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การประชุมวิชาการ 
The 9th PSU Education Conference (Online) 

A Better Change in Higher Education for Future Economy  
วันท่ี 6 – 7 พฤษภาคม 2564 

จัดโดย  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดจัดประชุมวิชาการ  The 9th PSU Education Conference 
(Online)  ภายใต้หัวข้อ  A Better Change in Higher Education for Future Economy  เพ่ือเป็นเวท ี
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปรับปรุง  และพัฒนาเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา    

ในปีนี้  ก าหนดจัดภายใต้หัวข้อ  “A Better Change in Higher Education for Future Economy”  
เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ท าให้ เศรษฐกิจ
และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอัจฉริยะทดแทนแรงงานมนุษย์
มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องลดจ านวนแรงงานมนุษย์ลง  อีกทั้งจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้อง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  ก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความ
ท้าทายที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยน  เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการแข่งขันกับเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  หรือแม้แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019)  ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมใน 
วงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตในรูปแบบปกติใหม่
ขึ้นมา (new normal)  จากสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงรอบด้านดังกล่าว  มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ  หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน ฯลฯ จากรูปแบบเดิม ๆ ที่ต้องผลิตบัณฑิต  เปลี่ยนเป็นการสร้างและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มี
ทักษะ สมรรถนะ  และทัศนะคติที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 และเป็นผู้ที่มี
ความสามารถตามที่ตลาดแรงงานต้องการ รวมถึงการสร้างและพัฒนาคนให้เป็นผู้พร้อมที่จะเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต   นอกจากนี้ ยังต้องสร้างสรรค์
การผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม  มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาจึงเป็นองค์กรส าคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ทิศทางตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ไทยแลนด์ 4.0   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว  จึงจัดการประชุม
วิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) ขึ้น เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน   โดยก าหนดจัดในวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564  และก าหนดให้มีการ
น 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 าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สารจากประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมวิชาการ 
The 9th PSU Education Conference (Online) 2021 

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

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการประชุมวิชาการครั้งที่ 9 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
เป็นการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์   The 9th PSU Education Conference (Online)   ภายใต้ชื่อ
หัวข้อ      “A Better Change in Higher Education for Future Economy”   เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญ
ของวิกฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายในหลายด้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้น
ให้มหาวิทยาลัยในฐานะที่ได้รับการคาดหวังจากสังคมว่าจะเป็นผู้น าในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
การสร้างและผลิตทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของสังคม รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต การจัดประชุม
วิชาการในครั้งนี้ จึงเป็นความตระหนักถึงความส าคัญของการปรับเปลี่ยนของระบบอุดมศึกษาที่จะต้องปรับให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของทั้ง
วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยปรับตัวตามสถานการณ์ โดย
กิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และการน าเสนอผลงาน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม
ประชุม และจะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และนักศึกษา ทั้งในสถาบันและต่างสถาบัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศชาติต่อไป  
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี) 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมวิชาการ 
    The 9th PSU Education Conference (Online) 
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กองบรรณาธิการ 
 
 รองศาสตราจารย์. ดร.วันดี    สุทธรังษี บรรณาธิการ 
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ ์  มหาวิทยาลัยบสงขลานครินทร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย     นภาพงศ ์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยื ดร.วสันต ์   อติศัพท ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 รองศาสตรารย์ ดร.อาฟีฟี     ลาเต๊ะ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ  สุวรรณภูม ิ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี  ตั้งคุปตานนท ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  มณีมัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ดร.จิระวัฒน์       ตันสกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ดร.สิตา       มูสิกรังษ ี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ดร.ณรงค์ศักดิ์      รอบคอบ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 อาจารย์รุศดา      ณัฐภาสวิรตา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ดร.กวินพัฒน์        สิริกานติโสภณ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สพ.ญ.ดร. วรพร สุขุมาวาสี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.เทวฤทธิ์  สะระชนะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล      โชตยาภรณ์    มหาวิทยาเชียงใหม่ 
 ดร.วรพรรณ       ยิ่งศิวะพัฒน์     มหาวิทยาลัยนครราชสีมา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.สุรีย ์    ฟูนิลกุล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ดร.อภิวดี       ปิยธรรมรงค์    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ NSTDA 
 ดร.ชุติวัฒน์        สุวัตถิพงศ์         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ดร.เกษมสันต์        สกลุรัตน์            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
  โดยกองบรรณาธิการท าหน้าที่ กลั่นกรอง พิจารณาผลงานวิจัย และตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบ ผลงานวิจัย  
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ก าหนดการ 

The 9th  PSU Education Conference (Online) 
A Better Change in Higher Education for Future Economy 

วันท่ี 6 – 7 พฤษภาคม 2564 
จัดโดย  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
 

วันพฤหัสบดีที ่6 พฤษภาคม 2564 
 
08.15-08.45 น.   เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ 
08.45-09.00 น.   พิธีเปิด 

   กล่าวรายงาน   
   โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     กล่าวเปิด  
    โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ  
           อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
09.00-09.45 น.   ปาฐกถาพิเศษ “A Better Change in Higher Education for Future 

Economy” โดย  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

10.00-10.40 น.  บรรยาย เรื่อง “Innovative Thinking of Education” 

โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  
รักษาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

10.40-11.20 น.  บรรยาย เรื่อง “Microcredential: Upskill/Reskill”  
โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร  
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

11.20-12.00 น.  บรรยาย เรื่อง “Opportunities and Perspectives for the Future 
in Higher Education”  
โดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์  
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
13.00-13.30 น.  เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ (ห้องน าเสนอผลงาน 8 ห้อง) 
13.30-15.30 น.  น าเสนอผลงาน (Simultaneous Session)  
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วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 
 
08.15-09.00 น.   เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ 
09.00-09.45 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “Where do we go from here: the future of 
  Higher Education in a post-pandemic world” 
  โดย Professor John Unsworth, Chair The Queen’s Nursing Institute 
  Professor of Nursing, Northumbria University 

09.45-10.00 น.  ประกาศผลการประกวดผลงาน และพิธีปิดการประชุม 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 1 

Time Name Institute Type Title 
13.40-
13.52 น. 

Miss Amonrat Chirandon Songkhla Rajabhat 
University 

Full Paper An Investigation of Oral Communication Strategies Used by English Major Trainee 
Students at Songkhla Rajabhat University 

13.52-
14.04 น. 

Mr.Kittpat Sangngam Prince of Songkla 
University 

Abstract The stakeholder Needs on Graduate Attributes for improving Graduate Program in 
Teaching English as an International Language Program 

14.04-
14.16 น. 

Dr.Satima 
Rotjanawongchai 

Prince of Songkla 
University 

Abstract How students in 21st century learn English vocabulary: A Case study of Business 
English Students 

14.16-
14.28 น. 

Miss Patcharawadee 
Agsornpim 

Songkhla Rajabhat 
University 

Full Paper Creating and Designing a Website Providing Supplementary English Grammar 
Content Focusing on Tenses in the Period of COVID-19 Pandemics for the First 
Year English Majors, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat 
University 

14.28-
14.40 น. 

Miss Sanantinee Soreb Songkhla Rajabhat 
University 

Full Paper The Development of English Listening Comprehension Supplementary Material 
Using Podcast for the First Year English Major Students at Songkhla Rajabhat 
University 

14.40-
14.52 น. 

Mrs.Treenuch 
Chaowanakritsanakul 

Yala Rajabhat University Full Paper Exploring Student Teachers’ Use of Technology in Teaching English: Views, 
Practices, and Support 

14.52-
15.04 น. 

Miss Achara Chuenjai Lampang Kanlayanee 
School 

Abstract Application of “Objectives and Key Results (OKRs)” in English Subject 
Achievement Promotion Project 
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viii 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 2 

Time Name Institute Type Title 
13.40-
13.52 น. 

Miss Ratchanee 
choomnirat 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Applying Mixed Active Learning to Develop the Professional Competence of 
Accounting Students: A Case Study of the Seminar in Accounting Course 

13.52-
14.04 น. 

Dr.Piyakarn 
Supanchanaburee 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Enhancing Marketing Knowledge and Comprehension through Experiential 
Learning 

14.04-
14.16 น. 

Asst.Prof.Dr.Bunjira 
Makond 

Prince of Songkla 
University 

Abstract A Factor affecting the Students’ Academic Achievement in Business Statistics I 
Course: Case Study of Students in Faculty of Commerce and Management,  
Prince of Songkla University 

14.16-
14.28 น. 

Mrs.Naraporn Chairat Prince of Songkla 
University 

Abstract Development of Project-based Learning (PjBL) Implementing in Financial Reports 
& Financial Statement Analysis Course  

14.28-
14.40 น. 

Mrs.Potchanart 
Ritthidach 

Prince of Songkla 
University 

Abstract The Design of the Tax Accounting Course Learning Management in Preparation 
for Accounting Students’ Field Experience Training  

14.40-
14.52 น. 

Dr.Lavanchawee 
Sujarittanonta 

Rajamangala University 
of Technology Phra 
Nakhon 

Abstract Advanced Education for Asian Executives: Challenges in Learning Among Older 
Entrepreneurs and Managers 

14.52-
15.04 น. 

Asst.Prof.Dr.Atchara 
Leeraphong 

Prince of Songkla 
University 

Full Paper Developing Learners’ Competency through Project-based Learning, Case Study: 
Digital Marketing and Management Course, Faculty of Commerce and 
Management, Prince of Songkla Universy, Trang Campus 

14.52-
15.04 น. 

Dr.Nattaporn Thongsri Prince of Songkla 
University 

Abstract A Design Thinking Approach Based on Problem-Based Learning in E-Commerce 
Course: A Case Study of Baan-Thason Curry Paste Community Enterprise, Surat 
Thani Province   
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 2 

Time Name Institute Type Title 
15.04-
15.16 น. 

Dr.Jariya Seksan Prince of Songkla 
University 

Abstract Improvement of Assessment Methods to Motivate Cooperation in Group Work in 
Statistics for Economist Course 

15.16-
15.28 น. 

Asst.Prof.Dr.Pongsakorn 
Pitchayadol 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Factors related to Entrepreneurship and Entrepreneurship Readiness Level of 
University Students in Digital Economy Era: A Case Study of  Prince of Songkla 
University 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 3 

Time Name Institute Type Title 
13.40-
13.52 น. 

Mr.Lattapol 
Kapirapawong 

Kasetsart University Abstract The PBL (Problem Base Learning) Bicycle Learning Management for The 
Development of Learning Achievement in The Dangers of Addictive Substances 
and Prevention from Addictive Substances of Junior High School Students 

13.52-
14.04 น. 

Asst.Prof.Dr.Boonyarit 
Choopradit 

Thammasat University Abstract The Influence of the Number of Devices used in Online Learning on Academic 
Achievement: A Case Study on a Statistical Course. 

14.04-
14.16 น. 

Asst.Prof.Dr.Udomchoke 
Asawimalkit 

Chiang Mai University Abstract Flipped Classroom through Digital System: A Classroom in the Age of COVID-19   

14.16-
14.28 น. 

Dr.Sakda Supap Valaya Alongkorn 
Rajabhat University 

Abstract  Development of Online Learning to Develop Undergraduate Students of Valaya 
Alongkorn Rajabhat University 

14.28-
14.40 น. 

Dr.Supaporn 
Chaiarayalert 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Increasing Motivation and Participation through the blended learning approach 
for Information Technology Project Course 

14.40-
14.52 น. 

Dr.Chompunoot 
Duangjan 

Prince of Songkla 
University 

Full Paper The Study of Outcome of Teaching Approach using Project-Based Learning with 
STAD Learning Activities 

14.52-
15.04 น. 

Miss Suthida Chang University College 
London 

Full Paper Understanding Student Motivations for Remote Internships during COVID-19 as 
Innovative Learning 

15.04-
15.16 น. 

Asst.Prof.Dr.Sulaiman 
Dorloh 

Sultan Idris Education 
University 

Full Paper An Overview of Islamic Law Curriculum, Faculty of Islamic Sciences, Prince of 
Songkhla University, Patani Campus, Thailand  
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 4 

Time Name Institute Type Title 
13.40-
13.52 น. 

Miss Wannisa Noochuai Valaya Alongkorn 
Rajabhat University 

Abstract The Effect of Active Learning with Blended Learning on Information Literacy for 
Undergraduate Students at Valaya Alongkorn Rajabhat University  

13.52-
14.04 น. 

Dr.Wisuttinee Taneerat Prince of Songkla 
University, Trang 
Campus 

Full Paper Effective of Work-Integrated Learning Model : Case Study on Project Formulation 
and Policy Analysis 

14.04-
14.16 น. 

Miss Dalinews Chowpan Songkhla Rajabhat 
University  

Full Paper Google Classroom Application of Students at Songkhla Rajabhat University   

14.16-
14.28 น. 

Miss Nuttamon 
Ratchasen 

Prince of Songkla 
University 

Full Paper Essence on Mindset and Futuristic Thinking of Student of Prince of Songkla 
University Pattani Campus 

14.28-
14.40 น. 

Miss Kingkanok 
Rattanamanee 

Prince of Songkla 
University 

Abstract The Effects of Multidisciplinary Learning on the Development of 21st Century 
Skills of Accountancy Students 

14.40-
14.52 น. 

Miss Suthiporn Truktrong Prince of Songkla 
University 

Abstract Experiential Learning under Covid-19 Situation 

14.52-
15.04 น. 

Asst.Prof.Chainun 
Chaiyasain 

Prince of Songkla 
University 

Full Paper Learning Activities Reflection for Restaurant Development and Operations Project 
to Succeed Teaching Innovation 

15.04-
15.16 น. 

Dr.Chinawong Sringam Arsom Silp Institute of 
the Arts 

Full Paper Holistic Education Management for Higher Education Students’ 21st Century 
Learning Skill Development: A Case Study of Arsom Silp Institute of the Arts 

15.16-
15.28 น. 

Miss Patitta Gosalvitra Thaksin University Abstract Technology‐Enhanced Learning in Higher Education:  How to Increase the 
Student Engagement through Online Learning   
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 5 

Time Name Institute Type Title 
13.40-
13.52 น. 

Asst. Prof.Treechart 
Loakaewnoo 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Once Upon a Time, I was a Disabled : Transformative Learning 

13.52-
14.04 น. 

Miss Kanphitcha Dunyal Prince of Songkla 
University 

Abstract Community-Based Integrated Learning Activity Model. 

14.04-
14.16 น. 

Dr.Pattaraporn 
Warintarawej 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Developing Student Learning Skills by Authentic Assessments  in Mobile 
Programming Course 

14.16-
14.28 น. 

Dr.Jarutas Andritsch Prince of Songkla 
University 

Abstract Student’s Opinions and Satisfactions towards Hybrid Online Learning Platform 

14.28-
14.40 น. 

Asst.Prof.Dr.Paramee  
Noonim 

Prince of Songkla 
University 

Abstract The Effect of Academic Talk on Learning Achievement in the Interesting Topic in 
Nutrition (Trans Fatty Acids) for Bachelor Student 

14.40-
14.52 น. 

Dr.Piyanart  
Chotikawanid 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Learning Achievement of Student Based on Role-Playing of Human Computer 
Interaction Course in Heuristic Evaluation Topic 

14.52-
15.04 น. 

Miss Siwipa Pruitikanee Prince of Songkla 
University 

Abstract Learning Management for Improvement of Information System Analysis and 
Design Skill by Problem-Based Learning 

15.04-
15.16 น. 

Asst.Prof.Dr.Isara 
Tongsamsi 

Songkhla Rajabhat 
University 

Full Paper Meta-Analysis on Learning Outcomes based on Constructivist Theory 

15.16-
15.28 น. 

Asst.Prof.Dr.Duenpen 
Kochakornjarupong 

Thaksin Full Paper Students’ Satisfaction with Active Learning Strategies in the course of Legal and 
Ethics in Information Technology, Information technology courses, Department of 
Computer and Information Technology, Faculty of Science, Thaksin University, 
Phatthalung Camp 
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xiii 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 6 

Time Name Institute Type Title 
13.40-
13.52 น. 

Miss Sawittree Dachosart Southern Technology 
College 

Abstract The Relations between Attitudes towards the Student Assistance System and 
School Students' Quality of Life of the Lamtab School Networking Group under 
Krabi Primary Educational Service Area Office 

13.52-
14.04 น. 

Mr.Chuchit Chaithaweep Bangkokthonburi 
university 

Abstract The Students' Opinions of Active Citizenship Concerning Democracy in Private 
Higher Education Institution 

14.04-
14.16 น. 

Mr.saifuddin hayidimae Thungyang Daeng 
Pittayakom School 

Full Paper Development of the Social Studies Course Management on the Constitution of 
the Kingdom of Thailand Using a laboratory teaching method for students 
Secondary School Year 4/2, Thungyangangpittayakom School Pattani Province 

14.16-
14.28 น. 

Mr.Pathon Siravadhakul Benchamanuson School 
of Chanthaburi 

Full Paper Instructional Package Development for Self-Exploration toward Further Study and 
Future Career in Grade 11 Student 

14.28-
14.40 น. 

Asst.Prof.Chitralada 
Chaiya 

Mahasarakham University Abstract A Better Change of Educational Development Policy in Higher Education? : An 
Inquiry of the Quality Assurance in Thailand 

14.40-
14.52 น. 

Miss Punpilai Kasisom Prince of Songkla 
University 

Full Paper A Development Science Learning Model Based On Connectivist Concept to 
Promote 21st Century Learning Skills in Secondary Education 

14.52-
15.04 น. 

Asst.Prof.Dr.Chaiyot 
Chaoranong 

Suan Dusit University 
Nakhon Nayok Center 

Abstract A review of the validity of data regarding the “Quality of Work Life Measurement 
Model  for Early Childhood Teachers” analyzed by the Partial Least Squares and 
Covariance Analysis Method 

15.04-
15.16 น. 

Mr.Dilok Leewichianchot Thaksin University Full Paper Foreign Language Borrowing Words that Appear in the Literature of Lower 
Secondary Education 

15.16-
15.28 น. 

Mr.Thanun Sritheap Thaksin university Full Paper Development of Essay Writing Skill of Matthayomsuksa 2 by Problem Based 
Learning 

15.28-
15.40 น. 

Mr.Sunan healah Southern Technology 
College 

Abstract The Needs Assessment to Self Development of Teachers Competency in The 
Secondary Educational Service Area Office 13 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 6 

Time Name Institute Type Title 
15.40-
15.52 น. 

Miss Siriwan 
Weerananthasin 

Southern Technology 
College 

Abstract The Relationships between Internal Supervision and Teaching Efficiency in the 
School of Nakhonsithammarat Primary Educational Service Area 3 

15.52-
16.04 น. 

Miss Apitchayavee 
Chantakhet 

Naresuan University Abstract Learning Activity Development Using Case Study from Media in Daily Life on 
Consumption Behaviors to Enhance Reflective Thinking Ability for Grade 9 
Students 
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xv 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 7 

Time Name Institute Type Title 
13.40-
13.52 น. 

Asst.Prof.Dr.Somwang 
Lekjing 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Students’ Satisfaction towards Learning Management System with Online Learning 
via Google Program  

13.52-
14.04 น. 

Asst.Prof.Dr.Nathaphon 
Boonnam 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Project-Based Learning Activities of Internet of Things Classroom Using the Jigsaw 
Technique  

14.04-
14.16 น. 

Dr.Wissanee yingprasert Prince of Songkla 
University 

Abstract Satisfaction on Cooperative Education Procedures of Wood Technology Students 
in Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University, 
Suratthani Campus 

14.16-
14.28 น. 

Dr.Udomlak matsathit Prince of Songkla 
University 

Abstract The Academic Learning Time Leaning Achievements and Student ’Satisfaction 
towards Learning Online with Microsoft Team of Nutritional Pharmacology of 
Nutrition and Dietician Students 

14.28-
14.40 น. 

Mr.Kris Sincharoenkul Prince of Songkla 
University 

Full Paper Assessing of Students’ Personalities Towards Active Learning in Hybrid Higher 
Education 

14.40-
14.52 น. 

Miss Nadia  Hassa Songkhla Rajabhat 
University 

Full Paper The Use of Digital Technology in Education’s New Normal of Undergraduate 
Students at Songkhla Rajabhat University   

14.52-
15.04 น. 

Asst.Prof.Dr.Rattana 
choowang 

Prince of Songkla 
University 

Full Paper Application of CIPPA Model Blended with Research-Based Learning: A Case Study 
for Learners on Plywood and Laminated Products Courses. 

15.04-
15.16 น. 

Miss Ayuwan Chayhong Thaksin University Full Paper Study on Solving of Physics Problems in Work and Eenergy by Using SIMULINK 
Application in MATLAB Computer Program   

15.16-
15.28 น. 

Dr.Hamidah Musa Prince of Songkla 
University 

Full Paper The Ability of Reflecting Mental Models on Chemical Phenomena Concept of 
Fourth Year Chemistry Student Teachers, Science Program in Education, 
Prince of Songkla University 
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xvi 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
Simultaneous  Session 8 

Time Name Institute Type Title 
13.40-
13.52 น. 

Dr.Nareemas Chehlaeh Prince of Songkla 
University 

Full Paper Effects of Learning Management by Using the Flipped Classroom Integrated with 
Team Based Game Activities on Learning Achievement in Geological Science 
Subject of 3rd Year General Science Students, Faculty of Education, Prince of 
Songkla University 

13.52-
14.04 น. 

Dr.waewruedee 
waewthongrak 

Prince of Songkla 
University 

Full Paper The Student’s Satisfaction and Opinion Survey on Online Teaching-Learning 
Activity in Biology Course under the Pandemic of Coronavirus Disease 2019 

14.04-
14.16 น. 

Mrs.Darunee 
Sripadungkul 

Khon Kaen university Abstract Different Perspectives between Medical Students and Teachers in Theoretical 
Anesthesiology Studies through Online Learning during COVID-19 Pandemic 

14.16-
14.28 น. 

