluation task C will help to improve their learning skill outside of the classroom that would be 
useful for their future veterinary professions.    
 
Keywords: examination, closed-book, open-book, analytical, learning  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยในช้ันเรียนนี้ถูกจัดท าข้ึนเพื่อประเมินผลสมัฤทธ์ิของการปรับรปูแบบการเรียนการสอนของรายวิชาชีพเฉพาะ
ทางด้านเทคนิคการแพทย์ ในการนี้คณะผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นทีม (cooperative team learning) 
ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้กับรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โดยแบ่งนักศึกษาช้ันปีที่  3 
จ านวน 53 คน ออกเป็น 2 กลุ่มแบบคละผลการเรยีน ได้แก่ กลุ่มควบคุม (จ านวน 26-27 คน) เป็นนักศึกษาท่ีเรียนแบบดั้งเดมิ 
และกลุ่มทดลอง (จ านวน 26-27 คน) เป็นนักศึกษาที่นั่งเรียนร่วมกันในลักษณะกลุ่มขนาดเล็ก 6-7 คน ซึ่งเปิดโอกาสให้
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ นักศึกษาทุกคนได้รับเอกสารค าสอน แบบทดสอบความพร้อมก่อน
เรียน โจทย์สถานการณ์หรือกรณีศึกษาครอบคลุมเนื้อหา 3 หัวข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (แบบทดสอบแบบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก หัวข้อละ 10-20 ข้อ) และแบบประเมินเพื่อสะท้อนกลับถึงรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (reflection) การวิจัย
ในช้ันเรียนนี้ด าเนินการครอบคลุมเนื้อหา 3 หัวข้อของรายวิชา การจัดนักศึกษาเป็นกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลองด าเนินการ
โดยการสุ่ม และแต่ละหัวข้อมีการสุ่มนักศึกษาใหม่ทุกครั้ง และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) และการทดสอบ t-test ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ทุกหัวข้อแล้วพบว่า กลุ่มทดลองที่ใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเป็นทีมมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนจากการทดแบบทดสอบความพร้อมก่อนเรียน และระดับคะแนนประเมินเพื่อสะท้อนกลับของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองของทั้ง 3 หัวข้อ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นทีม  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  รายวิชาชีพเฉพาะ  เทคนิคการแพทย์ 
 

Abstract 
This classroom action research was conducted in order to assess the academic achievement of 

applying a cooperative team learning strategy in medical technology ( MT)  course ( Clinical immunology 
subject – 3 topics). The total of 53 third-year MT undergraduate students was divided into 2 groups: control 
group ( traditional learning or TL)  and experimental group ( cooperative team learning or CTL) .  Student 
grouping was done prior to starting any topic by a random division of teams ( 6- 7 members)  regardless of 
Grade Point Average ( GPA) .  Approximately a week ahead of a class, the textbooks and supplementary 
resources were provided to all students.  All students completed a readiness assurance test ( RAT) 
individually. After that both control group and experimental group participated in various learning activities 
covering 3 topics.  The learning outcome assessment comprising of 10- 20 multiple choice test questions 
was utilized to evaluate the academic achievement either as an individual in TL or as a team in CTL.  All 
students also completed reflection feedback at the end of the class. Results were analyzed using descriptive 
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statistics and t-test. Impressively, the average score of learning outcome assessment in the CTL group was 
significantly higher than that of the TL group in all 3 topics at a statistical significance level of .05. However, 
the average score of RAT and students’  reflection feedback between these 2 groups were not statistically 
different. 
 
Keywords:  Cooperative team learning, Academic achievement, Professional- based subject, Medical 
technology 
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บทคัดย่อ 

ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS2) เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการเรียนรู้เชิงรุก วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรมการ
ใช้ LMS2 และความคิดเห็นของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก แบบส ารวจถูกพัฒนาใหม่และใช้ส ารวจผู้เรียนที่เข้าเรียน
หัวข้อหนึ่งซึ่งใช้เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง  ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน LMS2 และในห้องเรียน ผู้เรียนท าแบบส ารวจใน
ห้องเรียนเมื่อจบการเรียน   ผู้ตอบแบบส ารวจมี 154 คน 66% เคยเข้า LMS2 แล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง 72% ของกลุ่มที่เข้า 
LMS2 เข้าเพื่ออ่านประมวลรายวิชา 42% อ่านแผนการสอน 37% อ่านเอกสารประกอบการสอน และ 53% ท างานที่ผู้สอน
มอบหมายล่วงหน้า    ผู้เรียนท่ีเคยเข้า LMS2 56%-90% เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการศึกษาด้วยตนเองล่วงหน้า การ
อ่านเอกสารที่ก าหนด การทดสอบก่อนและหลังบรรยาย การเฉลยในห้องเรียน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตนเองและเพื่อน การ
มีส่วนร่วมระหว่างตนเองและผู้สอน การบรรยายสรุปในห้องเรียน การบรรยายสรุปท าให้เข้าใจ และคาดว่าจะท าตาม
วัตถุประสงค์การเรียนได้   ผู้เรียนที่ไม่เคยเข้า LMS2 58% ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการศึกษาด้วย
ตนเองล่วงหน้า แต่ 65%-88% เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อรูปแบบการเรียนและคาดว่าจะท าตามวัตถุประสงค์การเรียน
ได้    สรุปผู้เรียนเห็นด้วยต่อการเรียนรู้เชิงรุก ควรมีการกระตุ้นให้ใช้ LMS2 ให้มากข้ึน  
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก ระบบการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรม ความคิดเห็น 
 