Asst.Prof.Suda 
Theanmontri 

Thaksin University Full Paper Prototype System for The Integration of Student Assignment Management 

14.28-
14.40 น. 

Asst.Prof.Samkhan 
Rattanaburi 

Rajamangala University 
of Technology Srivijaya 

Full Paper Developing a Four Physics Experiment Set with Arduino 

14.40-
14.52 น. 

Asst.Prof.Dr.Kantaporn 
Yodchai 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Perceived English Competency and Satisfaction of Integrating English Language into 
Undergraduate Courses for Nursing Students 

14.52-
15.04 น. 

Miss Orapan 
Fumaneeshoat 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Knowledge Level of Medical Students on Palliative Care before and after 
Participating in Ppalliative Care Course 

15.04-
15.16 น. 

Miss Nattakan Kabsri Chiang Mai University Full Paper Development of Students’ Understanding of Mole Concept Using Learning 
Progressions Framework 

15.16-
15.28 น. 

Prof.Dr.Polpun Boonmak Khon Kaen university Full Paper Basic Life Support for Healthcare Provider Training with Blended Classroom during 
COVID-19 Pandemic 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

Time Name Institute Type Title 
1 Dr.Nalinon Nuiplot Valaya Alongkorn 

Rajabhat University 
Under The Royal 
Patronage 

Abstract Effects of Learning Management for General Education Courses in the New Normal 
era by Applying Various Social Media: a Case Study of Science Course 

2 Miss Peeraya Sukkeewan Chanthaburi Techniccal  
College 

Abstract Development of Learning Management in Business Website Development Course  
Using Research Based Learning  

3 Miss rujiraporn kongchai Sountern College Of 
Technology 

Abstract Innovative Thinking Skills of Private School Teachers in Nakhon Si Thammarat 
Province 

4 Mr.rontichai sawat Naresuan University Abstract Factors Affecting the Success of Educational Quality Assurance in the Phatthalung 
Primary Educational Service Area Office 2 

5 Mrs.Chanchira Sitthichu Southern Technology 
College 

Abstract Administration and Efficiency of Network Management of Schools under Surat 
Thani Primary Educational Service Area Office 

6 Asst. Prof.Dr.GRIDSADA 
PANNARAI 

Prince Of Songkla 
University 

Abstract The Effect of Learning by Doing Methods on Attitude of Citizenship in Thai Politics 
and Government Course 

7 Mr.pat loiden Prince Of Songkla 
University 

Abstract The Effect of Learning Management Using CIPPA Model with  Questioning Technique 
on Critical Thinking Ability and Learning Achievements toward Thai Subjects of 
Matthayomsuksa 6 Students 

8 Mr.Theerapan Choopan Thaksin University Abstract Development of Creative Thinking Skills on Earth and its’ Change Using  Problem-
Based Learning (PBL) for the 8th Grade Students 

9 Dr.Tanatape 
Wanishayakorn 

Prince Of Songkla 
University 

Abstract The Result of Inquiry-Based Learning Activities in Drugstore Management Class     
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

Time Name Institute Type Title 
10 Mr.kittipong wongsawat Phranakhon Rajabhat 

University 
Abstract Guidelines for Institutional Management by Using Professional Learning Community 

(PLC) Model in Teacher Professional Learning and Development of the Teachers 
Under the Secondary Educational Service Area Office 1. 

11 Miss saina samae Yala Rajabhat University Abstract The Development of Learning Activities for Developing Malayu (Rumi) Reading 
Skills Using the SQ4R Technique of Grade 5 Student Yarang   District,  Pattani 
Province  

12 Miss Naramon Ruksathip Prince of Songkla 
University 

Abstract TED Talks: An Analysis of Speakers’ Techniques and Students’ Perceptions of 
Public Speaking Techniques  

13 Asst. Prof.Dr.Pattama 
Senthong 

Prince of Songkla 
University 

Abstract A Comparison of Student’S Achievement with Learning by Multiple Teaching 
Method and Online Teaching Method in Occupational Medicine Subject 

14 Mrs.pawantee 
hayeeyama 

Prince of Songkla 
University 

Abstract The Development of Teacher Skills on Islamic Teaching Media for Special Children 
in Pattani Special Education Center  

15 Dr.Ruttayaporn 
Ngasaman 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Knowledge, Attitude and Results obtained from the Teaching of Halal Food 
Production in Veterinary Medicine Program, Price of Songkla University 

16 Dr.Tanawan Soimala Prince of Songkla 
University 

Abstract An Evaluation of using PSU MOOC in the Lesson to Enhance Students Test Score 

17 Asst. Prof.Dr.laksana 
Chaimongkol 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Effects of Flipped Classroom on Academic Achievement in Medical Nutrition 
Therapy I Course, Academic Year 2020 

18 Asst. Prof.Dr.Jinda 
Kongcharoen 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Integrated Learning Management in Biostatistics for Enhancing Research Skill 

19 Mrs.Sarintip Anurak Prince of Songkla 
University 

Abstract A Comparative Study of Mid-term Exam on Industrial Plant Design through 
Students' Independent Reading and Reading Assignment and Summary at One 
Week Prior to the Exam 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

Time Name Institute Type Title 
20 Asst. Prof.Dr.Vanida 

Chairgulprasert 
Prince of Songkla 
University 

Abstract Independent Study in General Chemistry II    

21 Miss ROJANA SAENGSOT Prince of Songkla 
University 

Abstract Effects of Team-Based Learning on Academic Achievement and Satisfaction of 
Third Year Students in Microbial Physiology Course.  

22 Dr.Suticha Chunta Prince of Songkla 
University 

Abstract Comparison of Learning outcome of teaching system between the Module 
System and the Block Course System in Toxicology and Forensic Science Subject 
of Medical Technology Student  

23 Asst. Prof.Dr.Manita 
Wittayarat 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Factors Enhancing Online Learning Efficiency in Veterinary Student Classes 

24 Dr.Tipparat Penglong 
Kongkaew 

Prince of Songkla 
University 

Abstract The Effectiveness of Game-Based Learning in Hematologic Diseases for the 3rd 
year Medical Students of Prince of Songkla University 

25 Asst. Prof.Dr.Theerakamol 
Pengsakul 

Prince of Songkla 
University 

Abstract Satisfaction of Online Teaching and Learning of Medical Technology Students 
Towards the Techniques in Histology and Cytology courses  

26 Dr.Natthaphon Na nakorn Prince of Songkla 
University 

Abstract Results of Various Active Learning Methods in Immunology Course of Medical 
Technology Students 

27 Dr.Chirathit Anusitviwat Prince of Songkla 
University 

Abstract Effectiveness of Web-Based Illness Scripts through Examination in Medical 
Students during Orthopedic Rotation 

28 Mr.Nattapon Rotpenpian Prince of Songkla 
University 

Abstract Dental Laboratory Online During the COVID-19 Pandemic: A Pilot Feedback 
Dental Student Experiences 

29 Dr.Nipaporn Konthapakdee Prince of Songkla 
University 

Abstract Using a Video Lab Report to Improve Learning Achievement in Physiology 
Laboratory of Second-Year Pharmacy Students  
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

Time Name Institute Type Title 
30 Asst. Prof.Dr.Phongsak 

Phakamach 
Rajamangala University 
of Technology 
Rattanakosin 

Full Paper The Effective Organizational Strategy Factors of Success of Using the Digital 
Education Platforms in Higher Education Institutions in Northeastern Region 

31 Mr.Suriya 
Wachirawongpaisarn 

Promote Alternative 
Education Association 

Full Paper The Study of Elements of Educational Innovative Organization in the Digital Era 
for Basic Education Institutions Appropriate in Thailand 

32 Mr.Suriya 
Wachirawongpaisarn 

Promote Alternative 
Education Association 

Full Paper The Creative Conflict Management Model in Basic Education Institutions of 
Thailand 

33 Asst. Prof.Dr.Phongsak 
Phakamach 

Rajamangala University 
of Technology 
Rattanakosin 

Full Paper Administration Model for Basic Educational Institutions as Juristic Persons 
According to Thailand 4.0 Education Reform Plan and Successful Case Studies 

34 Dr.Kua Rittiboon Prince of Songkla 
University 

Full Paper Story-Based Learning for Forest Therapy Understanding with Students, Prince Of 
Songkhla University, Pattani Campus  

35 Asst. Prof.Dr.suraphon 
thitithanakul 

Prince of Songkla 
University 

Full Paper The Role of Lecture and Field Practice Sequence in Plant Production Technology 
and Management Course on the Development of the 21th Century Learner Skills 

36 Dr.Buntarika Jaikrajang Prince of Songkla 
University 

Full Paper Effects of Blended Learning Approach on Students’ Academic Achievement in 
Management Accounting Course for Bachelor of Business Administration Program 
(Business Management)   

37 Mr.Theerapan Choopan Thaksin University Full Paper Development of Creative Thinking Skills on Earth and its’ Change Using  Problem-
Based Learning (PBL) for the 8th Grade Students 

38 Dr.ROMRAN CHUSIE Prince of Songkla 
University 

Full Paper Effect of Video on Educational Achievement, Learning Behavior and Satisfaction 
in Analytical Chemistry Laboratory, Faculty of Science and Technology, Prince of 
Songkla University 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ 
 

Time Name Institute Type Title 
39 Mrs.Natthakan Choochuay 

Iewsakul 
Education Full Paper Development of Citizenship Characteristics in Democratic Society of Students at 

Bankoksireng School in Songkhla Primary Educational Service Area Office 3 
40 Mr.Pudthachad Tongkhott Rajamangala University 

of Technology Isan 
Sakon Nakhon Campus 

Full Paper The Cooperative Learning Model that Effects Achievement and Scientific Attitude 
of Science and Modern Technology Course  

41 Mrs.Natthakan Choochuay 
Iewsakul 

Education Full Paper Development of the 8 Fundamental Virtues of Bankoksireng School in Songkhla 
Primary Educational Service Area Office 3: Adopt the Concept of the Sufficiency 
Economy Philosophy, Integrating the White School Project 

42 Miss Piyarat Suwanapong Thaksin University Full Paper The Development of Cross 3 Levels of Chemistry Conception of 11th Grade 
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บทคัดย่อ 
การตื่นรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีสร้างสรรค์มีความส าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศชาติ และเพื่อกระตุ้นพลังพลเมืองของกลุ่มนักศึกษาให้เข้มแข็ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
คิดเห็นของพลเมืองแห่งการตื่นรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของ
พลเมืองแห่งการตื่นรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ าแนกตาม เพศ อายุ ภูมิล าเนา และกิจกรรมทางการ
เมือง โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาที่ เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาเอกชนในปี
การศึกษา 2563 จาก 3 คณะ ดังนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 105 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test independent sample และ F-
test ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของพลเมืองแห่งการตื่นรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง (�̅�=2.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านการเลือกตั้ง (�̅�=3.51) ด้านความ
เป็นพลเมือง (�̅�=3.41) ด้านการเคารพกฎหมาย (�̅�=3.10) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน (�̅�=2.67) ด้านการรับฟังข่าวสาร
ทางการเมือง (�̅�=2.53) และ ด้านเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง (�̅�=2.15) โดยนักศึกษาที่มีเพศ อายุ ภูมิล าเนา 
และกิจกรรมทางการเมืองต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน  การใช้
เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอยู่ในระดับต่ าผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่
สร้างสรรค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงเสรีภาพทางการเมืองเต็มที่ 
 
ค าส าคัญ: พลเมืองแห่งการตื่นรู้  ประชาธิปไตย  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

Abstract 
 It is important for national development that most politically active student in private higher 
education institution do a political activity creatively.  Moreover, this activity empowers the students in 
democratic regime.  As a result, this objective of the research was to investigate the opinions of active 
citizenship concerning democracy regime in private higher educational institution and to compare these 
students with different gender, age, domicile, and political activity.  This instrument was a tested 
questionnaire designed to collect data from 105 students studying in the private higher education institution 

mailto:chuchit.cha@bkkthon.ac.th


 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

2 

in academic year 2020 from 3 faculties including nursing science, political science, and communication arts. 
Statistics of the research consisted of percent, means, standard deviation, t- test independent sample and 
F-test. The research findings were found that:  he level of students’ opinions of active citizenship including 
democracy regime in private higher education institution was a moderate level in overall aspects (�̅�=2.90). 
When considered in each aspect, it was found as follows:  voting (�̅�=3.51) , citizenship (�̅�=3.41) , obeying 
the laws (�̅�=3.10) , anticorruption (�̅�=2 .67 ) , receiving the political news (�̅�=2 .53 ) , and expressing the 
political behavior (�̅�=2.15). Students with different sex, age, domicile, and political activity had no different 
opinions concerning political enlightenment in democratic regime.  In conclusion, students have low 
expressed the political behavior, then the administrative committee should support the students all diverse 
political activities so that they could carry out political activities at full capacity.     
 
Keywords: active citizenship, democratic regime, private higher educational institution  
 
บทน า 
 ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปกป้องสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชนภายใน
รัฐให้ได้รับความปลอดภัย นอกจากนี้ ระบบประชาธิปไตยยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
มุมมองทางด้านการเมืองผ่านสื่ออย่างเสรีภายใต้การไม่เบียดเบียนสิทธิกันและกัน โดยให้ความส าคัญกับมติมหาชนเป็นที่ตั้ง 
กล่าวคือ ถือฉันทานุมัติเป็นสัญญาประชาคมของคนในรัฐ  
 อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยมักถูกตีความที่แตกต่างกันภายใต้การศึกษาและประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน ย่อมเป็นสาเหตุของการใช้ประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ที่เห็นชัดคือการใช้ประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมิชอบ เช่น การใช้มวลชนกดดัน
การตัดสินของศาลอย่างไร้เหตุผล การใช้มวลชนท าลายสาธารณสมบัติของชาติอย่างจงใจ เป็นต้น อย่างไรก็ ตาม มิใช่ว่าการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองจะถูกมองในเชิงลบเพียงอย่างเดียว แต่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สร้างสรรค์ย่อมมาซึ่งประโยชน์
สาธารณะได้เช่นกัน อาทิ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มสร้างสรรค์ผ่านสื่อมวลชน การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบต่อการด าเนินงานของภาครัฐผ่านเวทีประชาคมในสถานท่ีต่าง ๆ ทั้งในแวดวงการศึกษา และเวทีสาธารณะที่
เป็นที่หลอมหลวมความคิดเห็นและอุดมการณ์เดียวกัน โดยประเด็นที่มักน ามาเป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหว คือ ความไม่เป็น
ประชาธิปไตยในระบบการเมืองอันมีหลากหลายสาเหตุที่เป็นต้นเหตุของการเคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น รัฐธรรมนูญไม่มี
ความเป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ มีระบบการรวมศูนย์อ านาจมากกว่าการกระจายอ านาจ ที่มาของรัฐบาลไม่มีความชอบธรรม 
การบริหารงานของรัฐบาลเต็มไปด้วยความล้มเหลวมีการทุจริตคอร์รัปชันที่ซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกสาเหตุที่ น ามาเป็น
ข้ออ้างในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ระบบยุติธรรมล้มเหลวหรือไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มนักศึกษาที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่จะต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการท ากิจกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ หากท า
กิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์แล้วย่อมส่งผลกระทบต่อความผาสุกและความมั่นคงของสังคม (Junaidi, et,al., 2015) 
 สถาบันอุดมศึกษาตระหนักดีถึงความส าคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยจึงได้ก าหนดหลักสูตรส าหรับสอนนักศึกษาที่ก าลัง
ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยก าหนดวิชาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เป็ นรายวิชาที่นักศึกษาใหม่ทุกคน
จะต้องลงทะเบียนเรียน เพื่อใช้เป็นช่องทางกล่อมเกลาและปลูกฝังระบบแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยในสังคม เพื่อให้เข้าใจ
และตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีอันพึงประสงค์ต่อระบบการปกครอง  
 สถาบันการอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาและได้รับการรับรองจากรัฐเช่นเดียวกับสถาบันการ
อุดมศึกษาของรัฐ และมีนักศึกษาที่สนใจศึกษาเป็นจ านวนมาก ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะการปรับตัวยืดหยุ่นต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเสรี ท าให้
นักศึกษาสถาบันการอุดมศึกษาเอกชนสามารถเลือกด าเนินกิจกรรมด้านประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะนักศึกษามีความเป็นพลเมืองแห่งการตื่นรู้ที่มองว่าการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตน ภายใต้ระบอบการปกครองที่
ถูกขนานนามว่า “ประชาธิปไตย” นักศึกษาจึงมีสิทธิของความเป็นพลเมืองในการแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์  ทีม
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ผู้วิจัยเห็นว่า การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งส าคัญในการวางกรอบการ
พัฒนากล่อมเกลานักศึกษาให้เข้าใจกรอบแนวคิดของหลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง และการตื่นรู้การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สร้างสรรค์มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ และเพื่อกระตุ้น
พลังพลเมืองของกลุ่มนักศึกษาให้เข้มแข็ง ดังนั้น ทีมผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ความคิดเห็นของพลเมืองแห่งการตื่นรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อจะได้ทราบถึงมุมมองการเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเหมาะสมใน
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของพลเมืองแห่งการตื่นรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพลเมืองแห่งการตื่นรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ภูมิล าเนา และกิจกรรมทางการเมือง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแตกต่างกัน  
 2. นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแตกต่างกัน  
 3. นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแตกต่างกัน  
 4. นักศึกษาที่มีกจิกรรมทางการเมืองต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิด  
 ทีมผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยการตื่นรู้ทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบ่งออก
ได้เป็น 6 ด้านได้แก่ ด้านการเลือกตั้ง ด้านเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ด้านการเคารพกฎหมาย ด้านการรับฟัง
ข่าวสารทางการเมือง ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน และด้านการเป็นพลเมือง ดังภาพประกอบที่ 1 (สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑและ
คณะ, 2561; เทิดศักดิ์  ยอแสงรัตน์ และ วราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร , 2560;  พจนีย์ บุญเจริญสุขและคณะ, 2560; สมบัติ 
ศรีวัฒน์สุวรรณ, 2558; สิงห์ สิงห์ขจร, 2556; Junaidi et al., 2015; Suzanne, et al., 2015)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GH109 ความเป็นพลเมืองในระอบประชาธิปไตย 

ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 145 คน ซึ่งผู้วิจัยได้เปิด
ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 103 คน ผู้วิจัยเก็บเพิ่มเติมอีก 2 คนรวม 105 คน แล้วเที ยบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังตารางที่ 1 

ตัวประอิสระ 
 

    1. เพศ 
    2. อายุ 
    3. ภูมิล าเนา 
    4. กิจกรรมทางการเมือง 
 

ตัวแปรตาม 
1.ด้านการเลือกตั้ง 
2.ด้านเสรีภาพในแสดงออกทางการเมือง 
3.ด้านการเคารพกฎหมาย 
4.ด้านการรับฟังข่าวสารทางการเมือง 
5.ด้านการต่อต้านคอร์รปัชัน  
6.ด้านการเป็นพลเมือง 
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ตารางที่ 1 จ านวนและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GH109 ความเป็นเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
คณะ จ านวน กลุ่มตัวอย่าง 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 60 43 
คณะรัฐศาสตร ์ 54 39 
คณะนิเทศศาสตร ์ 31 23 

รวม 145 105 
 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

 ทีมผู้วิจัยสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  
 1.ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2.สร้างเครื่องมือตามกรอบทฤษฎี 
 3.ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) จ านวน 3 คน โดยคัดเลือกรายข้อค าถามที่ผ่าน
เกณฑ์ระหว่าง 0.5 – 1 จึงถือว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
 4.จากนั้นน าเครื่องมือท่ีได้ไปใช้ทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือท้ังฉบับกับกลุ่มที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างและมี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ผลของค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87  

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 1.ทีมผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา GH109 ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในช้ันเรียนผ่านกลุ่มรายวิชาในกลุ่มไลน์แอปพลิเคชัน โดยมิได้บังคับ 
 2.สุ่มตัวเลขจากตารางเลขสุ่มจากบัญชีลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งผลดีผลเสียต่อการเข้าร่วมโครงการวิจัยเมื่อ
นักศึกษายินยอมที่จะให้ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจึงส่งแบบสอบถามที่ได้เข้าสู่แพล็ตฟอร์มของ Google Form และส่งลิงค์ไปยัง
นักศึกษาดังกล่าวผ่านกลุ่มรายวิชาในไลน์แอปพลิเคชันเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.ทีมผู้วิจัยตรวจสอบผลการตอบกลับแบบสอบถามจ านวน 105 คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปยัง
กลุ่มตัวอย่าง  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นที่ศึกษา ภูมิล าเนา และกิจกรรมการเมือง ใช้การวิเคราะห์โดยวิธีการ 
หาค่าความถี่ และร้อยละ  
 ข้อมูลความคดิเห็นได้แก่ 1) ด้านการเลือกตั้ง 2) ด้านเสรภีาพในแสดงออกทางการเมือง 3) ด้านการเคารพกฎหมาย 
4) ด้านการรับฟังข่าวสารทางการเมือง 5) ด้านการต่อต้านคอรร์ัปชัน และ 6) ด้านการเป็นพลเมือง ใช้การวิเคราะห์โดยวิธีการ
วิเคราะหค์่าเฉลี่ย (�̅�) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑใ์นการวัดระดับความคดิเห็นดังนี้  
    ระดับ     ความหมาย 
   4.21 - 5.00     มากที่สุด 
   3.41 - 4.20     มาก 
   2.61 - 3.40     ปานกลาง 
   1.81 - 2.60     ต่ า 
   1.00 - 1.80     ต่ าที่สุด 
 ในการก าหนดเกณฑ์ทีมผู้วิจัยได้ยดึหลักว่า ให้ช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเท่ากัน ซึ่งเมื่อก าหนดน้ าหนัก
คะแนนระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด เป็น  5,  4,  3,  2 และ 1 ตามล าดบั  พิสัยเป็น 5-1 = 4 เฉลี่ยแต่
ละช่วงห่างกัน 4/5 = 0.8 (Best, 1977: 14)  
 ข้อมูลส าหรับพิสูจน์สมมติฐานการเปรียบเทียบ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ได้แก่ เพศ และกิจกรรมการเมือง ใช้การ
วิเคราะห์โดยวิธีการหาความแตกต่างด้วยสถิติอ้างอิงแบบ t-test independent sample โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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 ข้อมูลส าหรับพิสูจน์สมมติฐานการเปรียบเทียบ 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุและภูมิล าเนา ใช้การวิเคราะห์ โดยวิธีหา
ความแตกต่างด้วยสถิติอ้างอิงแบบ One-Way-Annova หรือ F-test โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe') 
 
ผลและอภิปราย  

ระดับความคิดเห็นของพลเมืองแห่งการตื่นรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (�̅�=2.90) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการปลูกฝังการเมืองในสถาบันอุดมศึกษามีข้อจ ากัดจึงยังไม่สามารถ
กระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงออกเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม อีกทั้ง กิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองใน
สถาบันอุดมศึกษาถูกมองว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างความแตกแยก สร้างความเกียจชังและเป็นการปลุกระดม อีกประการหนึ่ง 
นักศึกษามีความรู้ทางการเมืองต่ าอันเนื่องมาจากการกล่อมเกลาทางการเมืองในสถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้รับการสนับสนุน
อย่างเพียงพอซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Junaidi et al., (2015) พบว่า ร้อยละ 22.8 ของนักศึกษามีความรู้และสนใจ
การเมืองต่ าซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญให้นักศึกษาไม่กลา้แสดงพฤติกรรมทางการเมอืงอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น ความยากจน การศึกษา สวัสดิการของ
นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยJunaildi, et al., (2015) ในประเด็นเดียวกันที่พบว่า นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาส่วน
ใหญ่เคลื่อนไหวทางการเมืองสูงในประเด็นเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม เช่น ความยากจน การศึกษา สุขภาพ ทุนการศึกษาและ
สวัสดิการนักศึกษา  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านการเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(�̅�=3.51) อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปี 1-2 ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 18-22 ปี โดยเป็นช่วงวัยที่
เริ่มต้นของการได้สิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงมีการตื่นตัวทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งสูง เพราะต้องการใช้
สิทธิทางการเมืองเนื่องจากกฎหมายมีบัญญัติไว้ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้งได้
บุคคลนั้นจะต้องถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 42 ดังต่อไปนี้ เช่น 1) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  2) สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 3) เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 4) ด ารงต าแหน่งข้าราชการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 5) ด ารงต าแหน่ง
รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6) ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา, 2562: 275) จึงเป็นเหตุให้นักศึกษามีความตระหนกั
ต่อสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายที่อาจสูญเสียไปได้ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มักพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ก่อนการตัดสินใจทุกครั้งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�=4.19) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาที่ได้รับการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ย่อมมีทัศนคติ ค่านิยม และมีวิจารณญาณในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นส าคัญในการตัดสินใจก่อน
ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suzanne, et al., (2015) ที่มองว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาย่อมหล่อหลอมผู้เรียนให้มีการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ เจตคติ และวิจารณญาณในลั กษณะที่ก้าวหน้าขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รู้จักมีวิจารณญาณในการพิจารณาคุณสมบัติ ถ้อยแถลง หรือ นโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งเพื่อการ
ตัดสินใจ 

ด้านความเป็นพลเมืองอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.41) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความภูมิใจในความ
เป็นไทยและมีความเป็นพลเมืองที่ให้ความสนใจกับการท างานจิตอาสาและมีความคาดหวังที่จะเห็นสังคมสงบสุขซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑและคณะ (2561) พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีส านึกความเป็นไทยอยู่ในระดับมาก  

ด้านการเคารพกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.10) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาที่
แตกต่างกันซึ่งแต่ละคนเคยละเมิดกฎหมายมาแล้ว โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเมืองที่มีการจราจรติดขัดจึง
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อาจมีการละเมิดทั้งโดยจงใจและไม่จงใจ เช่น การฝ่าไฟแดง การขับรถย้อนศร หรือการไม่สวมหมวกกันน๊อค เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมบัติ ศรีวัฒน์สุวรรณ (2558) พบว่า ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองตาม
กฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.69) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่พึงพอใจ
ต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน เพราะการคอร์รัปชันการเมืองเป็นอุปสรรคหน่วงเหนี่ยวความเจริญก้าวหน้าของประเทศ จาก
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐเอาจริงเอาจังต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านคอร์รัปชันในทุกภาคส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจริงจังต่อการต่อต้าน
การคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพจนีย์ บุญเจริญสุขและคณะ (2560) พบว่า การต่อต้านคอร์รัปชันในเขต
กรุงเทพมหานครยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหากภาครัฐเอาจริงเอาจริงก็ควรจะมีล าดับคอร์รัปชันท่ีลดลง  

ด้านการรับฟังข่าวสารทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.53) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มอง
ว่า การเสพข่าวการเมืองท าให้เกิดความเครียด น่าเบื่อหน่าย และแบ่งฝักแบ่งฝ่าย จึงพยายามหลีกเลี่ยงการเสพข่าวทาง
การเมืองทั้งจากสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสื่อวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อกระแสหลัก จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาไม่
เคยอ่านข่าวการเมืองแม้สักครั้งหนึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ (�̅�=1.87)  สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาไม่ได้ติดตามข่าวสารการเมืองอย่าง
จริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิงห์ สิงห์ขจร (2556) พบว่า การที่คนไม่ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมส่วน
หนึ่งประชาชนมองว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย ไม่มีความเป็นกลาง ข่าวไม่น่าเช่ือถือ อันเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
พัฒนาการมีส่วนร่วม 

ด้านเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (�̅�=2.15)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการแสดงออกทางเสรีภาพทางการเมืองโดยล าพังไม่อาจสะท้อนเสียงความความต้องการไปถึงผู้มี
อ านาจทางการเมืองและไม่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ อีกทั้งไม่มีพื้นที่สาธารณะให้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพราะ
การเข้าร่วมการเมือง เช่น การประท้วงต่อต้านภาครัฐ เป็นต้น ย่อมสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายอันจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน จาก
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเคยเข้าร่วมกิจกรรมประท้วงต่อต้านรัฐบาลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (�̅�=1.80) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของเทิดศักดิ์  ยอแสงรัตน์ และ วราภรณ์  เทพสัมฤทธ์ิพร (2560) พบว่า การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมอืงอยู่
ในระดับต่ าสุด  

นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า สังคมไทยให้ความเสมอภาคในด้านเพศ เช้ือชาติ และศาสนาและยอมรับความแตกต่าง โดยเฉพาะในสถาบันการ
อุดมศึกษาซึ่งเป็นสถานท่ีบ่มเพาะเม็ดพันธ์ุแห่งพลเมืองให้ยอมรับในความแตกต่างจึงท าให้การตื่นรู้ทางการเมืองของนักศึกษาท่ี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นทางการเมืองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของภูริส ภูมิประเทศและคณะ (2563) พบว่า  
นักศึกษาท่ีเพศต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

นักศึกษาท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีช่วงห่างระหว่างอายุไม่แตกต่างกันอายุโดยเฉลี่ย 23.46 ปี ส่วนใหญ่ก าลังเรียนอยู่ในช้ันปีท่ี 1 คิด
เป็นร้อยละ 52.44 และได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในประเด็นเดียวกัน ดังนั้นจึงท าให้ความคิดเห็นทางการเมืองไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภูริส ภูมิประเทศและคณะ (2563) พบว่า นักศึกษาท่ีอายุต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่
แตกต่างกัน  

นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มมีภูมิล าเนาต่างกัน แต่มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองไม่แตกต่างกันเนื่องจากได้นักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การเมืองจากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองคิดเป็น
ร้อยละ 51.4 ท าให้ขาดประสบการณ์และการแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของหยดฟ้า 
ราชมณีและคณะ (2558) ที่พบว่า นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

นักศึกษาที่มีกิจกรรมทางการเมืองต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและถึงแม้นักศึกษาบางส่วนร้อยละ 
48.6 เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองแต่นักศึกษาเข้าร่วมโดยขาดความเข้าใจทางการเมือง ส่วนใหญ่เข้ากิจกรรมทาง
การเมืองตามกระแสของสังคม โดยไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ส าคัญของการเข้าร่วมจะก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะหรือไม่ อีกทั้ง 
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การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองก็อาจจะถูกบังคับตามหน่วยงานหรือถูกบังคับโดยหน่วยงานจึงท าให้นักศึกษาที่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของศราวุฒิ วิสาพรมและคณะ (2561) พบว่า การเสริมสร้างพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก
จะต้องเสริมสร้างอย่างมีเป้าหมาย กระบวนการ วิธีการที่น าไปสู่การคิดวิเคราะห์ วิพากษ์อย่างมีเหตุมีผล เพื่อสร้างจิตส านึกต่อ
การรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่การคล้อยตามหรือการปฏิบัติตามโดยไร้จุดหมาย   

 
สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GH109 ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 105 คน จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
และคณะนิเทศศาสตร์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 มีอายุเฉลี่ย 23.46 ปี ส่วน
ใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปี 1 จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 มีภูมิล าเนาส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางจ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.7 รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 31.1 ภาคใต้คิดเป็นร้อยละ 13.3 ภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ 7.6 
และภาคตะวันออกคิดเป็นร้อยละ 1.9 ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 โดย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตื่นรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (�̅�=2.90) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านการเลือกตั้ง (�̅�=3.51) ด้านความเป็นพลเมือง (�̅�=3.41) ด้านการเคารพกฎหมาย 
(�̅�=3.10) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน (�̅�=2.67) ด้านการรับฟังข่าวสารทางการเมือง (�̅�=2.53) และ ด้านเสรีภาพในการ
แสดงออกทางการเมือง (�̅�=2.15) โดยนักศึกษาที่มีเพศ อายุ ภูมิล าเนา และกิจกรรมทางการเมืองต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตื่นรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ   
 จากผลการวิจัยพบว่า ด้านเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอยู่ในระดับต่ า  (�̅�=2.15) ทีมผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้  
 1.ควรสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้น านักศึกษาในแต่ละคณะจัดเวทีสาธารณะใช้
เป็นเวทีพูดคุย ปรึกษาหารือหรือหาทางออกในประเด็นปัญหานโยบายสาธารณะของภาครัฐอย่างมีเหตุมีผลและสร้างสรรค์  
 2.ควรสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นการท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมหรือชุมชนขนาดเล็ก โดยสนับสนุน
งบประมาณอย่างเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมที่ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  
 3.ควรสนับสนุนการเชิญวิทยากรให้ความรู้ผ่านเวทีสาธารณะที่สถาบันจัดขึ้นอันจะท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการประชาธิปไตยผ่านสถาบันที่ตนเรียนอยู่ ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสบการณ์ ความรู้ และทัศนคติอย่างเหมาะสมต่อ
การกิจกรรมทางการเมือง  
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บทคัดย่อ 
บทความฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาการฟังของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ 2) 
ศึกษากลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาการพูดของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 44 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการฟังที่นักศึกษา
ใช้มากที่สุด ได้แก่ กลวิธีการใช้การจับใจความส าคัญ และใช้น้อยสุด ได้แก่ กลวิธีการฟังของผู้เริ่มต้น และ 2) กลวิธีการสื่อสาร
เพื่อรับมือกับปัญหาด้านการพูดที่นักศึกษาใช้มากที่สุด ได้แก่ กลวิธีการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในขณะพูด และใช้น้อยที่สุด 
ได้แก่ กลวิธีการละทิ้งข้อความ ส าหรับผลสรุปและข้อเสนอแนะ คือ นักศึกษามีกลวิธีในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี 
และในการเรียนการสอนควรเน้นกลวิธีในการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์จริงมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารภาษาอังกฤษ  กลวิธีการสื่อสาร  นักศึกษาฝึกงาน   
 

Abstract 
This article is a part of the Professional Experience Training course for English major students.  This 

aimed to 1) investigate the oral communication strategies for coping with listening problems that were used 
by English major trainee students and 2) examine the oral communication strategies for coping with speaking 
problems that were used by English major trainee students. The samples of this study were 44 English 
major trainee students in Faculty of Humanities and Social Sciences at Songkhla Rajabhat University using 
purposive sampling technique. The instrument was a questionnaire. The results were analyzed using 
descriptive statistics to find mean, standard deviation (S.D.) and content analysis. The findings showed that 
1) strategies for coping with listening problems that the trainee students mostly used was getting-the-gist 
strategies, opposite to the less active listener strategies that was used the least, and 2) Strategies for coping 
with speaking problems that the trainee students mostly used was non-verbal strategies while speaking and 
used the least was message abandon strategies. For the conclusion and suggestion, students are able to 
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employ English communication strategies effectively. In aspect of teaching and learning should focus on 
communication strategies to be more suitable for real situations. 
 
Keywords: English communication, Oral Communication Strategies, Trainee Students 
 
บทน า   

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ในสาขา
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพ จึงจ าเป็นที่ต้องพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ
อาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการสือ่สารภาษาอังกฤษ (ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ และธัญภา ชิระมณี, 2557) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ความจ าเป็นกับคนไทยที่ประกอบอาชีพซึ่งจะต้องสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ  (สุนิดา  ปานด ารงสถิตย์, 
2556) 

ปัจจุบันนี้สถานประกอบการในประเทศไทยที่ด าเนินธุรกิจ เช่น บริษัทส่งออก-น าเข้าจากต่างประเทศ โรงแรม  
การบิน หรือบริษัทน าเที่ยว จ าเป็นต้องใช้พนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติ
จ านวนมากเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานร่วมกับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ (ณัฐญา หุ่นน้อย, 2561) จากทิศทางการเติบโตของภาคธุรกิจ
และความส าคัญของภาษาอังกฤษที่กล่าวเบื้องต้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการท างานในสถานประกอบการที่ต้องการ
บัณฑิตที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ มีความพร้อมส าหรับตลาดแรงงานในอนาคต หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 1554804 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 โดยส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสถาน
ประกอบการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การท างานจากสถานที่จริง ประยุกต์ใช้
ความรู้ภาษาอังกฤษกับสถานการณ์การท างานท่ีหลากหลาย และเพื่อเพ่ิมพูนทักษะความเชี่ยวชาญการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

อย่างไรก็ตามในสถานการณ์การท างานจริง นักศึกษาอาจประสบปัญหาในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะด้านการฟังและการพูด จากงานวิจัย ปณิชา นิติสกุลวุฒิ และทรงศรี สรณสถาพร (2557) พบว่าผู้เรียนมีความ
ต้องการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดมากกว่าทักษะด้านการอ่านและการเขียน เพราะทั้ง 2ทักษะที่กล่าวข้างต้น
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ กลวิธีการสื่อสารจึงถูกมองว่าเป็นส่วนส าคัญที่
นักศึกษาควรมีเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในท่ีท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Chairat, 2016) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารโดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการฟังและการพูดที่นักศึกษาใช้ในการรับมือกับการ
แก้ปัญหาในระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบุคคลมีการเลือกใช้กลวิธีที่แตกต่างกัน เพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงเป็นประโยชน์ให้แก่หลักสูตรได้น ามาพัฒนาและออกแบบวิชาเรียน  เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร พร้อมกับเรียนรู้กลวิธีการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนออกฝึกในสถานการณ์
จริง 
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาการฟังของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อศึกษากลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาการพูดของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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         ประชาการและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 44 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อค าถามปลายปิด เพื่อให้เลือกตอบ (Check Lists) ได้แก่ 

เพศ หน่วยงาน และโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษขณะฝึกงาน 
    ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาการสื่อสาร ซึ่งพัฒนามาจาก Nakatani (2006) 

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง ทักษะด้านการพูด เป็นข้อค าถามปลายปิด เพื่อให้เลือกตอบ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามมาตรฐานวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  ซึ่ง
ประกอบด้วยดังนี้ 

5 หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
4    หมายถึง  ระดับมาก 
3 หมายถึง   ระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดับน้อย 
1 หมายถึง  ระดับน้อยมากท่ีสุด 

    ส่วนที่ 3 ค าถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาการสื่อสารของนักศึกษา
ฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นข้อค าถามปลายเปิด เพื่อให้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

    ส าหรับการสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 
    1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษและกลวิธีการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นแนวทางน ามาสร้างข้อค าถามของแบบสอบถาม 
    2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวในการร่างแบบสอบถาม และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษา

และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 
    3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไข และปรับปรุงแล้ว พร้อมแบบประเมินเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) (Rowinelli and Hambleton, 1977 อ้างถึงในล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539) ซึ่งได้ผลตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปทุก
ข้อ 

    4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าไปเก็บข้อมูล 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตามกระบวนการต่าง ๆ 

ดังนี ้
    1. จัดเตรียมแบบสอบถามออนไลน์ จ านวนทั้งสิ้น 44 ชุด 
    2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งให้ตอบโดยอิสระ 
    3. น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ และด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 
    1. วิเคราะห์โดยวิธีหาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ในแบบสอบถามส่วนท่ี 1  
    2. วิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารและกลวิธีการรับมือกับปัญหาการสื่อสาร โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1997) ในการ
แปลผลค่าเฉลี่ย ซึ่งประกอบด้วยดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 จัดอยู่ในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 จัดอยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 จัดอยู่ในระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 จัดอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    3. วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ส าหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านปัญหาการ
สื่อสารและกลวิธีการรับมือกับปัญหาการสื่อสาร ในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 
 
ผลและอภิปราย  

คณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
1. กลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาการฟังของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

     กลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาการฟังของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถน าเสนอใน
ตารางที่ 1 ดังนี ้
 
ตารางที ่1 กลวิธกีารสื่อสารเพื่อรบัมือกับปัญหาการฟังของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(N=44) 
กลวิธีด้านการฟัง μ̅ σ แปลความหมาย 

1. กลวิธีการจับใจความส าคญั 4.01 0.67 มาก 
2. กลวิธีการใช้อวัจนภาษาขณะฟัง 3.98 0.73 มาก 
3. กลวิธีการการตรวจรายละเอียด 3.96 0.59 มาก 
4. กลวิธีการรักษาความต่อเนื่องลื่นไหล 3.88 0.53 มาก 
5. กลวิธีการฟังโดยอาศัยค าศัพท์ 3.87 0.58 มาก 
6. กลวิธีการฟังของผู้เริ่มต้น 3.80 0.77 มาก 
7. กลวิธีการเจรจาเพื่อตรวจสอบการสื่อความหมาย 3.80 0.53 มาก 

รวม 3.90 0.48 มาก 
     

จากตารางที่ 1 กลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการฟัง พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกกลวิธี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลวิธี พบว่า กลวิธี
การจับใจความส าคัญ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมา ได้แก่ กลวิธีการใช้อวัจนภาษาขณะ
ฟัง มีค่าเฉลี่ย 3.98 กลวิธีการการตรวจรายละเอียด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 กลวิธีการรักษาความต่อเนื่องลื่นไหล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 กลวิธีการฟังโดยอาศัยค าศัพท์ มีค่าเฉลี่ย 3.87 กลวิธีการเจรจาเพื่อตรวจสอบการสื่อความหมาย และกลวิธีการ
ฟังของผู้เริ่มต้น มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยท่ากับ 3.80 ตามล าดับ  

    ส าหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการฟัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการฟังในระหว่างการฝึกงาน ได้แก่ 1) การจับใจความส าคัญของ
ประโยคที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสาร และจับประเด็นจากค าศัพท์บางค าและจากสถานการณ์ในตอนนั้น 2) การถามซ้ าหรือเน้นย้ า
เมื่อไม่เข้าใจ ฟังสิ่งที่ผู้พูดพูดซ้ าหรือเน้นย้ า และพูดตอบอีกครั้งในสิ่งท่ีผู้พูดต้องการ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และ 3) การเดาบริบท 
โดยการจับใจความค าใดค าหนึ่งว่าผู้พูดต้องการอะไรและดูบริบทท่ีจะเป็นไปได้ 
     จากผลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผล คือ กลวิธีการรับมือกับปัญหาการฟังที่นักศึกษาใช้มากที่สุดคือกลวิธี
การจับใจความส าคัญจากคู่สนทนา ทั้งนี้เป็นผลจากกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้สอนมักใช้กลวิธีการสื่อสาร
ดังกล่าว เป็นวิธีการหลักในการฝึกปฏิบัติทักษะการฟังให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมในช้ันเรียน นักศึกษาจึงมีความคุ้นเคยและ
ประยุกต์ใช้กลวิธีการจับใจความส าคัญกับการฝึกงาน อีกทั้งประสบการณ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงของ
นักศึกษามีน้อย จึงไม่สามารถเข้าใจทุกค าที่สื่อสารโดยชาวต่างชาติ กลวิธีจับใจความส าคัญจึงน ามาใช้ให้เหมาะสมกับระดับ
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ความสามารถทักษะการฟังของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ชูมา และอาภาภรณ์ บุลสถาพร (2562) ศึกษา
เกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับปัญหาการพูดและการฟังของนักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่า 
นักศึกษาใช้กลวิธีเพื่อรับมือกับปัญหาการฟังมากที่สุดได้แก่ กลวิธีต่อรอง  ความหมายในขณะฟัง และกลวิธีดูที่ใจความส าคัญ  
เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) ยากที่จะเข้าใจทุกค าและทุกประโยคในการพูดคุย
ภาษาอังกฤษกับคู่สนทนา ดังนั้นนักศึกษาจึงพยายามจับประเด็นหลักของสิ่งที่นักศึกษาได้ยินจากคู่สนทนา เพื่อที่จะได้เข้าใจ  
ตรงกับผลการวิจัย Chairat (2016) ที่พบว่า นักศึกษามีปัญหาในเรื่องของการจับใจความส าคัญเนื่องจากผู้พูดพูดเร็ว จึง
สอดคล้องกับกลวิธีที่นักศึกษาใช้มากที่สุด คือกลวิธีการจับใจความส าคัญ ซึ่งเป็นกลวิธีที่นักศึกษาพยายามจับใจความส าคัญ
จากผู้ฟัง โดยไม่ใส่ใจกับรายละเอียดของบทสนทนา และพยายามคาดเดาบริบทจากการสนทนาท่ีผู้พูดต้องการจะสื่อ  

2. กลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาการพูดของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
     กลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาการพูดของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถน าเสนอใน
ตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที ่2 กลวิธีการสื่อสารเพื่อรบัมือกับปัญหาการพูดของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(N=44) 
กลวิธีด้านการพูด μ̅ σ แปลความหมาย 

1. กลวิธีการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในขณะพูด 4.07 0.59 มาก 
2. กลวิธีการทางอารมณ์และสังคม 4.06 0.49 มาก 
3. กลวิธีการใช้ทางเลือกและการลดขอ้ความ 3.94 0.69 มาก 
4. กลวิธีการเจรจาเพื่อตรวจสอบการสื่อความหมายว่าเข้าใจ

ตรงกันในขณะพูด 
3.94 0.61 มาก 

5. กลวิธีการใช้ภาษาอย่างคล่องแคลว่ 3.91 0.67 มาก 
6. กลวิธีการพยายามที่จะคดิเป็นภาษาอังกฤษ 3.81 0.77 มาก 
7. กลวิธีการใช้ภาษาให้ถูกต้อง 3.77 0.55 มาก 
8. กลวิธีการละทิ้งข้อความ 3.49 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.87 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 2 กลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการพูด พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกกลวิธี ยกเว้นกลวิธีการละทิ้งข้อความ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลวิธี พบว่า กลวิธีการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในขณะพูด มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.07 รองลงมา ได้แก่ กลวิธีการทางอารมณ์และสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  กลวิธีการเจรจาเพื่อตรวจสอบการสื่อ
ความหมายว่าเข้าใจตรงกันในขณะพูด และกลวิธีการใช้ทางเลือกและการลดข้อความ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 กลวิธีการใช้
ภาษาอย่างคล่องแคล่ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 กลวิธีการพยายามที่จะคิดเป็นภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 กลวิธีการใช้
ภาษาให้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และกลวิธีการละทิ้งข้อความ มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยท่ากับ 3.49 
ตามล าดับ 

ส าหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการพูด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับปัญหาด้านการพูดในระหว่างการฝึกงาน ได้แก่ 1) การมีความกล้าในการใช้
ภาษาอังกฤษ กล้าที่จะพูดออกไป ไม่ว่าจะถูกหรือผิด และมีความมั่นในตัวเอง 2) การใช้ค าศัพท์ และบทสนทนาง่าย ๆ เพื่อให้
ผู้ฟังเข้าใจ 3) การใช้ท่าทางประกอบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร 4) การออกเสียงพยายามพูดช้า ๆ และออกเสียงค า
ให้ชัดเจน และ 5) การถามผู้อื่น เช่น หัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานในเรื่องของค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย หรือการใช้ โทรศัพท์ หรือ
แอพพลิเคชั่น Google Translate  

จากผลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผล คือ กลวิธีการรับมือกับปัญหาการพูดที่นักศึกษาใช้มากที่สุดคือ  
กลวิธีการใช้อวัจนภาษาในขณะพูด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าคู่สนทนาของนักศึกษา เช่น ลูกค้าบางชนชาติไม่สามารถสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว การใช้อวัจนภาษาซึ่งเป็นการใช้ท่าทางในการสื่อสาร จึงถือเป็นภาษาสากลที่เข้าใจร่วมกันได้
ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของพัฐนนท์ พลหาญ (2019) ศึกษากลวิธีในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พบว่า กลวิธีที่ใช้มากที่สุดคือ กลวิธีการสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค าในขณะพูด อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Chairat (2016) และงานวิจัยของสุภาพร เจริญสุข และกิตติมา ตัณติหาชัน (2562) พบว่า นักศึกษาใช้กลวิธี
การสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยค าในขณะพูดมากที่สุด เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มักเรียนรู้ภาษาโดยเน้นการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
และการแสดงออกทางสีหน้า เพื่อชดเชยสิ่งที่พวกเขาต้องการพูดกับคู่สนทนา ซึ่ง Allen (1999) สนับสนุนว่ากลวิธีนี้เป็น
ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมความส าเร็จในการสื่อสารด้วยปากเปล่า กล่าวได้ว่า กลวิธีการใช้อวัจนภาษา
ในขณะพูดเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากส าหรับนักศึกษาเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการสื่อสารด้านการพูด เพื่อที่จะส่งสาร
ไปยังคู่สนทนาได้อย่างมีประสิทธิผล  
  
สรุปผลการวิจัย  

กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับปัญหาการฟังในการสื่อสารของนักศึกษาฝึกงาน พบว่า กลวิธีการ  
ที่นักศึกษาใช้เพื่อรบัมือกับปัญหาการฟังมากที่สุดได้แก่ กลวิธีการจับใจความและกลวิธีที่นักศึกษาใช้น้อยที่สุด ได้แก่ กลวิธีการ
เจรจาเพื่อตรวจสอบการสื่อความหมาย และกลวิธีการฟังของผู้เริ่มต้น และกลวิธีท่ีนักศึกษาใช้เพื่อรับมือกับปัญหาการพูดมาก
ที่สุด ได้แก่ กลวิธีการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในขณะพูด และกลวิธีที่นักศึกษาใช้น้อยที่สุด ได้แก่ กลวิธีการละทิ้งข้อความ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. จากผลการวิจัยที่เกิดขึ้น เป็นแนวทางให้กับผู้สอนในรายวิชาการฟัง-พูด หรือรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ ควรน าเสนอและสาธิตการใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดย
มุ่งเน้นใช้ตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นจริงในการท างานผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาส าหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. ควรเพิ่มวัตถุประสงค์การวิจัยในด้านความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมการใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาฝึกงานสาขาภาษาอังกฤษ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้กับนักศึกษา  

3. ควรเพิ่มเครื่องมือการสัมภาษณ์ หรือการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเป็นการได้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์กลวิธีที่
นักศึกษาฝึกงานใช้จริงในขณะท างาน 

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษควรเพิ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน 2 ครั้ง และวิจัยเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการ
สื่อสารในระหว่างการฝึกงาน มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2) ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 87 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบประเมินเพื่อทวนสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย การเก็บรวบรวม
ความต้องการทางการตลาดดิจิทัลจากผู้ประกอบการ การวางแผนและการด าเนินงานทางการตลาดดิจิทัล การน าเสนอ
ความก้าวหน้าและผลการด าเนินโครงงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในช้ันเรียน 2) ผลการประเมินเพื่อทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะด้าน
การตลาดดิจิทัล และทักษะการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การท างานเป็นทีม และการสื่อสารให้กับ
ผู้เรียน และ 3) นักศึกษาพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยรวมในระดับมากที่สุด  ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการน าม าใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้งานเป็นฐาน  การตลาดดิจิทัล  สื่อสังคมออนไลน์  ทักษะการเรียนรู้  สมรรถนะของผู้เรียน 
 

Abstract 
The aims of this study were to 1) study learning process using project-based learning 2) explore 

learning effects to develop students’ competency of conducting project-based learning, and 3) study the 
satisfaction of learners with the project-based learning. The researchers conduct action research as a 
research methodology. The samples of the research were 87 fourth-year undergraduates majoring in the 
Information and Computer Management program. The research instruments were an online questionnaire 
to investigate educational achievement and a student satisfaction assessment form. The statistics used for 
data analysis were mean and standard deviation. The first research finding was, using project-based learning 
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process which consisted of collecting digital marketing needs from business owners, digital marketing 
planning and operation, online marketing presentation of project progress and results, and discussion in 
digital marketing techniques in the classroom, students possess digital marketing skills and learning skills 
such as creativities, critical thinking, collaboration, and communication. The second research finding was, 
the verification of students’ educational achievement was at the highest level. The third research finding 
was, students had the highest level of satisfaction toward the project-based learning. The results show that 
project-based learning is an appropriate teaching method that can enhance the learning skills of learners. 

 
Keywords: Project-based learning, Digital marketing, Social media, Learning skills, Learner competency 
 
บทน า   

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่สามารถน ากลยุทธ์และวิธีการทางธุรกิจไปใช้กับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดริเริ่มในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การจัดการเรียน
การสอนในแต่ละวิชาควรค านึงถึงการประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาไปสู่การประกอบวิชาชีพได้จริง รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันหรือแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
รายวิชา รวมถึงจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรี ยน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับ
การยอมรับจากนักการศึกษาและถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น (ประกายฉัตร ขวัญแก้ว, พัชรา วาณิช
วศิน และสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, 2559; อรัญญา บัวสกัด, ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ และวัชรากร ทองช่วย, 2561; พัฒน์ชนน คงอยู่, 
ภัทรภร ชัยประเสริฐ และศรัณย์ ภิบาลชนม์, 2562) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองผ่านการท าโครงงาน 
เพราะการท างานโครงงานถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เป็นอย่างดี โดยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการคิดวิพากษ์ การแก้ปัญหา 
ความร่วมมือร่วมใจและการสื่อสารที่หลากหลาย ใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
โดยน าเสนอผลผลิตหรือผลงานที่ต้องการเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการท าโครงงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเลือกสิ่งที่ต้องการศึกษาด้วย
ตนเอง มีกระบวนการทบทวนและสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
(เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, 2557) โดยนักวิจัยทางการศึกษาหลายท่าน พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็น
วิธีการที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในหลายด้าน เช่น 1) ด้านทักษะทางปัญญา หรือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เช่น 
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การท างานเป็นทีม มีภาวะ
ผู้น า ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3) ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เช่น 
ทักษะการน าเสนอ และการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น (กัมปนาท คูศิริรัตน์ และนุชรัตน์ นุชประยูร, 2562; พิชญาพร ประครองใจ, 
2562; สิทธิพล อาจอินทร์ และธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, 2554)  

ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการลงมือท าเพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษากระบวนการและผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการตลาดดิจิทัลและการจัดการ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการตลาด
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ดิจิทัลและมีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการท างานในอนาคต รวมถึงน าผลวิจัยที่ได้ไป ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาการตลาดดิจิทัลและการจัดการ 
2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
กรอบแนวคิด   

รายวิชาการตลาดดิจิทัลและการจัดการเป็นรายวิชาทฤษฎีที่ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการน าสื่อดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้กับการตลาดและการสร้างตราสินค้า กระบวนการท าการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลและการจัดการ รูปแบบการโฆษณา
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อดิจิทัลและสื่อดั้งเดิม ดังนั้น ผู้วิจัยน าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมาใช้ในรายวิชาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การ เรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดย
ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบท่ี 1 

 
ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย     

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของงานวิจัยนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 948-345 การตลาดดิจิทัล
และการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 87 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 948 -345 
การตลาดดิจิทัลและการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ตามความสมัครใจของผู้ตอบ ซึ่งวิธีนี้มีโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกคน เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวนท้ังสิ้น 44 คน  

2. วิธีการวิจัย 
2.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน น ารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานจากงานวิจัยของกัมปนาท คูศิริรัตน์ และนุชรัตน์ นุชประยูร (2562) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา
การตลาดดิจิทัลและการจัดการ โดยงานวิจัยดังกล่าวน าเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ประยุกต์มา

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ตัวแปรตาม 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู/้สมรรถนะของผู้เรยีนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 
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จากข้อมูลหลายแหล่ง เช่น การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน น าเสนอโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 
การจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของวิจารณ์ พาณิช (2555: 71-75) และการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานท่ีปรับจากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียนไทย น าเสนอโดยดุษฎี โยเหลา และคณะ 
(2557) ดังนั้น ผู้วิจัยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม เป็น
การให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลและการจัดการ 2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ โดยชักจูงให้เห็นความส าคัญและพร้อมท า
โครงงาน 3) ขั้นจัดกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการทางการตลาดดิจิทัลจากผู้ประกอบการ วางแผนการท าโครงงาน ระดม
ความคิด แบ่งความรับผิดชอบ 4) ขั้นแสวงหาความรู้ โดยมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าตัวอย่างการท าการตลาดจากธุรกิจที่
คล้ายคลึงกันเพื่อน ามาวางแผนการด าเนินงานและประยุกต์ใช้กับโครงงานของตนเอง โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะเมื่อมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาจากการด าเนินโครงงาน 5) ขั้นสรุปผลของโครงงาน โดยผู้เรียนเขียนสรุปผลการ
ด าเนินงาน องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางการแก้ปัญหา 6) ขั้นน าเสนอ โดยผู้เรียน
น าเสนอผลที่ได้จากการเรียนรู้ เพื่อรับการประเมินและข้อเสนอแนะหรือผลสะท้อนกลับทั้งจากผู้สอนและเพื่อน และ 7) ขั้น
ประเมินผล เป็นการวัดและประเมินผลงานของโครงงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 

2.2 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action research) โดยด าเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน (Kemmis & Mc Taggart, 
1988) คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนกลับ (Reflection) การ
ด าเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) เป็นการวางแผนการจัดท าโครงงาน โดยให้ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล
การเขียนแผนการตลาด การวางกลยุทธ์ทางการตลาด และความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงงานแก่ผู้เรียน โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่จะท าโครงงานด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน วางแผนการจัดท าโครงงาน
ตามกรอบเวลา ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ จัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 9-10 คนในการท าโครงงาน  

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Act) เป็นขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยแต่ละกลุ่มเลือกธุรกิจมา 1 กิจการเพื่อ
ศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ เก็บข้อมูลรวบรวมความต้องการทางธุรกิจจากผู้ประกอบการ และศึกษาสินค้าหรือบริการใน
สถานประกอบการจริง จัดให้มีการประชุมเพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าโครงงาน มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
ค้นคว้าข้อมูลตัวอย่างการท าการตลาดดิจิทัลจากธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวิพากษ์ร่วมกันภายใน
กลุ่มเพื่อก าหนดแผนการตลาด แผนการปฏิบัติงาน จากนั้นด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe) เป็นขั้นตอนการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังท าโครงงาน เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงาน รับทราบปัญหาและอุปสรรคของการท าโครงงานเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการแก้ไขต่อไป โดยการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มรายงานความก้าวหน้าของการท าโครงงานทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงาน โดยประเมินความก้าวหน้าของโครงงานจากผลงานที่นักศึกษาท าและจากข้อมูลสถิติเชิงลึกของสื่อที่นักศึกษาใช้ใน
การท าการตลาด และให้เพื่อนร่วมชั้นแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท าโครงงานระหว่างกันในช้ันเรียน และประเมินผลจากการสังเกต การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงงาน
ของผู้เรียน รวมถึงผลจากการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมช้ัน ผู้ประกอบการและอาจารย์ผู้สอน 
ส่วนการประเมินหลังการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยพิจารณาจากผลงานตลอดระยะเวลาการท าโครงงาน ผลของการด าเนินงานโดย
พิจารณาจากตัวช้ีวัดความส าเร็จที่นักศึกษาก าหนดไว้ในแผนการตลาด คุณภาพของผลงาน รายงาน และผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนักศึกษา 

ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ผู้วิจัยมอบหมายให้ผู้เรียนเขียนรายงานผลการด าเนินโครงงาน สรุปองค์
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้นักศึกษาได้รับจากการท าโครงงาน จัดให้มีการน าเสนอผลงานในช้ันเรียน ตลอดจนการสะท้อน
ผลการด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าโครงงานระหว่างเพื่อนร่วมช้ัน ผู้ประกอบการและอาจารย์ผู้สอน 
เพื่อให้แต่ละกลุ่มรวบรวมและน ามาปรับปรุงแก้ไขรายงานให้เกิดความชัดเจนและมีความสมบูรณม์ากยิ่งข้ึน โดยผู้วิจัยน าข้อมูล
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คะแนนและผลการเรียนรู้ของนักศึกษามาสรุปผลการศึกษาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และน าผลที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.3 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน 

3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แบ่งการ

วัดผลการเรียนรู้ทางการศึกษาเป็น 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ 1 ตรงกับความรู้สึกน้อยที่สุด จนถึง 5 
ตรงกับความรู้สึกมากที่สุด และ 2) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านประโยชน์และการ
น าไปประยุกต์ใช้ และด้านการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา รวมทั้งหมด 12 ข้อ ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1-5 พึงพอใจน้อยท่ีสุด จนถึง พึงพอใจมากท่ีสุด ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
เครื่องมือวิจัยโดยผู้สอนและผู้สอนร่วม 

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการตลาดดิจิทัลและ

การจัดการ ผู้วิจัยน าผลการประเมินจากระบบทวนสอบผลการเรียนรู้ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ตรัง ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2563 มาใช้ โดยระบบดังกล่าวเปิดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 
กันยายน ถึง 14 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวน 44 คน และผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยนักศึกษาเข้าร่วมตอบ
แบบสอบถามหลังเรียนคาบสุดท้ายของรายวิชา นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการของนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผลการด าเนินโครงงานเมื่อสิ้นสุดโครงงาน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ โดยผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในรายวิชาการตลาดดิจิทัลและการจัดการ และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลและอภิปราย   

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของรายวิชาการตลาดดิจิทัลและการจัดการ ประกอบด้วย 7 

ขั้นตอน คือ  
ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นจัดกลุ่มเพื่อวางแผนการท าโครงงาน ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นสรุปผล

ของโครงงาน ขั้นน าเสนอ และขั้นประเมินผล โดยผู้เรียนเก็บรวบรวมความต้องการทางการตลาดดิจิทัลจากผู้ประกอบการ 
วางแผนและการด าเนินงานทางการตลาดดิจิทัล น าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นรายสัปดาห์และผลการด าเนิน
โครงงานในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน เขียนรายงานผลการด าเนินโครงงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในช้ันเรียน 
โดยผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว พบว่า ช่วยพัฒนาทักษะด้านการตลาดดิจิทัล เช่น การก าหนดกลยุทธ์เนื้อหา
ทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดดิจิทัล และการบริหารโครงการ ช่วยให้นักศึกษาสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริงด้านการตลาดดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางการตลาดดิจิทัลหรือ
ประยุกต์ใช้กับการท างานในอนาคตได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรภร ผลิตากุล (2560) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง 
โดยผู้สอนมีหน้าที่คอยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิพล อาจอินทร์และธีรชัย เนตร
ถนอมศกัดิ์ (2554) ซึ่งพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการใช้เพื่อการท างาน และเป็นสมรรถนะส าคัญที่ทุกองค์กร
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ต้องการ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญาพร 
ประครองใจ (2562) เสนอแนะว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของ
รายวิชา และสามารถใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ 

2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

ในรายวิชาการตลาดดิจิทัลและการจัดการ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จ านวน 44 คน   
รายการประเมิน x̅ S.D แปลความหมาย 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม    
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยส์ุจรติ มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.70 0.46 มากทีสุ่ด 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 4.75 0.43 มากที่สุด 
2. ด้านความรู ้    
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.59 0.61 มากที่สุด 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้ง
ประยุกตค์วามรู้และทักษะทางดา้นคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปญัหาทางธุรกิจ 

4.48 0.75 มาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา    
3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

4.61 0.57 มากที่สุด 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ    
4.1 มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคดิเห็น ท างานกับผู้อื่น
ได้ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

4.70 0.50 มากที่สุด 

4.2 มีความคิดรเิริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4.61 0.57 มากที่สุด 
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 

4.64 0.53 มากที่สุด 

คะแนนประเมนิโดยรวมในทุกด้าน  4.64 0.53 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนจากการประเมินเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (SD 

= 0.53) แสดงว่า นักศึกษาประเมินว่าตนเองมีผลการเรียนรู้โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า  
การเรียนในรายวิชาการตลาดดิจิทัลและการจัดการ ฝึกให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.75 (SD = 0.43) รองลงมาคือ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.70 (SD = 0.46) และมี
ความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.70 (SD = 0.50)  

จากผลการประเมินเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ช่วยเสริมสร้างการมีวินัย การมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ พัฒนาทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ ทักษะความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารได้ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิชญาพร ประครองใจ (2562) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกและพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้เป็นอย่างดี 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการตลาด

ดิจิทัลและการจัดการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2563 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรยีนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

รายการประเมินความพึงพอใจ  x̅ S.D แปลความหมาย 
ด้านที่ 1 ประโยชน์และการน าไปประยุกต์ใช้ 4.72 0.45 มากที่สุด 
2.1 ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการเรยีนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 4.70 0.47 มากที่สุด 
2.2 การน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการท างานหรือประกอบอาชีพในอนาคต 4.74 0.45 มากที่สุด 
ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ของรายวิชา 4.58 0.53 มากที่สุด 
1.  การเรียนรูผ้่านการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 4.56 0.58 มากที่สุด 
2.  การแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน 4.44 0.64 มาก 
3.  การท างานเป็นทีม 4.48 0.64 มาก 
4.  การจัดการข้อขัดแย้งจากการท างานร่วมกัน 4.52 0.51 มากที่สุด 
5.  การเป็นผู้น าหรือผู้ตามเพื่อใหก้ารท างานราบรื่น 4.52 0.51 มากที่สุด 
6.  ความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
7.  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.70 0.47 มากที่สุด 
8.  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4.59 0.50 มากที่สุด 
9.  ความกล้าแสดงออกทางความคิด 4.67 0.48 มากที่สุด 
10. การน าเสนอผลงาน 4.63 0.49 มากที่สุด 
คะแนนประเมนิความพึงพอใจโดยรวม 4.58 0.53 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนประเมินความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาด้านประโยชน์และการน าไปประยุกต์ใช้ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (SD = 0.45) แสดงว่า ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจต่อการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการท างานหรือประกอบอาชีพในอนาคต 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.74 (SD = 0.45) รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70 (SD = 0.47)  

คะแนนประเมินความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (SD = 
0.53) แสดงว่า ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายข้อ 
พบว่า ประเด็นด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.70 (SD = 0.47) รองลงมา คือ มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายและมีความกล้าแสดงออกทางความคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (SD = 0.48) และในประเด็นอื่น ๆ 
ได้แก่ การน าเสนอผลงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง การจัดการข้อขัดแย้งจากการ
ท างานร่วมกัน การเป็นผู้น าหรือผู้ตามเพื่อให้การท างานราบรื่น อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63, 4.59, 4.56, 
4.52 และ 4.52 ตามล าดับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน และการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 และ 4.44 ตามล าดับ 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

23 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของประวิทย์ ฤทธิบูลย์ และสุชีรา อินทโชติ (2563) ซึ่งพบว่า นักศึกษา
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในระดับมากที่สุดเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้พัฒนาทักษะด้านการ
ท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของพิชญาพร 
ประคองใจ (2563) พบว่า นักศึกษาพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพราะไดล้งมือปฏิบัตจิริง ได้ฝึกท างานแบบมี
ส่วนร่วม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนสมาชิก มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และได้ฝึก
ทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอีกด้วย 

ทั้งนี้ การวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาอาจไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นเท่าที่ควร เนื่องจาก
ผู้วิจัยต้องการวัดความพึงพอใจในประเด็นที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา อีกทั้งเครื่องมือของ
งานวิจัยไม่มีการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิและไม่มีการหาความเที่ยงของเครื่องมือก่อนน าไปใช้
งาน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยน าข้อค าถามที่ได้จากงานวิจัยท่ีผ่านมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมาใช้ในการสร้าง
แบบวัดความพึงพอใจ (กัมปนาท คูศิริรัตน์ และนุชรัตน์ นุชประยูร , 2562; ปาจรีย์ หละต า, 2563) พบว่า การวัดความพึง
พอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส่วนใหญ่วัดความพึงพอใจด้านโอกาสในการท างาน
กลุ่ม การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การได้ฝึกปฏิบัติจริง การมีอิสระในการคิดและแสดงออก การค้นคว้าด้วยตนเอง การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การน าความรู้ไปปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผลการด าเนินโครงงานของนักศึกษา จ านวน 9 
ราย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงงานของนักศึกษาในระดับมากท้ังในด้านปริมาณงาน (x̅ = 
4.14, SD = 0.55) และคุณภาพของงาน (x̅ = 4.00, SD = 0.00) โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย (x̅ = 4.00, SD = 0.00) สามารถน าความรู้ทางวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการน าเสนอความคิดใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ (x̅ = 4.14, SD = 0.38) มีความ
สนใจ ตั้งใจ กระตือรือร้น มุมานะ อุตสาหะ ท างานให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค (x̅ = 4.00, SD = 0.00) ด้าน
ผลการด าเนินงาน ผู้ประกอบการมีความเห็นว่านักศึกษาช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น (x̅ = 3.86, SD = 0.69) ท าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น (x̅ = 3.57, SD = 0.53) ช่วยเพิ่มจ านวนลูกค้าใหม่ (x̅ = 3.71, SD = 0.49) ช่วยเพิ่มปริมาณการกลับมาซื้อซ้ า (x̅ = 
3.57, SD = 0.53) และช่วยให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น (x̅ = 4.00, SD = 0.58) 

ทั้งนี้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของผู้สอน พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วยให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ค่อนข้างดี สังเกตได้การรายงานผลความก้าวหน้าในแต่ละสัปดาห์ โดยนักศึกษามีความ
พยายามในการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นตามข้อเสนอแนะทั้งจากผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ัน มีความมั่นใจในการน าเสนอผลงาน 
กล้าแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อผลงานของเพื่อนร่วมช้ันมากข้ึน มีการจัดการกับปัญหาจากการท าโครงงานและ
มีการวางแผนการท างานเพื่อให้งานลุล่วงอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย     

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาการตลาดดิจิทัล
และการจัดการ 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน โดยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วยพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ในระดับมากถึงมากที่สุด และผู้เรียนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ในระดับมากถึงมากที่สุดเช่นกัน  
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ข้อเสนอแนะและข้อจ ากัดของการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้เพื่อหาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและตลอดชีวิต 

1.2 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ ได้จากการท าโครงงาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติโครงงาน ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้ 

1.3 ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อผลการด าเนินงานของเพื่อน
ร่วมช้ัน เพื่อการปรับปรุงผลงานทั้งของตนเองและของเพื่อนร่วมช้ัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความเช่ือมั่นในตนเองและกล้า
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรขยายผลการวิจัยในเชิงลึกโดยศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมหรือการจัดการเรียนรู้

รูปแบบอื่นเพื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
การสอนให้สอดคล้องกับบริบทของรายวิชาและผู้เรียน 

3. ข้อจ ากัดของการน าผลการวิจัยไปใช้ 
3.1 งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดด้านความเที่ยงและความตรงของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ

นักศึกษา เนื่องจากไม่มีการประเมินความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น และไม่มีการหาความเที่ยงของเครื่องมือก่อนน าไปใช้
เก็บข้อมูล 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการคุณภาพ
และการเพิ่มผลิตภาพ จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One-way ANCOVA) ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภายหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ STAD นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน หลังจัดการการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD พบว่าไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : โครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้แบบ STAD ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purpose is to study the result of using project- based learning together with STAD learning 

towards students’ learning achievement and their satisfaction. The sampling group was 19 students enrolling 
in the “Quality Management and Product Improvement” class whereas the research instrument consisted 
of: (1) a learning plan based on the Project-based learning with STAD learning activities; (2) an assessment 
test on learning achievement; and (3) a questionnaire on satisfaction. The data analytical statistics included 
mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and one-way ANCOVA. The findings reveal the following: 
 1 .  The students’  learning achievement, after attending the project- based learning with STAD 
learning activities, is higher than the pretest at a significant level of 0.05 
 2.  The students were satisfied learning by the project-based learning with STAD learning activities 
at a high level. 

3. After students with different learning after being taught by the project-based learning with STAD 
learning activities gained learning achievement and to study students’  satisfaction were not a significant 
difference at a significant level of 0.05 

 
Keywords: Project - based learning, STAD,  Learning Achievement, Satisfaction   
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บทน า  
 การวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้น เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอนที่ผ่านมาในรายวิชาการจัดการ
คุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ เมื่อผู้สอนมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ขาดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ดึงดูดเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรยีน ท าให้ผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน เกิดความเบื่อหน่าย ไม่ค่อยให้ความสนใจในการเรยีนมากนกั 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะหา
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการสอนให้สูงขึ้น ผ่านวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นั่นคือ การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD (Student Team 
Achievement Division) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิธีการแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่ ง เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา 
(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้
ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า 
กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากข้ึน (วรินท์พร ฟันเฟื่องฟู, 2562) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ทางด้านความรู้และส่งเสริมในการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้การท างานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่
มีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นเพื่อน าความสนใจที่เกิดจากผู้เรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อันน าไปสู่
กระบวนการคิดและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม โดยที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้
ผู้เรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งค าถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการท างานช้ินนี้ โดยผู้สอนท าหน้าที่เป็น
ผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณใ์ห้แก่ผู้เรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษา (สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มศว, 2558) โดยผู้วิจัยได้ใช้โครงงานเป็นฐาน ผ่านการน ากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle: 
QCC) ในรายวิชาการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาและ
การปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยหลักการ PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT) ในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียนจะ
เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 7 ขั้นตอน (พนพ เกษามา, 2545) ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
STAD ที่มีช่ือเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions (STAD) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งก าหนดให้
นักศึกษาที่มีความสามารถแตกต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาที่เรียนเก่ง 1 คน 
นักศึกษาท่ีเรียนปานกลาง 2-3 คน และนักศึกษาท่ีเรียนอ่อน 1 คน โดยการใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD นั้นสมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน 5 ประการ คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive Interdependent) 
นักศึกษาจะรู้สึกว่าตนเองจ าเป็นจะต้องอาศัยผู้อื่นในการที่จะท างานกลุ่มให้ส าเร็จ การติดต่อสัมพันธ์โดยตรง (Face to Face 
Promotive Interaction) เพื่อให้นักศึกษาได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเลือกสิ่งท่ีดี สิ่งที่ถูกต้อง และเหมาะสม การรับผิดชอบงานของกลุ่ม สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มจะได้เรียนรู้เรื่องในบทเรียนได้ทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องวัดผลการเรียนของแต่ละคน เพื่อให้สมาชิกใน
กลุ่มได้ช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนไม่เก่ง ทักษะในความสัมพันธ์กับกลุ่มเล็กและผู้อื่น (Social Skills) ผู้สอนควรแจ้งสถานการณ์ที่
จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้สอนควรสอน
ทักษะและมีการประเมินการท างานของกลุ่มนักศึกษา กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เป็นการให้นักศึกษามีเวลาและ
ใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ว่ากลุ่มท างานได้เพียงใด และสามารถใช้ทักษะสังคมและมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมกับ
กระบวนการกลุ่มนี้ ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้น
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD เป็นการเรียนการสอนที่ช่วยขับเคลื่อนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก สามารถอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนไดท้ั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ (ภานุวัฒน์ ศรี
ไชยเลิศ และมนต์ชัย เทียนทอง, 2562) 
 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อ
เป็นต้นแบบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรูแ้บบพ่ึงพาซึ่งกันและกันของกลุ่มผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับ
การเรียนรู้แบบ STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อวิธีการสอนของวิชาการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลติ
ภาพที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจ ปี 3 ที่มีความสามารถ
ทางการเรียนต่างกัน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) หลังเรียนด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    คือ นักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจ ปี 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวิชา 926-234 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน โดยใช้ระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา แล้วน ามาแบ่งตามเกณฑ์ โดยคละผู้เรียนแบบกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อนเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD ในรายวิชาการจัดการคุณภาพ
และการเพิ่มผลิตภาพ เรื่อง กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Cycle: QCC) โดยมีแผนการสอนประกอบด้วยหัวข้อ
เรื่อง แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ การแก้ปัญหาคุณภาพอย่างเป็นระบบด้วย QC story เครื่องมือ 7 QC และการน าเสนอผลงาน
ใช้เวลา 18 ช่ัวโมง โดยลักษณะการเรียนรู้จะมีวิธีการคือ ให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มร่วมกับการท าโครงงาน QC story ตาม
ขั้นตอนของกระบวนการจัดการ QCC 7 ข้ันตอน โดยจะมีการแบ่งขั้นตอนในการเรียนรู้ดังนี้ 
  2.1.1 จัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม 4-5 คน โดยคละผู้เรียนแบบเก่ง ปานกลาง อ่อนแยกแยะได้จากผลของ
เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 926-234 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ 
 2.1.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แยกเป็นรายบุคคลด้วยการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหัวเรื่องที่
ผู้สอนก าหนด ครอบคลุมเนื้อหาตามแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 

 2.1.3 ให้แต่ละกลุ่มสนทนากลุ่ม ท ากิจกรรมในรูปแบบกลุ่มในหัวเรื่องที่ผู้สอนก าหนด  
  2.1.4 เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแยกย้ายกันเพื่อท าแบบทดสอบ (Post-test) แยกเป็นรายบุคคล 
  2.1.5 น าคะแนนทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน มาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียนเพื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลง 
  2.1.6 น าคะแนนของสมาชิกกลุ่มมารวมกันเพื่อเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
  2.1.7 กลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงจะได้รับรางวัล 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC)  
  2.2.1 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เรื่องกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 
(QCC) เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยข้อแบบเป็นแบบปรนัยที่มี 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
  2.2.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความ
ถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) จากนั้น น าผลการพิจารณาความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์แบบทดสอบที่มีค่าเฉลี่ย IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อค าถาม
ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ ผลจากการพิจารณาได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
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  2.2.3 หลังจากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจที่เคยผ่านการเรียนในเนื้อหาเรื่อง กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) มาแล้ว จ านวน 30 คน ตรวจให้คะแนน
การท าข้อสอบโดยข้อที่ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน และข้อท่ีตอบผิดได้ 0 คะแนน  
  2.2.4 น าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) โดยด าเนินการ
วิเคราะห์รายข้อ ได้ค่าความยากระหว่าง 0.03 – 1.00 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ไว้ 
ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ได้ค่าอ านาจการจ าแนกระหว่าง -0.40 ถึง 0.80 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ จ านวน 20 ข้อ 
  2.2.5 น าแบบทดสอบที่เลือกไว้ 20 ข้อ ไปหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรการค านวณของคู
เดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Rechardson) KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.93 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปใช้เพื่อประเมินผล 

 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD 
ในเรื่อง กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) มีจ านวนทั้งหมด 20 ข้อ โดยแบบประเมินมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับของลิเคอร์ท 
ได้แก่ 
   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   5 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจมาก   4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อย     2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด   1 คะแนน 

น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD ที่สร้างขึ้นไป
ให้ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุง แก้ไข แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิชาการจัดการ
คุณภาพและการเพิ่มผลติภาพ คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป เป็นข้อค าถามที่ใช้ได้ เลือกข้อค าถาม 20 ข้อ ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้ดัชนีความสอดคล้อง 0.67 – 1.00 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้เพื่อประเมินผล 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 3.1 จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการทดลอง และแนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมให้กับนักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่าง 
 3.2 ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ ให้
เวลา 40 นาท ี

 3.3 ด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD กับกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้เวลา 6 สัปดาห์ๆ ละ 3 คาบๆ 50 นาท ี

 3.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ให้ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิม
แล้วบันทึกเป็นคะแนนหลังเรียน น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางการสถิติ 

 3.5 เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วจึงให้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

         ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    4.1 การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ค่าความยาก

ง่าย การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก และการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
    4.2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD ซึ่งใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ Paired – Sample T Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) และ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One-way ANCOVA) 
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     4.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา ภายหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับ
การเรียนรู้แบบ STAD ซึ่งใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปรความหมายของแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้ 
  4.50 - 5.00   หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 - 4.49   หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.50 - 3.49   หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 - 2.49   หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 - 1.49   หมายความว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย  
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจ 

ปี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจ ปี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน x ̅ S.D. t df Sig. 
ก่อนเรียน 7.00 2.055 4.968 18 0.000* 
หลังเรียน 10.68 3.481    

*p>.05 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจ ปี 3 ที่ได้รับก่อนการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD มีคะแนนเฉลี่ย 7 คะแนน และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD มีคะแนนเฉลี่ย 10.68 คะแนน จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ค่าสถิติ t-test พบว่า 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนจากการสอนโดยใช้ใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ภายหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ 
STAD 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า หลังจากนักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD 
โดยภาพรวมผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ มีค่าอยู่ใน
ระดับมาก (x ̅= 4.18, S.D. = 0.75) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าอยู่ในระดับดีมาก คือ ฝึกให้รู้จักการ
วางแผนในการท างาน (x ̅=  4.47, S.D. = 0.70) กับ ท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท างาน (x ̅=  4.47, S.D. = 0.51) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าอยู่ในระดับมาก คือ ท าให้ผู้เรียนอยากศึกษาการท าโครงงานเป็นฐาน
แบบอ่ืน ๆ มากยิ่งข้ึน (x ̅= 3.58, S.D. = 1.07) 
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ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจปี 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD 

ข้อ รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1 ช่วยท าให้เกิดพัฒนาการทางสมอง 4.16 0.69 มาก 
2 เป็นการเรียนท่ีสนุกและท้าทาย 4.11 0.81 มาก 
3 ท าให้เข้าใจเรื่องที่สนใจศึกษาได้ด ี 4.05 0.71 มาก 
4 ฝึกให้รู้จักการวางแผนในการท างาน 4.47 0.70 มาก 
5 ช่วยส่งเสรมิผูเ้รียนใหรู้้จักการแก้ปญัหา 4.37 0.68 มาก 
6 ฝึกให้ผู้เรียนมเีหตผุล 4.16 0.90 มาก 
7 ช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รียนรู้จักท างานรว่มกับผู้อื่น 4.37 0.68 มาก 
8 ช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนกระตือรือร้น 4.42 0.77 มาก 
9 ท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดตี่อการเรยีนวิชาการจัดการคุณภาพ

และการเพิ่มผลิตภาพ 
4.11 0.57 มาก 

10 ท าให้สามารถใช้เหตุผลในการแกป้ัญหาการเรียนโดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

3.79 0.98 มาก 

11 ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.32 0.67 มาก 
12 ท าให้ผู้เรียนชอบไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง

เรียนรู้ของจริง 
3.89 0.74 มาก 

13 ท าให้รู้สึกภมูิใจเมื่อหาค าตอบในเรื่องที่สงสัยด้วยตนเอง 4.16 0.60 มาก 
14 ท าให้ผู้เรียนอยากศึกษาการท าโครงงานเป็นฐานแบบอ่ืน ๆ 

มากยิ่งข้ึน 
3.58 1.07 มาก 

15 รู้สึกภมูิใจเมื่อได้น าเสนอความรู้ที่ได้จากการท าโครงงานเป็น
ฐานให้ผู้อื่นฟัง 

4.16 0.83 มาก 

16 ท าให้ผู้เรียนมีความรับผดิชอบในการท างาน 4.47 0.51 มาก 
17 ช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 4.11 0.74 มาก 
18 ตลอดเวลาที่เรียนเป็นช่วงเวลาที่ฉันเรียนอย่างมีความสุข 4.21 0.71 มาก 
19 ผู้เรยีนคิดว่านักศึกษาน่าจะได้เรียนในทุก ๆ ช้ันปี  4.26 0.99 มาก 
20 ข้าพเจ้าคิดว่าการเรยีนด้วยวิธีน้ีท าให้ผู้เรียนมีระดับการเรยีน

อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที ่
4.37 0.60 มาก 

 รวม 4.18 0.75 มาก 
 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจ ปี 3 จ าแนกตามความสามารถ
ทางการเรียนต่างกัน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ 
STAD 

3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจ ปี 3 จ าแนกตามความสามารถทางการเรียนต่างกัน (เก่ง 
ปานกลาง อ่อน) หลังเรียนโดยชุดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC โดยผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ 
STAD  
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One-way ANCOVA) ของคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษา
สาขาพัฒนาธุรกิจ ปี 3 จ าแนกตามความสามารถทางการเรียนต่างกัน โดยการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยคะแนนสอบก่อน
เรียน 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ความสามารถทางการเรียนต่างกัน 

(เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
56.072 2 28.036 3.466 0.058 

*p>.05 
 
จากตารางที่ 3 ความสามารถทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความต่างกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 น่ันคือ หลังจากควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยคะแนนสอบก่อนเรียน ของความสามารถทางการเรียน
ของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจ ปี 3 ที่มีความต่างกัน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) ที่เรียนโดยชุดกิจกรรม QCC โดยผ่านการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD มีคะแนนสอบหลังเรียนไม่แตกต่างกัน 
 3.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจ ปี 3 จ าแนกตามความสามารถทางการเรียนต่างกัน 
(เก่ง ปานกลาง อ่อน) หลังเรียนโดยชุดกิจกรรม QCC โดยผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD  
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความพึงพอใจหลังเรียนของนักศึกษาสาขา
พัฒนาธุรกิจ ปี 3 จ าแนกตามความสามารถทางการเรียนต่างกัน 