Abstract 
Learning management system (LMS2) is an important tool for active learning. Aims were to survey 

learners for the behaviors of using LMS2 and their attitudes on active learning activities.  A questionnaire 
was newly developed and used for surveying the learners who attended the 2- hour- class of one topic.  A 
teacher arranged active learning activities via online system and in a classroom.  The learners filled the 
questionnaires in the classroom when the learning process was ended. There were 154 answerers. Sixty-six 
percent of them had accessed LMS2 at least once.  Among this group, 72% accessed LMS2 for reading 
course syllabus, 42% for reading lesson plan, 37% for reading study materials, and 53% for doing assignment 
in advance.  Among learners who had accessed LMS2, 56%- 90% agreed and strongly agreed with self-
directed learning, reading study materials, pre-  and post- lecture tests, revealing keys in the classroom, co-
learning between oneself and other learners, participation between oneself and a teacher, brief lecture of 
knowledge in classroom, brief lecture made well understand, and expectation to achieve topic learning 
objectives.  Among learners who had never accessed LMS2, 58% was uncertain, disagreed, and strongly 
disagreed for self-directed learning. Whilst 65%-88% agreed and strongly agreed with learning activities, and 
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expectation to achieve topic learning objectives. In conclusion, the learners agree with the active learning. 
Using LMS2 should be more encouraged. 
 
Keywords: active learning, LMS, behavior, attitude 
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บทคัดย่อ 

การทบทวนตนเองหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เป็นวิธีการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่อาจช่วยท าให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีได้ท าและยังท าให้เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา และจุดแข็งที่ต้องเสริมเพิ่มเติม โดยอาจารย์ผู้สอนมี
บทบาทในการสะท้อนกลับด้วยการให้แรงเสริมหรือค าแนะน าเชิงบวก วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการจัดการระบบบริการอาหาร 2) ศึกษาความพึงพอใจของการใช้วิธีการ
ทบทวนตนเองหลังการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร ช้ันปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 26 คน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ด าเนินการศึกษาโดยการสร้างห้องเรียนในระบบ www.classstart.org จากนั้น
ให้นักศึกษาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังการปฏิบัติงานในแต่ละวัน และเขียนรายงานสรุปประเด็นในทุกท้ายสัปดาห์ เก็บข้อมูล
โดย ใช้แบบประเมินผลการฝึกงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในรายวิชาและใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ใช้ AAR ภายหลังจากนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเสร็จสิ้น ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพของ
นักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 87.405.17) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของนักศึกษาในรุ่นก่อนที่ไม่ได้ใช้
วิธีการทบทวนตนเองหลังปฏิบัติงานซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 84.093.29 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการศึกษาของนักศึกษาใน
กลุ่มที่ใช้วิธีการทบทวนตนเองหลังปฏิบัติงาน (ร้อยละ 87.405.17) สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษามี
ระดับความพึงพอใจต่อผลของการใช้ AAR เฉลี่ยอยู่ในระดับดี (3.92.07) สรุปผลการศึกษา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาอยู่ในระดับดีมากเมื่อมีการใช้วิธีการทบทวนตนเองหลังปฏิบัติงานและมีการให้การสะท้อนกลับโดยอาจารย์ผู้สอน 
โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ AAR 
 
ค าส าคัญ: การทบทวนตนเองหลังปฏิบัติงาน  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
 

Abstract 
After Action Review (AAR) is a form of learning that may help students understand what they have 

done and also reveal weaknesses that need to be developed and strengths that need to be further 
enhanced where the teacher plays a role in reflection by providing reinforcement or positive advice.  The 
objectives of the study were 1)  to study the education achievement in practicum in food service system 
management course 2) to study the satisfaction of using self-review after work of students in the program 
of nutrition and dietetics in amounts of 26, second year, Faculty of Science and Technology.  The duration 
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process was 6 weeks. The study was conducted by creating a classroom in the system of www.classstart.org. 
After that students were asked to review what they have learned after each day of work and write a 
summary report at the end of every week.  Data collected by the evaluation form for practicum in food 
service system management course and satisfaction questionnaire was applied for evaluating the use of 
AAR.  The results showed that the average score of practicum achievement of students was very good 
(87.405.17 percent) .  When compared with previous students who do not use self- review after work, an 
average score of 84. 093. 29 percent.   It was found that the average scores of the students in the group 
who used the self- review after work method ( 87. 405. 17 percent)  had significantly higher than score of 
another group at 0.05 level. The satisfaction level of using AAR was good (3.92.07). In conclusion students 
have a very good achievement when using self- review after work with reflection by teachers.  Overall, 
students were satisfied with using AAR.   
 
Keywords: After action review, Professional practicum, Education achievement 
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