ความพึงพอใจได้รับ แหล่งความ
แปรปรวน 

df Sum of Squares Mean 
Square 

F P 

หลังเรียน ระหว่างกลุม่ 2 0.702 0.351 1.125 0.349 

 ภายในกลุ่ม 16 4.990 0.312   
 รวม 18 5.692    

 
 จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาพัฒนาธุรกิจ ปี 3 จ าแนกตามความสามารถทางการเรียนของ
นักศึกษาที่มีความต่างกัน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นั่นคือ หลังผ่าน
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกัน  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้วิธีการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STAD สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงานเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD นั้น เป็นการท าให้
นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถแสดงความสามารถได้ตามศักยภาพของตนเอง เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเป็นการท างานในกลุ่มที่มีขนาดเล็ก เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้
นักศึกษาที่เรียนอ่อนได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกภายในกลุ่มที่มีความหลากหลาย ทั้งนักศึกษาที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีโอกาสในการค้นหาข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยรู้จัก
การน าเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้จนก่อให้ เกิดปัญญาและน าความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นช้ินงานผ่านการ
เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้เมื่อน าไปปฏิบัติจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรา ศรีมุกดา , มารศรี กลางประพันธ์, 
และสมเกียรติ พละจิตต์ (2558) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้โครงงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนคิ 
STAD พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 6 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีนี้ มีผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ได้มีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พัชรา เดชโฮม (2561) ที่ได้ศึกษาแนวทางการ
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พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิพลการเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์พบว่า คะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดเท่ากับร้อยละ 87.25 นอกจากนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ หัทยา โรจน์วิรัตน์, กิตติมา พันธพฤกษา, และภัทร
ภร ชัยประเสริฐ (2561) ที่ได้น าเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD พบว่ามีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกันสมาชิกในกลุ่ม ผ่านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ นั่นคือการพึ่งพากันของกลุ่มผู้เรียน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้
ได้ดีขึ้น จึงน าไปสู่ความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชานี้ที่มีระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ 
เลี้ยงพานิชย์ (2557) ที่ได้ศึกษาผลการใช้วิธีการสอนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในรายวิชาการบริหารโครงการของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ได้มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จันทรา ศรีมุกดา, มารศรี กลางประพันธ์, และสมเกียรติ พละจิตต์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาการจัดการเรียนรูโ้ดย
ใช้โครงการร่วมกับการจัดการความรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) 
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าว อาจเป็นเพราะการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้โครงการเป็นฐานในการแก้ไขปัญหากิจกรรม QCC และการ
ใช้การเรียนรู้แบบ STAD ที่เกิดจากการคละความสามารถด้านการเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยเป็นการเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีหน้าที่ในความรับผิดชอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการ
ช่วยเหลือภายในกลุ่มสมาชิก ผ่านการให้ค าชมเชยและรางวัลกับนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง 
โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียนอ่อน เนื่องจากถ้าจัดรูปแบบการสอนแบบเดิมที่เน้นผู้สอนเป็นหลักจะท าให้
ผู้เรียนไม่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนอ่อน แต่ถ้าเป็นการเรียนรู้แบบรูปแบบใหม่เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันนั่น จะเป็นการท างานร่วมกันของทั้งนักศึกษาเก่ง ปานกลาง อ่อน ส่งผลให้การเรียนของทุกคนเป็นการสร้างความร่วมมือ
กัน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ STAD ไม่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) ซึ่งตรงกันข้ามกับงานวิจัยของ สกุล
รัตน์ แก้วสมบัติ, พิตร ทองช้ัน และ สมเกียรติ พละจิตต์ (2563) ที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ า) ที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เพราะชุดกิจกรรมดังกล่าวท าให้ผู้เรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน รู้จักวางแผน 
แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จึงส่งผลให้ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงตามไปด้วย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ จันทรา ศรีมุกดา , มารศรี กลางประพันธ์, และสมเกียรติ พละจิตต์ 
(2558) ที่ให้ผลตรงกันข้ามกับงานวิจัยนี้ นั่นคือ นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นอกจากนี้ นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนปานกลางและต่ า และนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนปานกลาง มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD จะท าให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ผ่านการท าโครงงานและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนเก่ง คนปลาง และเรียนอ่อน ผ่านการท างานเป็นทีมเพื่อ
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ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียน นอกจากนี้ถึงแม้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แต่คะแนนที่ได้ยังมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างต่ า ยังอ่านมีประเด็นปัจจัยอื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องถึงเป็นที่น่าสนใจใน
การศึกษาต่อไปในอนาคต 

2. กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD เป็นการเน้นการปฏิบัติจริงในการท า
โครงงานและการท างานเป็นทีม ดังนั้นผู้สอนควรมีการท าความเข้าใจกับผู้เรียนในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
นอกจากน้ีก่อนเรียนควรมีการช้ีแจงวิธีการสอนและข้อก าหนดต่าง ๆ เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน 

3. ในการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD ผู้สอนจะต้องใช้วิธีการสนับสนุน
ผู้เรียน เช่น การแสดงความช่ืนชม ยกย่อง โดยการปรบมือ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเป็นท างา น
เป็นทีม มีความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 ส าหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น จะเน้นเพียงการบรรยายภายในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสออกไปเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และยิ่งเป็นผู้เรียนท่ีเรียนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ข้อหนึ่งที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น าด้วยแล้ว ผู้สอนยิ่งต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากขึ้น ดังนั้น ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการน า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดท า
โครงการและการวิเคราะห์โครงการ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ช้ันปีที่ 3 
ทั้งนี้ ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) มีการคิดโจทย์ความต้องการ
ร่วมกันกับชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองโครงการได้ตรงตามความต้องการของชุมชน/ สังคม  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งมีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและ
การประชุมกลุ่ม (Focus group) หลังจากการจัดโครงการเพื่อรับฟังผลสะท้อนกลับ (Reflection) โดยมีการจดบันทึกข้อมูล 
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสรุปประเด็น จากการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียน  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อจ าแนกการเรียนรู้ตามแนวทางของ  BLOOM’S 
TAXONOMY นั้น ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  ผู้เรียนสามารถบูรณาการและสังเคราะห์โครงการต่างๆ ให้แก่ชุมชน
ได้ตามวัตถุประสงค์  โดยมีจ านวนโครงงานซึ่งเป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 โครงการ  ในด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) ผู้เรียนสามารถคิดค้น สร้างโครงการรูปแบบใหม่ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละชุมชนได้อย่าง
สร้างสรรค์ ในด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อโครงการที่จัดท าด้วยความเต็มใจและมีความ
ซาบซึ้งจากการได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชน   ในด้านทักษะทางสังคม (Social Domain) พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาการสื่อสาร 
การท างานเป็นกลุ่ม การจัดการ และความสามารถในการเป็นผู้น าซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนในระดับรายวิชา (CLO) และ
ของหลักสูตร (ELOs) 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน การจัดท าโครงการและการวิเคราะห์โครงการ 
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Abstract 
For teaching and learning at present, It cannot focus solely on a lecture within a class.  It is very 

important to give the opportunity for learners to learn outside the classroom. Moreover, learners who study 
public administration have one of the expected learning outcomes (ELOs) in producing leadership graduates. 
The instructor need to have a suitable learning support environment. Therefore, the objectives of this study 
was to study the effectiveness of the application of Work-Integrated Learning (WIL) Model in subject Project 
Formulation and Policy Analysis for the 3rd year students in Public Administration program.  The instructor 
assigned the learners to learn from the project ( Project- based Learning) , there were ideas and needs in 
common with the community, which aims to enable learners to integrate academic services into teaching 
and learning effectively and able to respond the project in accordance with the needs of the community/ 
society.  This research was a qualitative research.  Data collection by using participant observation, semi-
structured interview and focus group after the project to receive feedback (Reflection) then analyzed data 
by content analysis and summary of issues.  The findings revealed that the learner achievement when 
classifying learning according to BLOOM’ S TAXONOMY guidelines, in cognitive domain, the learners could 
integrate and synthesize projects to the community. There were a total of 6 projects resulting from teaching 
method.  In psychomotor domain, the learners could invent a new projects to meet the needs of each 
community creatively.  In affective domain, the learners responded to the project with a willingness and 
appreciation of helping the community.  In social domain, the learners had developed communication, 
teamwork, management, and leadership that were aligned with CLO and ELO. 
 
Keywords: Effective, Work-Integrated Learning (WIL), Project Formulation and Policy Analysis 
 
บทน า   
 ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน 
ทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ขึ้นโดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาประเทศ  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งมีจุดเน้นท่ีส าคัญในการมุ่งสู่การสรา้ง 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2563) อย่างไรก็ตาม การจะสามารถพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุตามแนวทางดังกล่าวได้นั้น  จ าเป็นต้องมีการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่สุดเลยก็ว่าได้  เนื่องจากการจะพัฒนาประเทศให้ไปสู่การ
เป็นประเทศไทย 4.0 ได้นั้น  “ทรัพยากรมนุษย์” จัดเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะจะเป็นตัวแปรส าคัญในการ
ก่อให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้  นอกจากนี้  ยิ่งในปัจจุบันทรัพยากรมนุษย์ถูกพิจารณาว่าเป็น เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ผลักดันองค์กรหรือแม้แต่ประเทศชาติสามารถก้าวไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กัลย์ ปิ่น
เกษร, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, และ จิราวรรณ คงคล้าย, 2560)  
 เนื่องจากทุนมนุษย์ (Human Capital) จะเป็นผลรวมของทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ ที่มี
อยู่ในตัวมนุษย์ทั้งที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด และที่เกิดมาจากการเรียนรู้  ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะส่วนบุคคล (Hyun, H. S. 
(2010)  ดังนั้น  การจะสร้างให้เกิดทุนมนุษยไ์ด้นั้น  จ าเป็นต้องมีการเสริมสร้าง เกิดการสั่งสมและรวบรวมองค์ความรู้ไว้ตั้งแต่
สมัยยังเป็นเด็ก โดยจะต้องเริ่มต้นมาจากครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กท่ีสุดแต่มีความส าคัญมากท่ีสุด ตลอดจนสังคม
แวดล้อมท่ีบุคคลดังกล่าวได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน และสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผ่านกิจกรรม ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพราะหากมนุษย์ได้ยิ่งมีโอกาสในการเรียนรู้และได้สั่งสม
ประสบการณ์เอาไว้มากเท่าใด  ก็จะยิ่งมีลักษณะของการมีทุนมนุษย์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น  (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2557) จึงอาจ
กล่าวได้ว่า การจะสร้างให้บุคคลได้กลายเป็นทุนมนุษย์ได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งภาคประชาชน 
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ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ในการร่วมกันจัดรูปแบบกิจกรรมและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมกา รเรียนรู้ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จากพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายของการอุดมศึกษาเอาไว้ว่า เป็น “การจัดการศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบด้วย การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่า”  จึงถือเป็นการศึกษาในระดับสูง (Higher 
education) ดังนั้น  ในด้านการจัดการเรียนการสอนก็จะต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา
ด้วยเช่นเดียวกัน   ซึ่งหากพิจารณาตามแนวทางของ  BLOOM’S TAXONOMY นั้น (Bloom, et al. 1956) (Anderson, L. 
W. and Krathwohl, D. R., et al., 2001) (Krathwohl, D. R. (2002) จะเห็นได้ว่า จะต้องสร้างให้เกิดการเรยีนรู้ในด้านตา่งๆ 
ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) และด้านทักษะทางสังคม (Social Domain) โดยการเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมและในขณะเดียวกันจะต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของแต่ละหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ด้วย 

ด้วยเหตุนี้  การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น จึงเน้นเพียงการบรรยายภายในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสออกไปเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และยิ่งเป็นผู้เรียนท่ีเรียนทางด้านรัฐประศาสนศาสตรท์ีม่ี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ข้อหนึ่งที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น าด้วยแล้ว ผู้สอนยิ่งต้องมีการจัด
สภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากข้ึน 

ดังนั้น  ในรายวิชา การจัดท าโครงการและการวิเคราะห์โครงการ ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพของหลักสูตรรัฐ-
ประศาสนศาสตร์  ผู้สอนจึงได้มีการน าเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนในรายวิชา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ช้ันปีที่ 3 ทั้งนี้ 
ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) มีการให้อิสระกับผู้เรียนในการระดม
ความคิดเพื่อเลือกประเภท รูปแบบของโครงการที่จะจัดท า และให้ผู้เรียนมีการคิดโจทย์ความต้องการร่วมกันกับชุมชน/
หน่วยงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองโครงการได้ตรงตามความต้องการของชุมชน/ สังคม  หลังจากนั้น ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งมอบโครงการให้กับชุมชน รวมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นสะท้อนกลับ (feedback) จาก
ชุมชน 

อย่างไรก็ตาม  ผลจากการน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) มาประยุกต์ใช้ถือ
ได้ว่าเป็นการน าร่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการน ามาใช้ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากผู้เรียนในหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 จะเป็นหลักสูตรแรกๆ ที่มีการน าเอาแนวทางของการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education : OBE) มาเป็นแนวทางส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งผลดังกล่าวจะท าให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ในหลักสูตรใหม่มีการลดจ านวนหน่วยกิตลงอย่างมากจาก 134 หน่วยกิตเหลือเพียง 123 หน่วยกิตเท่านั้น  โดยจะมีการน า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) มาปรับใช้ในรายวิชามากกว่า 50% เลยก็ว่าได้  ดังนั้น  
จากการน าแนวทางวิธีการสอนดังกล่าวมาใช้ ตัวผู้สอนเองก็จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา มีการคิด
แนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในระดับหลักสูตร  รวมทั้งมีการติดต่อกับชุมชนเพื่อให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน  ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญภารกิจ
หนึ่งของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกัน  
 
วัตถุประสงค์    

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการน ารปูแบบการจัดการเรียนการสอนเชงิบูรณาการกบัการท างาน (WIL) มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดท าโครงการและการวิเคราะห์โครงการ ให้กับนักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ ช้ันปีท่ี 3 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย    

การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดทีส่ าคญั ดังนี้  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 61 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 944-

315 การจัดท าโครงการและการวิเคราะห์โครงการ  ที่จัดให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการรัฐกิจ ในช้ันปีท่ี 
3    ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

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 โดยศึกษาเกี่ยวกับ การ
จัดการเรียนการสอนอื่น ๆ อีกด้วย 

3.2 การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการบันทึก การสังเกตและวิธีการสัมภาษณ์  โดยการบันทึก การ
สังเกตพฤติกรรมตั้งแต่กระบวนการระหว่างที่นักศึกษามีการออกไปพูดคุยกับชุมชน/หน่วยงานเพื่อรับโจทย์การท าโครงการ  
ในระหว่างการระดมความคิดร่วมกันในแต่ละกลุ่มภายในช้ันเรียน  ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ
สิ้นโครงการ และส่งมอบโครงการให้แก่ชุมชน รวมทั้งได้การ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 
interview) เป็นรายบุคคลทั้งจากผู้เรียนและตัวแทนจากชุมชน/หน่วยงาน โดยมีการจดบันทึกและบันทึกเสียงในระหว่างการ
สัมภาษณ์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

analysis) และสรุปประเด็น โดยการวิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลตามวัตถุประส งค์ กรอบแนวคิดการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและน าไปสู่การเช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความส าคัญของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ประมวลและสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดย
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผล เป็นลักษณะของการพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการศึกษา
และสรุปตามหลักการ  

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) กรณีศึกษา รายวิชาการจัดท า
โครงการและการวิเคราะห์โครงการ 

 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางของการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome Based Education : OBE) 

ส าหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาการจดัการรัฐกิจ 
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ผลและอภิปราย   
จากผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 

กรณีศึกษา รายวิชาการจัดท าโครงการและการวิเคราะห์โครงการ” สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดท าโครงการและการวิเคราะห์โครงการ ให้กับนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ช้ันปีท่ี 3 
 ส าหรับรายวิชาการจัดท าโครงการและการวิเคราะห์โครงการมีการก าหนดผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา (Course 
learning outcome : CLO) ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 1. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดท าโครงการ
สาธารณะต่างๆ  และ 2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  ดังนั้น  เพื่อให้สามารถบรรลุตามผลการเรียนรู้
ดังกล่าว  ผู้สอนจึงได้มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับผู้เรียนตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมโครงการ 2) การอนุมัติโครงการ 3) การบริหารโครงการ สามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆ 
ได้ดังภาพประกอบที่ 2-4 
 

1) ขั้นตอนการเตรียมโครงการ  ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบท่ี 2  ขั้นตอนการเตรียมโครงการ 
 
 
 

2) การอนุมัติโครงการ ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 

 

ผู้เรยีนเลือกและติดต่อชุมชน/หน่วยงาน
เป้าหมายเพื่อคิดโจทย์ร่วมกัน 

ผู้เรยีนระดมสมอง (Brainstorming) 
ร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุม่ 

เพื่อจัดท าโครงการ 
 

ผู้เรยีนจัดท า (ร่าง) โครงการ  
และน ามาอภิปรายร่วมกันกับผู้สอน 
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ภาพประกอบท่ี 3  ขั้นตอนการอนมุัติโครงการ 
 
 
 

3) การบริหารโครงการ ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 4  ขั้นตอนการบรหิารโครงการ 
 

ผู้เรยีนจัดท า (ร่าง) โครงการ  
และน ามาอภิปรายร่วมกันกับผู้สอน 

ผู้สอนพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของ
โครงการ พร้อมพิจารณาวิเคราะหค์วาม

เป็นไปได้ของโครงการร่วมกับผู้เรยีน 

ผู้เรยีนด าเนินโครงการ  
ณ ชุมชน/หน่วยงานเป้าหมาย 

 

การสะท้อนกลับ 

(Feedback) 

ผู้เรยีนน าเสนอโครงการให้กับชุมชน/
หน่วยงานเป้าหมายเพื่อรับทราบและให้

ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าโครงการ 
 

การสะท้อนกลับ 

(Feedback) 

โครงการได้รบัการอนุมตั ิ

ผู้เรยีนประเมินผลโครงการ 
และสรุปผลโครงการ 

 
 

ผู้เรยีนน าเสนอโครงการ รับฟังข้อมูล
สะท้อนกลับจากผูส้อนและตัวแทนจาก

ชุมชน/หน่วยงานเป้าหมาย 
 
 

การสะท้อนกลับ 

(Feedback) 
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จากการสัมภาษณ์นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า  เมื่อพิจารณาตามแนวทางของ  
BLOOM’S TAXONOMY นั้น (Bloom, et al. 1956) (Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R., et al., 2001) (Krathwohl, 
D. R. (2002)  พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาของรายวิชาเป็นอย่างดี  รวมทั้งผู้เรียนสามารถ
บรรลุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้ค่อนข้างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 
(มปป) ยอติยศ สรรคบุรานุรักษ์ (2559) รัฐพล ประดับเวทย์ (2560) ซึ่งสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็นรายด้านได้ดังนี้  

1. ในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ผู้เรียนสามารถบรรลุระดับการเรียนรู้จากข้ันต่ าไปสู่ทักษะการคิดในขั้นที่
สูงขึ้นได้ (Higher Order Thinking Skills : HOTS) ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้โดยการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์   มีการน าไปใช้ โดยเป็นขั้นที่
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน/หน่วยงานได้ และสามารถวิเคราะห์มองเห็น
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน  ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนในห้องเรียน เพื่อสังเคราะห์ต่อยอดองค์
ความรู้ ออกมาเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งมีจ านวนโครงการซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 โครงการ  ได้แก่ 

1.1 โครงการส่งเสริม สร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน 
1.2 โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 
1.3 โครงการ Wang-Tone for Change, Save Wang-Tone 
1.4 โครงการหนูน้อยแยกขยะสร้างรายได้@โรงเรียนบ้านด่าน 
1.5 โครงการปลอดยุง ปลอดโรค 
1.6 โครงการกล้วยหินบ้านเขาหลัก สร้างรายได้ 
 
2. ในด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ส าหรับทักษะด้านนี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับรู้  ซึ่งเป็นการให้

ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัตทิี่ถูกต้อง โดยผู้เรียนสามารถคิดค้น จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชุมชน/
หน่วยงานได้ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง มีการกระท าซ้ า เพื่อให้เกิดความช านาญ ทั้งนี้ ผู้เรียนได้จัดท า
โครงการให้กับชุมชน/หน่วยงาน” (Community-based Learning) ต่างๆ จ านวน 4 ชุมชน กับ 2 หน่วยงานในจังหวัดตรัง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ 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 
10-11 คน ผู้เรียนมีการให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม มีความส านึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เคารพใน
สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม สามารถในการปรับตัว รับฟัง 
ยอมรับความคิดเห็น ท างานกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม ได้อย่างเหมาะสม (Chandio, Muhammad Tufail, 
Pandhiani, Saima Murtaza, and Iqbal, R., 2016) รวมทั้งการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) ให้กับผู้เรียน ทั้งจาก
ผู้สอนและตัวแทนจากชุมชน/หน่วยงานเป็นกลไกการพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี (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
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่มได้  

อย่างไรก็ตาม  ผลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) กรณีศึกษา รายวิชาการจัดท าโครงการและการวิเคราะห์โครงการนั้น พบว่า แนวทางส าคัญในการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางของการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) ส าหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร-
บัณฑิต สาขาการจัดการรัฐกิจ เนื่องจากโดยธรรมชาติของผู้เรียนที่เรียนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่ชอบให้มีการเรียน
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เฉพาะการบรรยายภายในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียว  แต่จะช่ืนชอบการได้ออกไปปฏิบัติกิจกรรมในภาคสนาม เช่น การลงพื้นที่ 
การท ากิจกรรมนอกช้ันเรียน การจัดโครงการ และกิจกรรมการได้ออกไปพบปะบุคคลภายนอก เป็นต้น  ดังนั้น  ส าหรับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ก็คือ การที่ผู้สอนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น ได้กล้าคิด กล้าท า
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งผู้สอนควรจะต้องให้ผลสะท้อนกลับ
กับผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบข้อแนะน าเพื่อน าไปใข้ในการปรับปรุงได้ในอนาคต McLennan, B. & Keating, S.  
(2008) Orrell, J.  (2011).   
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 5 ภาพส่วนหนึ่งจากโครงการส่งเสริม สร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน 
 

 
ภาพประกอบท่ี 6 ภาพส่วนหน่ึงจากโครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 
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ภาพประกอบท่ี 7 ภาพส่วนหน่ึงจากโครงการ Wang-Tone for Change, Save Wang-Tone 

 
ภาพประกอบท่ี 8 ภาพส่วนหน่ึงจากโครงการหนูน้อยแยกขยะสร้างรายได้@โรงเรยีนบ้านด่าน 

 
ภาพประกอบท่ี 9 ภาพส่วนหน่ึงจากโครงการปลอดยุง ปลอดโรค 
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ภาพประกอบท่ี 10 ภาพส่วนหน่ึงจากโครงการกล้วยหินบ้านเขาหลกั สร้างรายได้ 

 
สรุปผลการวิจัย   

จากการศึกษา “ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) กรณีศึกษา 
รายวิชาการจัดท าโครงการและการวิเคราะห์โครงการ” นั้น โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการน า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดท า
โครงการและการวิเคราะห์โครงการ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ช้ันปีที่ 3 
นั้น ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นการศึกษาเพื่อน าร่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) ส าหรับนักศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการรัฐกิจ  ซึ่งในภาพรวมถือได้ว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้
ค่อนข้างดี ทั้งด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  ด้านจิตพิสัย (Affective 
Domain) รวมทั้งด้านทักษะทางสังคม (Social Domain) ที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน คือ ด้านพุทธิพิสัย โดยผู้เรียนสามารถบรรลุ
ระดับการเรียนรู้จากขั้นต่ าไปสู่ทักษะการคิดในขั้นที่สูงขึ้นได้ (Higher Order Thinking Skills : HOTS) ซึ่งสอดคล้องกับท้ังผล
การเรียนรู้ในระดับรายวิชา (Course learning outcome : CLO) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร (Expected 
Learning Outcomes : ELO) ได้  นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาจาก 10 ทักษะที่จ าเป็นในโลกอนาคตในปี 2025 จาก World 
Economic Forum ซึ่งประกอบด้วย 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม 2) ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) 
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 4) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 5) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ 6) ทักษะการเป็น
ผู้น าและอิทธิพลทางสังคม 7) ทักษะการใช้ ดูแลและจัดการเทคโนโลยี 8) ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม 9) 
ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว และ 10) ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจและ
ทักษะการระดมความคิด (10 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต, 2564) ดังนั้น  การจะสร้างผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นต่างๆ 
ดังกล่าวได้นั้น  รูปแบบวิธีในการจัดการเรียนการสอนก็เป็นส าคัญ เพราะจะเป็นกลไกในการสร้างผู้เรียนให้สะสมองค์ความรู้
เพื่อมีลักษณะของทุนมนุษย์ท่ีจะสามารถดึงศักยภาพมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรหรือประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต  ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่น ามาช่วยท าให้ผู้เรียนได้มีการคิด วิเคราะห์ รวมทั้งได้
ลงมือปฏิบัติจริง  โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สอน ทั้งนี้ ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นเสมือนผู้อ านวย (Facilitator) เพื่อจัดการองค์
ความรู้และท าให้ผู้เรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ควรมีการจัดอบรมผู้สอนเพื่อให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) เพิ่ม 
มากขึ้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา 

2. ควรมีการสนับสนุนให้หน่วยงาน/ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดโจทย์ของชุมชน เพื่อท าให้การ 
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) กับรายวิชาอื่น  
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) กับการส่งเสริมให้เกิดเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตเพิ่มเติม  
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บทคัดย่อ 
 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดสอนรายวิชา โครงการการ
พัฒนาและด าเนินการงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับ รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน  ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาการ
จัดการการบริการ จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ร้าน สวีท เเฟกทอรี่ จ านวน 67 วัน ผู้สอนได้สะท้อนกลับผลการ
ด าเนินงานเป็นรายสัปดาห์ด้วยการบันทึก การสังเกต การสัมภาษณ์ และค าถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้าง การน าเสนอแบบ
กลุ่ม ส าหรับนักศึกษา 27 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาแบบบรรยาย  ผลสะท้อนกลับจากผู้สอน พบว่า การเปิดด าเนินธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มให้ประสบความส าเร็จ น้ัน นักศึกษา ต้องค านึงถึง “SWEET FACTORY” มาตรฐานการด าเนินงาน 
(Standard Operating Procedures) สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Willingness to learn) การศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
(Entrepreneur mindset) ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional intelligence)  การสร้างระบบการท างานเป็นทีม 
(Teamwork) การบริการด้วยมิตรภาพ (Friendly service) การบริหารจัดการ (Administrative) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
(Communication) การใช้เทคโนโลยี (Technology platform) การแสวงหาโอกาส (Opportunity) ทักษะการรับมือกับ
ปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว (Resilience) และความส าเร็จอยู่ที่ตัวเรา (Yourself) ผลสะท้อนกลับสอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารในช่วงโรคระบาดโควิด-19 และผลการส ารวจ โดยสภาเศรษฐกิจโลก 4 กลุ่มทักษะ 
ทีพ่ึ่งประสงค์ส าหรับบัณฑิต และนายจ้าง คือ ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา ทักษะด้านการบริหารจัดการตัวเอง ทักษะด้าน
การท างานร่วมกับผู้อื่น และทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการท างานภายในปี 2568  
 
ค าส าคัญ: การสะท้อนกลับ นวัตกรรมการสอน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 

Abstract 
Faculty of Hospitality and Tourism, Prince of Songkla University, Phuket Campus, offered the 

Restaurant Development and Operations Project combined with Internship subject and assigned the 4th 
year students for the Hospitality Management program to operate and manage Sweet Factory cafe for 67 
days. The lecturer gives reflection by recording, observing, interviewing, semi-structured open-ended 
questions, group presentation to 27 students, and using content analysis to analyze the result. The 
reflection provided by the lecturer revealed that the students would succeed to operate and manage the 
restaurant business if the students following the concept "SWEET FACTORY" consists of Standard Operating 
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Procedures, Willingness to learn, Entrepreneur mindset, Emotional intelligence, Teamwork, Friendly 
service, Administrative, Communication, Technology platform, Opportunity, Resilience, and Yourself. 
The reflections resulted according to the management guidelines for the restaurant business during the 
COVID-19 pandemic. Furthermore, the 4-key skills survey by World Economic Forum said that graduate 
students need to have and employers looking for Problem-solving, Self-management, Working with people, 
and Technology use and develop skills to be the foundation work skills by the year 2025. 

 
Keywords: Reflection, Teaching Innovation, Food and Beverage Business 
 
บทน า  
 โลกยุคใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจ สังคม ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลงทุน
และให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (จิตติมา จันทกาศ, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, นรา สมประสงค์, และราชันย์ บุญธิ
มา, 2563) สถาบันการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามความคาดหวังของสังคมและตลาดแรงงาน 
การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้โดยฝกึให้ผู้เรียนไดเ้รียนรูผ้่านการลง
มือปฏิบัติจริง จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (พวงพยอม  ชิดทอง และปวีณา  โฆสิโต , 2560)  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม มีการฝึกทักษะ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบจน
สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ไดจ้ริงในอนาคตเมื่อส าเร็จการศึกษา (จิรภัค  สุวรรณเจริญ,  อติญาณ์ ศรเกษ
ตริน, และ ชุติมา  มาลัย, 2560) อีกทั้งจากรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) คาดการณ์ว่าในปี 
2568 โลกการท างานจะต้องเผชิญกับภาวะ "double-disruption" ทั้งจากโรคระบาดโควิด19 และการใช้ระบบอัตโนมัติที่ไม่
จ าเป็นต้องตอบโต้หรือสั่งงานจากมนุษย์ (automation) เข้ามาทดแทนการจ้างคน  ผลกระทบดังกล่าวอาจท าให้คนท างานที่มี
ทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีโอกาสเสี่ยงตกงาน การส ารวจ พบว่า มีคนท างานกว่า ร้อยละ 50 
ที่ขาดทักษะ 4 กลุ่มหลัก ที่จ าเป็นส าหรับปี 2568 คือ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านคน ทักษะด้านเทคโนโลยี และ
ทักษะการบริหารจัดการตัวเอง ซึ่งประกอบด้วย 10 ทักษะย่อย คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม ทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่  
ทักษะการเป็นผู้น าและอิทธิพลทางสังคม ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลย ีทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม 
ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว และทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะ
การระดมความคิด (Whiting, 2020)  

การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ และ
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based 
curriculum) การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward design) การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลการปฏิบัติงาน 
(Performance-based curriculum) การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome-based education) (ออมสิน จตุ
พร และ อมรรัตน์ วัฒนาธร, 2557) เพื่อให้ได้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ทักษะ ดังที่กล่าวมาข้างต้น และสอดรับกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน แต่การมีหลักสูตรที่ดีและส าเร็จได้ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันหรือหลักสูตร ผู้สอน
จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือรูปแบบการสอนที่เน้นการบรรยายในช้ันเรียนไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนที่มีเทคนิค แนวทาง 
รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม การให้ผลสะท้อนกลับต่อผู้เรียนเพื่อการพัฒนาปรับปรุง กับผู้เรียนตามสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนไป จนเกิดเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  (วิจารณ์ พานิช, 2555 และ ไพบูลย์ เเคนวัง, 2558) อีก
ทั้งควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ตามกลุ่มสาระวิชาที่ก าหนดไว้ (ศุภมณฑา 
สุภานันท์, 2559) จะช่วยยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถเป็นผู้สอนมืออาชีพ ที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
การสะท้อนกลับเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงขึ้น (Maughan 
& Webb, 2001) ผู้เรียนสามารถมองเห็นตัวเองภายใต้บริบทจากประสบการณ์ของตนเอง ด้วยวิธีการเผชิญ เข้าใจ และแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงของตนเอง (จุไรรัตน์ วัชรอาสน์, 2560)  
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จากแนวคิดที่กล่าวมา บทความนี้จึงเป็นการน าเสนอการสะท้อนกลับกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนเพื่อถอดบทเรียน
แนวทางการพัฒนาด าเนินการธุรกิจร้านอาหาร ผ่านรายวิชาโครงการการพัฒนาและด าเนินการงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
บูรณาการร่วมกับรายวิชาฝึกปฏิบัตงิาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 27 คน ในหลักสูตรการ
จัดการการบริการ (นานาชาติ) คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยเน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนของการเปิดธุรกิจร้านอาหารผ่านรูปแบบการจัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจริง ภายใน
มหาวิทยาลัย ภายใต้ช่ือร้าน “Sweet Factory Café”  เป็นระยะเวลา 67 วัน  
 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อศึกษารูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการการพัฒนาและด าเนินการงานธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม 

2. เพื่อศึกษาผลสะท้อนกลับจากผูส้อนต่อรูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาโครงการการ
พัฒนาและด าเนินการงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

3. เพือ่น าเสนอแนวทางและโมเดลการการพัฒนาและด าเนินการธุรกจิรา้นอาหารให้สอดคล้องกับรายวิชาโครงการ
การพัฒนาและด าเนินการงานธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม 

 
กรอบแนวคิด   

                      
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)  
-การสะท้อนกลับการจดัการเรียนรู้ (Reflective Teaching)  
-แผนธุรกิจการด าเนินงานธุรกจิร้านอาหาร (Restaurant Business plan)  

วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อศึกษารูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาโครงการการพัฒนาและด าเนินการงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

-การสังเกตการท างานร่วมกันของแต่ละแผนก 

-การสะท้อนผลการด าเนินงานโดยนักศึกษารายบุคคลและแผนก 

-การประชุมหัวหน้าแผนกเพ่ือติดตามงานรายสัปดาห์  
-การน าเสนอผลการด าเนินงานของแต่ละแผนกด้วยการน าเสนอ 

-แบบประเมินการด าเนินงานรายแผนก 

-การสะท้อนการจัดกิจกรรมรายสปัดาห์โดยอาจารย์ผูส้อน 

-สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาในรายวิชาโครงการการพัฒนาและ
ด าเนินการงานธรุกิจฯ 

 

วัตถุประสงค์ท่ี 3 
แนวทางและโมเดลการ

การพัฒนาและ
ด าเนินการธรุกิจ

ร้านอาหารใหส้อดคล้อง
กับรายวิชาโครงการการ
พัฒนาและด าเนินการ
งานธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่ม 

วัตถุประสงค์ท่ี 2. เพื่อศึกษาผลสะท้อนกลับจากผูส้อนต่อรปูแบบและกิจกรรม
การจัดการเรยีนการสอนรายวิชาโครงการการพัฒนาและด าเนินการงานธุรกิจฯ 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบการวิจัย  
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ระเบียบวิธีการวิจัย    
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่นักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการการบริการ (นานาชาติ) คณะการบริการและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงการการ
พัฒนาและด าเนินการงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวน 13 และ14 คน 
ตามล าดับ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การสังเกต การบันทึก การสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้าง ใช้
การสนทนากลุ่ม และการเขียนสะท้อนคิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) แบบบรรยาย  
 
ผลและอภิปราย   

รายวิชา โครงการการพัฒนาและด าเนินงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดบั
รายวิชา (Course Learning Outcomes - CLO) ไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ (1) นักศึกษามีความรู้ในสาขาวิชาการด าเนินงานและ
การจัดการการบริการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก และ(2) 
เข้าใจการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ จากผลการเรียนรู้
ดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนได้มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาโดยก าหนดให้นักศึกษาวางแผนธุรกิจ
ร้านอาหาร แบ่งการท างานออกเป็นฝ่ายต่างๆ คือ หัวหน้าโปรเจค เลขานุการ ฝ่ายการตลาด บัญชีและจัดซื้อ ทรัพยากรบุคคล 
ครัว บาร์ แคชเชียร์และเซอร์วิช นักศึกษาน าแผนธุรกิจที่ก าหนดไว้ มาปฏิบัติจริง ณ ห้องอาหาร Sweet Factory ภายใน
คณะฯ ร่วมกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปิด
ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. ตลอดระยะเวลา 67 วัน คณะฯ คิดค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท ค่าน้ า
เหมาจ่าย 500 บาทต่อเดือน ค่าไฟฟ้าตามการใช้งานจริงหน่วยละ 4.10 บาท นักศึกษามีงบประมาณสนับสนุนตั้งต้นจาก
คณะฯ 30,000 บาท และน าส่งคืนกลับเต็มจ านวนหลังปิดโครงการ ผลการด าเนินงานมีรายได้ทั้งสิ้น 355,238 บาท หรือ 
5,302.06 บาทต่อวัน มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 313,689.93 บาท ก าไรสุทธิ 41,548.07 บาท นักศึกษาจัดแบ่งกันตามสัดส่วน 
 ผู้สอนได้ออกแบบการติดตามผลการด าเนินงานที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด เช่น การสังเกตการท างาน การประชุมหัวหน้าแผนกรายสัปดาห์ แบบประเมินเช็คลิสต์การด าเนินงานของแต่ละแผนก 
การสัมภาษณ์รายบุคคล และน าผลดังกล่าวมาสะท้อนกลับรายสัปดาห์ให้นักศึกษาทราบและน าไปปรับปรุงแก้ไข โดยมีผลสรุป
รายสัปดาห์ ดังนี้   
 
ตารางที่ 1 ผลสะท้อนกลับจากผู้สอน โครงการการพัฒนาและด าเนินงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Sweet Factory 

ผลสะท้อนกลับจากผูส้อน / สัปดาห์ ผลสะท้อนกลับจากผูส้อน / สัปดาห์ 
ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 1 เป็นการทดสอบสิ่งที่วางแผน
ไว้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากน้อย
เพียงใด ผู้สอน พบว่า การสื่อสารระหว่างฝ่ายยังขาด
ความชัดเจน ทัศนคติในการท างานยังมีการเกี่ยงงาน การ
ส่งมอบการบริการที่ล้าช้าผิดพลาด การควบคุมสินค้าคง
คลังที่ไม่แน่นอน และการท างานเป็นทีมที่ยังขาดความ
กระตือรื้อร้น แต่ถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีและทดสอบ
แผนการด าเนินงาน ระบบต่างๆ ที่วางไว้ ผู้สอนจึงขอ
ส รุ ป ด้ ว ย ค ำ ว่ ำ  CASINO ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
Communication, Attitude@ Work 
( responsibility) , Service delivery, Inventory 
control, Network, Operation 

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 2 การจดบันทึกข้อมูลรายงาน
เกี่ยวกับการขาย ต้นทุน และเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนจาก
ลูกค้าทั้งเชิงบวกและลบ น าปรับปรุงการท างาน มีการสื่อสาร
ข้อมูลต่างๆ ที่เข้าใจตรงกันมากขึ้น ผู้ให้บริการที่ดีควรมีทักษะ
การสังเกตพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า เช่น การสั่ง
อาหารและเครื่องดื่ม ปริมาณหรือสิ่งที่เหลือกลับมาในจาน
อาหาร การส่งมอบบริการ บรรยากาศภายในร้าน เป็นต้น เปิด
โอกาสในการพัฒนาออกแบบปรับปรุงรายการอาหารและ
เครื่องดื่ม ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เกินความคาดหวังของ
ลูกค้าที่ตั้งใจไว้ ก่อให้เกิดการบอกต่อ ซื้อซ้ า ผู้สอนจึงขอสรุป
ด้วยค ำว่ำ RECORD ซ่ึงประกอบด้วย Report, Except, 
Communicate, Observe, Research, Develop 

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 3 ผู้สอนมองว่ามีระบบการ
ท างานดีขึ้น ทุกคนเข้าใจบทบาทตัวเอง ทีมบริการมีความ
เข้าใจทั้งลูกค้าและเพื่อนร่วมงานทีมอื่นๆ ทัศนคติในการ

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 4 ผู้สอน พบว่า แนวโน้มการท างาน
ดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะฝ่ายครัว เมื่อ Dr. Mitchell ได้ให้
การอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ความสะอาดและปลอดภัยใน
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ผลสะท้อนกลับจากผูส้อน / สัปดาห์ ผลสะท้อนกลับจากผูส้อน / สัปดาห์ 
ท างานร่วมกันดีขึ้นเพราะทุกคนคือเพื่อนกัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน นอกจากน้ีรสชาติอาหารและเครื่องดื่มเริ่มคงที่ 
แต่เรายังต้องพัฒนาปรับปรุงอาหาร บริการ การจัดการ
ร้าน (ความสะอาดและสุขอนามัย) ผู้สอนจึงขอสรุปด้วย
ค ำว่ำ “SMART” ประกอบด้วย Service delivery, 
Management, Attitude, Responsibility, Taste 

ครั ว ”  ทุ กคน เข้ า ใจหน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบตาม  Job 
description ท างานด้วยความกระตือรือร้น และให้ทุกทีม
รักษามาตรฐานความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับความ
สะอาดทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน ร่วมถึงสุขอนามัยส่วน
บุคคลตามที่ได้ตกลงไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน เพราะเรายังอยู่
ภายใต้การเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด19 อีกทั้งทุกทีมควรให้
ความส าคัญกับข้อมูลสรุปยอดขาย Sales mixed จากฝ่าย
บัญชี เพราะจะช่วยให้การพัฒนางานได้อย่างมีเป้าหมาย  
ผู้สอนจึงขอสรุปด้วยค ำว่ำ “TREND” ซ่ึงประกอบด้วย 
Training, Responsibility, Enthusiasm, Neat, 
Development 

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 5 คณะฯ มีกิจกรรมพิเศษการ
ฝึกซ้อมและถ่ายภาพพี่บัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร Event – เป็นโอกาสให้เราเพิ่มยอดขาย 
และเรามียอดขายช่วงกิจกรรมสองวัน 50,000 บาท แต่ 
Variable - การท าร้านอาหารมีต้นทุนแปรผัน การสั่งซื้อ
หรือจัดเตรียมวัตถุดิบ ถ้ามากไปอาจจะมีผลกระทบน้อย
ไปอาจจะเสียโอกาสหากลูกค้าต้องการเพิ่ม กิจกรรม
พิเศษ Encourage- เป็นงานที่หนัก เหนื่อย การกระตุ้น 
ให้ก าลังใจกันเป็นสิ่งจ าเป็น กำรสร้ำง Networking – 
เครือข่ายช่วยต่อยอดทางธุรกิจ สร้างการรับรู้ และเพิ่ม
ฐานลูกค้าใหม่ ดังนั้น Teamwork - ทีมงานท่ีดีเป็นหัวใจ
ของการธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะเมื่อร้านมีกิจกรรม
พิ เศษ ผู้สอนจึ งขอสรุปด้วยค ำว่ำ  “EVENT” ซ่ึง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Event, Variable & Volume, 
Encourage, Network, and Teamwork 

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 6 สภาพอากาศไม่ดี มีฝนและลม
แรง เราต้องกลับมามองจุดที่ท าให้เกิดการสูญเสียเพื่อลด
ต้นทุน (Waste) เนื่องจากรายได้ (Earning) เฉลี่ยต่อวันเริ่ม
ลดลง ลูกค้าเป็นเพื่อนๆ กลุ่มเดิมๆ ส่งสัญญาณให้เราต้อง
ด า เ นิ น ก า ร ทบ ทวน ห รื อ ป รั บ เ ป ลี่ ย น  ( Action and 
adjustment) บางอย่าง แต่เรามีจุดเด่นท่ีรสชาติ (Taste) ที่
ได้รับการยอมรับ การรักษาฐานลูกค้า และยอดขายไม่ให้ลดลง
ไปจากเป้าหมาย ปรับพฤติกรรม (Habit) ที่ช่วยกันลดการ
สูญเสียและเพิ่มความพยายาม (Effort) ออกแบบรายการ
อาหารใหม่ๆ (Redesign) ที่ตอบสนองความต้องการลอง
ลูกค้าต่อไป ดังนั้น ผู้สอนจึงขอสรุปด้วยค ำว่ำ “WEATHER” 
ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Waste, Earning, Action, Taste, 
Habit, Effort, Redesign 

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 7 ปัญหาความสะอาดทในครัว
และห้องอาหาร และการจัดวางสิ่งของท าให้เกิดสูญเสีย
ขึ้นในกระบวนการผลิตและส่งมอบบริการ C- Clean & 
Safety – ความสะอาดของพื้นที่ครัว หน้าร้าน เป็น
สิ่งจ าเป็น สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริการและ
ช่วยตรวจสอบสิ่งที่ไม่จ าเป็น ลดการใช้หรือสั่งซื้อ เพรำะ 
ตลอด 7 สัปดาห์ที่ผ่านมาร้านฯ เปรียบเสมือนห้องเรียนรู้ 
L- Laboratory – การด าเนินธุรกิจร้านอาหาร นักศึกษา
ต้องปรับตัวและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูกค้าที่มาใช้บริการ  
พนักงำน ต้องกระตือรือร้น E- Enthusiasm – และ
ช่วยกันรักษาความสะอาดเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้า
น ามาเลือกใช้บริการ นอกจำกนี้ ค าแนะน า ขอติติง 
ข้อสังเกต ทักท้วง ข้อเสนอแนะจากลูกค้า อาจารย์ 
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน A- Advice – เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการท างาน เพียงเปิดใจรับฟัง

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 8 ยอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ลดลง
ตามล าดับเนื่องจากใกล้สัปดาห์สอบลูกค้าที่มาใช้บริการ
ประจ าลดลง รายการอาหารและเครื่องดื่มไม่มีความ
หลากหลาย โปรโมช่ันขาดความน่าสนใจ จ านวนผู้มาใช้บริการ
ที่ร้านลดลง D– Decrease อย่างต่อเนื่องเพราะใกล้สอบ
กลางภาค ซ่ึง กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด  E– Event 
marketing อาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อส่งมอบการ
บริการใหม่ๆ และหาแนวทางในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น 
โดยศึกษาผลสะท้อนกลับจากลูกค้า  C– Comment by 
customers เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ
ร้านในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ร้ำนฯ ควรมีการทบทวนรายการ
อาหาร R– Review menus โดยน าข้อมูล Sales mixed มา
ประกอบการพิจารณาและควบคุมเรื่องสินค้าคงคลัง การให้
ก าลังใจ E– Encourage ให้ทุกคนยังสนุกกับการท างานแม้ว่า
ลูกค้าจะลด และช่วย มองหาโอกาสและทางเลือกใหม่ A- 
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ผลสะท้อนกลับจากผูส้อน / สัปดาห์ ผลสะท้อนกลับจากผูส้อน / สัปดาห์ 
และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และ น าข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
N- News มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิม 
สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ รักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
หรือยอดใช้จ่ายต่อคน ผู้สอนจึงขอสรุปด้วยค ำว่ำ 
CLEAN ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Clean & safety, 
Laboratory, Enthusiasm, Advice, News 
 

Alternative เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเก่าและ
สร้างลูกค้าใหม่ พร้อมทบทวนรูปแบบการส่งมอบการบริการ 
S– Service (delivery) โดยพิจารณาช่องทางหลากหลาย 
สรรหารูปแบบการส่ง เสริมการขายใหม่ๆ  เ พ่ือ สร้ าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ E– Experience ที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง
ภายในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงสินค้า และบริการ เพื่อดึง
ยอดขายกลับมาใกล้เคียงหรือเกินเป้าหมายที่วางไว้ ผู้สอนจึง
ขอสรุปด้วยค ำว่ำ DECREASE ซ่ึงประกอบด้วย Decrease, 
Event marketing, Comment by customers, Review 
menu, Encourage, Alternative, Service, Experience 

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 9 นักศึกษามีสอบกลางภาคท า
ให้ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านน้อยกว่าปกติ จึงมีการปรับ
เวลาให้บริการเป็น 10.30-15.00 น. ทุกฝ่ายควรกลับมา
ทบทวน R- Revise – ผลการด าเนินงานของตัวเองตั้งแต่
สัปดาห์ที่ 1-9 ด้วยการวิเคราะห์ SWOT และบันทึกการ
ขายและต้นทุน เพ่ือน าจุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะมาเป็น
โอกาส E- Exchange – ในการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างลูกค้าและแบรนด์ ควร มีการทบทวนยอดขาย V- 
Volume –  ต้นทุน และควบคุมการส่งมอบการบริการ
ให้อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดไว้ อีกทั้ง ติดตามข้อมูล I- 
Information – กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในและนอก
มหาวิทยาลัย เช่น เทศกาลถือศีลกินผัก สัปดาห์ ม .อ. 
วิชาการ เพื่อออกแบบ ปรับปรุง รายการอาหารและ
เครื่องดื่ม ร่วม สร้างประสบการณ์ E- Experience – ที่
ดี ผ่ำน การส่งมอบการบริการให้สูงกว่ามาตรฐาน และ
เกิดความประทับใจเป็น W- Wow Service ผู้สอนจึงขอ
สรุปด้วยค ำว่ำ REVIEW ซ่ึงประกอบด้วย Revise, 
Exchange, Volume, Information, Experience, 
WOW   

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 10 ผู้สอนได้รับฟังเสียงสะท้อนกลับ
จ า ก นั ก ศึ ก ษ าที่ ล ง ท ะ เบี ยน เ รี ย น ร า ย วิ ช า  818- 407 
Restaurant Development and Operations Project 
นักศึกษาเห็นร่วมกันว่าในการท างานความยืดหยุ่น F-
Flexible เป็นสิ่งส าคัญเพราะแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกัน 
การเปิดใจรับฟังเป็นสิ่งจ าเป็น ในกำร บริหารจัดการร้าน 
เครื่องมืออุปกรณ์ E-Equipment - โดยเฉพาะอุปกรณ์ในครวั
มีจ านวนไม่เพียงพอและสภาพการใช้งานไม่สมบูรณ์ท าให้การ
ผลิตและบริการล่าช้า การลงมือท าโปรเจคครั้ งนี้ท าให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ E-Experience - ตรงจากการ
ท างาน และเข้าใจพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีในการท าธุรกิจร้านอาหาร 
เพิ่มขึ้น  นักศึกษำ เข้าใจถึงการพัฒนา D-Develop – 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการท าธุรกิจมีความจ าเป็น ธุรกิจมี
คู่ แข่ ง  ขับ เคลื่ อนตลอดเวลา (Dynamic)  จึ งต้องมีการ
ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา กำรท ำโปรเจค 
ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้การบริหารเวลา ความสมดุล B-
Balance – ระหว่างการท างาน ความสุขในชีวิต และการ
เรียนรายวิชาอื่นๆ ไปพร้อมกัน กำรได้ ลงมือปฏิบัติจริง A-
Apply with real business - ท าให้มีความมั่นใจว่าสามารถ
น าไปประยุกต์ในการท าธุรกิจร้านอาหารได้จริง โรคระบำดโค
วิด19 ท าให้การสื่อสาร C-Communication - ทั้งภายใน
และนอกเป็นพื้นฐานในการแบ่งปันข้อมูลกับคนท างานและ
ลูกค้า นักศึกษำได้รับ โอกาสในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
K-Knowledge sharing - ผ่านโครงการฯ ได้เติมเต็มทักษะ
และประสบการณ์การท างานจริงก่อนส าเร็จการศึกษา ผู้สอน
จึ งขอส รุป ด้วยค ำว่ ำ  FEED BACK ซ่ึ งประกอบ ด้วย 
Flexible, Equipment, Experience, Development, 
Balance, Apply, Communication, Knowledge 

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 11 ผู้สอนได้สัมภาษณส์อบถาม
ความคิดเห็นกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ฝึกงานแบบรายบุคคลจ านวน 14 คน แบบ 1:1 ผลสรุปมี

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ท่ี 12 ร้านเปิดให้บริการมาถึงวันท่ี 53 
มียอดขายประมาณ 300,130 บาท หรือ 5,662.83 บาท ต่อ 
วัน แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 73.57 เพื่อให้การ



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

53 

ผลสะท้อนกลับจากผูส้อน / สัปดาห์ ผลสะท้อนกลับจากผูส้อน / สัปดาห์ 
ความสอดคล้องกับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 818-407 
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การเพิ่มมูลค่าหรือทางเลือก V- 
Value – ให้ลูกค้าที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
เฉพาะกลุ่มให้มองเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค หัวหน้ำ
งำน  ต้องกระตุ้ นและให้ก าลั ง ใจซึ่ งกันและกัน E- 
Encourage - เพื่อให้การท างานราบรื่น และชี้ให้เห็น 
พัฒนาการการท างาน G- Growth - ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่ม
วางแผนจนกระทั่งเปิดให้บริการ โดยเฉพาะในเชิงระบบ
และมาตรฐานการท างาน จงไขว้คว้ำ และพิจารณาในทุก
โอกาสที่เข้ามา G- Go and Grab it - แต่ไม่ต้องลงมือ
ท าในทุกโอกาส อย่ำงไรก็ตำม การควบคุมสินค้าคงคลัง 
I- Inventory – ให้สอดคล้องกับอัตราการใช้จริงเป็นสิ่งที่
ต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพราะมีผลต่อการ
ด าเนินงาน ผ่ำน การเปิดใจเรียนรู้ซึ่งช่วยเปิดมุมมองและ
เติมเต็มประสบการณ์ E- Endless experience ชีวิตให้
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา และในสัปดาห์นี้เป็นช่วง
เทศกาลถือศีลกินผัก (17-25 ตุลาคม 2563) ผู้สอนจึงขอ
สรุปด้วยค ำว่ำ  VEGGIE ซ่ึ งประกอบด้วย Value, 
Encourage, Growth, Go and Grab, Inventory, 
Endless experience 

ด าเนินงานในช่วงเวลาที่ เหลือเป็นไปตามเป้าหมาย การ
ควบคุมจะมีประสิทธิภาพ การสื่อสาร C– Communication 
- และอัพเดทข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็น ภายใต้การขับเคลื่อนของ
หัวหน้าโปรเจค เพ่ือให้ ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายกับ
ระยะเวลาที่เหลือ ต้องมองและใช้โอกาส O– Opportunity 
– ให้มากที่สุด กำรศึกษำข้อมูล บันทึกจ านวนยอดขาย N– 
Number - แต่ละรายการ (sales mixed) การรักษายอดขาย
ในเมนูที่โดดเด่นและเพิ่มการส่งเสริมการขายในเมนูที่มีการ
เคลื่อนไหวช้า (slow moving items) ทุกคน ต้องมีความ
เช่ือมั่น T– Trust - ว่าเราทั้ง 27 คน สามารถท าได้ ต้อง
ศึกษำ ข้อมูลรายงาน R- Report - ที่สรุปออกมาในแต่ละ
สัปดาห์ เ พ่ือช่วยให้  การด าเนินงาน O– Operation - 
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และส าเร็จหรือผิดพลาดให้มอง
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  L– Learning – แทนการต าหนิ
ฝ่ายหรือบุคคลอื่นๆ ผู้สอนจึงขอสรุปด้วยค ำว่ำ CONTROL 
มำเป็นแนวปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด้วย Communication, 
Opportunity, Number, Trust, Report, Operation, 
Learning 

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 13 ผู้สอนได้สรุปยอด รายรับ-
รายจ่าย ร่วมกับฝ่ายการเงิน รายรับมียอดที่ตรงกัน แต่
รายจ่ายกลับ พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการควบคุม 
ดังนั้น ความชัดเจน ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็น
หัวใจในการท าธุรกิจ การตรวจสอบ C- Check - เอกสาร
ไม่ได้ท าผ่านระบบ POS ท าให้งานเอกสารมีจ านวนมาก 
ข้อผิดพลำด จาก human error อาจจะเกิดขึ้นได้ ควร
เร่งตรวจสอบ เพ่ือให้เกิด ความชัดเจน Legibility - 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ถือเป็นหัวใจในการท าธุรกิจ 
โดยเฉพำะ รายจ่ายต่างๆ E- Expenses - ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ต้อง เป็นความ
รับผิดชอบ A- Accountability – ร่วมกัน จะท ำให้ 
รับทราบผลการด า เนินงาน  R- Result - ที่ถูกต้อง 
แม่นย า และเป็นปัจจุบัน ผู้สอนจึงขอสรุปด้วยค ำว่ำ 
CLEAR มำเป็นแนวปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด้วย Check, 
Legibility, Expenses, Accountability, Result 

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 14 ผู้สอนได้เน้นย้ าให้แต่ละแผนก
ช่วยตรวจสอบการท างานในช่วงก่อนสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะ
ปิดโครงการ ให้แต่ละทีมสื่อสาร C– Communication – 
ร่วมกันให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดซื้อ ให้มีปริมาณที่เหมาะสม 
เพรำะ ร้านมีต้นทุนสูง H – High expenses - ภาพรวมสูง
กว่าประมาณการที่ร้อยละ 75 จึงขอให้มีความรอบคอบ
ตรวจเ ช็คก่อนการสั่ งซื้ อ  และ  ให้ เก็บผลประเมิน E– 
Evaluation -  จากลู กค้ า เ พื่ อ รั บทร าบความคิ ด เห็ น 
ข้อเสนอแนะ โดยข้อมูลดังกล่าวจะน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
เปิดร้านในภาคการศึกษาถัดไป อีกทั้ง ฝ่ายครัวและบาร์ ให้
เตรียมจัดท าเอกสารตรวจนับสินค้าคงเหลือ C– Control 
inventory - โดยตรวจนับหลังปิดโครงการเพื่อน ามูลค่าไปหกั
ออกจากยอดค่าใช้จ่ายรวม โดยเฉพำะ การจัดการสินค้า
คงเหลือของฝ่ายครัว K– Kitchen and bar – และบาร์ 
ผู้สอนจึงขอสรุปด้วยค ำว่ำ CHECK มำเป็นแนวปฏิบัติ ซ่ึง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Communication, High expenses, 
Evaluation, Control, Kitchen 

ผลสะท้อนกลับสัปดาห์ที่ 15 การด าเนินงานได้เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้าย แต่ละฝ่ายให้มีการวางแผนการจัดเก็บ 
ตรวจเช็ค เก็บล้าง พื้นที่หน้าร้าน ห้องครัว และคัดแยกสิ่งของต่างๆ รวมถึงการจัดการยอดค่าใช้จ่ายที่คงค้างทั้งหมดให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อให้การรายงานผลสรุปยอดมีความถูกต้อง กิจกรรม คร้ังนี้ ได้สนับสนุนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต L- Life-
long learning – ท าให้นักศึกษาเห็นความจ าเป็นและสอดคล้องกับ Life-long learning ของหลักสูตรฯ ที่ก าหนดไว้ คือ 
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ผลสะท้อนกลับจากผูส้อน / สัปดาห์ ผลสะท้อนกลับจากผูส้อน / สัปดาห์ 
สรรมถนะด้านดิจิทัล การสื่อสาร คณิตศาสตร์ และเข้าใจวิธีการเรียนรู้ และ นักศึกษาเข้าใจการด าเนินงาน O- Operation 
- ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กที่ต้องอาศัยการท างานเป็นทีมจากทุกฝ่าย ทุกคน โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของร้านที่ก าหนด
ร่วมกัน บนหลักพื้นฐานการท างานแบบ Plan-Do-Check-Act (PDCA) อีกทั้ง การรับฟังเสียงจากลูกค้า (Voice of 
Customer) หรือการศึกษาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มเป้าหมายลูกค้า (Customer insight) เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อรับรู้ถึง
ความพึงพอใจ S- Satisfaction check - ความคาดหวัง และหากพบสิ่งใดต่ ากว่าความคาดหวังก็เป็นตัวบ่งช้ีให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงรายการอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการ สิ่งเหล่ำนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ E- Experience - ที่
นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่า การท าธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ คือ 
การสร้างประสบการณ์รับประทานอาหารให้ลูกค้า (Customer dining experience) นั้นเอง ผู้สอนจึงขอสรุปด้วยค ำว่ำ 
CLOSE มำเป็นแนวปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด้วย Clear & Check, Lifelong learning, Operation, Satisfaction, 
Experience C- Clear & Check หลังสิ้นสุดโครงการฯ ผู้สอนได้รับฟังการน าเสนอผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ และ
ผู้สอนได้สรุปสะท้อนกลับในภาพรวมอีกครั้งดังภาพท่ี 2 

 
 

 
ภาพประกอบที่ 2 สรุปเสยีงสะทอ้นกลับโดยผู้สอนจากการด าเนินงานร้านอาหาร Sweet Factory ในรูปของ (Word could) 

ที่มา: พัฒนาออกแบบภาพโดยผูเ้ขียน 
 

รหัส หรือ CODE ของความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการธุรกิจร้านอาหาร สวีท เเฟกทอรี่ ตลอดระยะเวลา 15 
สัปดาห์ หรือ 67 วัน น ามาสรุปเป็น Word Cloud เพื่อหาความถี่ของประเด็นที่มีการสะท้อนกลับ ดังภาพที่ 2 ผู้สอน พบว่า 
ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ ราบรื่น ตามเป้าหมาย ในครั้งนี้ ประกอบด้วย “CODE” ดังต่อไปนี้ การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ (Affective Communication) รูปแบบการท างานที่ชัดเจน (Clear Work Operation) การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuing Development) ความกระตือรือร้น ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน (Enthusiasm / Encourage ) ท าให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณต์รง (Direct Experience) ในการด าเนินงานธุรกิจร้านอาหาร แต่ปัจจัยอื่นๆ เช่น การส่งมอบบริการ 
รสชาติ ความรับผิดชอบ การจัดการยอดขาย สินค้าคงคลัง รสชาติ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน ทัศนคติ เครือข่าย เป็นตน้ 
ยังคงมีส่วนส าคัญและเป็นสิ่งสนับสนุนการท างานให้บรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน  
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ภาพประกอบที่ 3:  ผลสะท้อนกลบั แนวทางการสื่อสาร รายวิชา โครงการการพัฒนา 

และด าเนินงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ที่มา: พัฒนาออกแบบภาพโดยผูเ้ขียน 

 
จากภาพที่ 3 ผู้สอนได้สะท้อนกลับ และย้ าเรื่องการสื่อสารแบบสองทาง คือ การสื่อสารภายในและภายนอก 

กล่าวคือ กำรวำงแผน (Planning) รับฟังข้อมูลจากลูกค้าผ่านการส ารวจด้วยแบบสอบถามเพื่อรับฟังความต้องการของลูกคา้ที่
มีต่อร้านอาหารโดยฝ่ำยกำรตลำด น ามาวิเคราะห์วางแผนการขาย และส่งข้อมูลต่อให้ ฝ่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม (ครัวและ
บำร์) เพื่อวางแผนออกแบบรายการอาหารและระบบการจัดการภายใน ต่อมา ฝ่ำยบริกำรและแคชเชียร์ ท าความเข้าใจเพื่อ
วางแผนรูปแบบการส่งมอบบริการและการรับออเดอร์ที่เหมาะสม ร่วมกับฝ่ายครัว ฝ่ายบริการและแคชเชียร์ ส่วน ฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล น าข้อมูลมาใช้วางแผนเรื่องอัตราก าลัง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และตารางการท างาน ให้เหมาะ 
ในขณะที่ ฝ่ำยจัดซ้ือและบัญชี ก าหนดงบประมาณ จัดท ารายการจัดซื้อวัตถุดิบ ออกแบบการควบคุมก าไรขาดทุน ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด เมื่อถึงขั้นตอน กำรด ำเนินงำน (Operation) การสื่อสารย้อนกลับเพื่อสะท้อนการท างาน เช่น ฝ่าย
จัดซื้อและบัญชี จะรายงานผลการท างาน (รายรับ รายจ่าย ราคาสินค้า เป็นต้น) ที่ทันสมัย ทุกวัน ให้ทุกฝ่ายรับทราบ เพื่อน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบการท างาน เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทบทวนการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับช่วงเวลากับลูกค้า
เพื่อลดการร้องเรียนการบริการลา้ช้า ฝ่ายบริการและแคชเชียร์ ศึกษาข้อมูลเพื่อส่งเสริมการขาย (Upselling) ฝ่ายครัวและบาร์ 
น ามาวางแผนการผลิต การสั่งซื้อ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ ปรับลด เพิ่ม รายการอาหารให้
เหมาะสม ฝ่ายการตลาดน าข้อมูลด้านการขายมาออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม และรับฟังเสียงสะท้อนคิด
จากลูกค้า (Voice of Customer) ที่มาใช้บริการเกี่ยวกับ อาหาร บริการ บรรยากาศ และความคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุง เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน และสร้างเป็นนวัตกรรมบริการใหม่ๆ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยความยืดหยุ่น ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การแข่งขันด้านการตลาด 
อย่างทันท่วงที  
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ภาพประกอบที่ 4 โมเดลการการพัฒนาและด าเนินการธรุกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับรายวิชาโครงการการพัฒนา 

และด าเนินการงานธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม  
ที่มา: พัฒนาออกแบบภาพโดยผูเ้ขียน 

 
ในด้านคุณลักษณะหรือทักษะของผู้เรียน จากการด าเนินงาน โครงการด าเนินงาน ธุรกิจร้านอาหาร สวีท เฟก เทอรี่ 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผู้สอน ได้สรุปโดยน าช่ือร้าน“SWEET FACTORY” มาเป็นกรอบแนวคิด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
การมีมาตรฐานการด าเนินงาน Standard Operating Procedures – SOP) การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Willing to learn) 
ที่เข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบการสร้างธุรกิจ (Entrepreneurship) ด้วยการ รู้จักการควบคุมอารมณ์ (Emotional 
intelligence) การสร้างระบบการท างานเป็นทีม (Teamwork) การบริการด้วยมิตรภาพ (Friendly service) การวางระบบ
บริหารจัดการ (Administrative) การใช้เทคโนโลยี (Technology platform) ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หาโอกาส 
(Opportunity analysis) เพื่อเพิ่มยอดขาย บนพื้นฐานของ การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว ที่จะพลิก
ฟื้นธุรกิจเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก (Resilience) หากผู้เรียน (Yourself) มีคุณลักษณะเหล่านี้ ผู้สอนมีความมั่นใจ
ว่าจะเป็นพ้ืนฐานในการกระตุ้นและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร รุ่นใหม่ ที่มีความ เข้าใจ เข้าถึง และพร้อม
พัฒนา ตนเองอยู่ตลอดเวลา  
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บทคัดย่อ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นวัตถุประสงค์

หลักของการศึกษาในครั้งนีเ้พื่อต้องการส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์ความรู้ของผู้เรียนใน
รายวิชา  ไม้อัดและไม้ประกับโดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองซิปปา (การสร้างความรู้,การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว, การเรียนรู้กระบวนการ, ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกายผ่านการท ากิจกรรม และ การน าความรู้ไป
ประยุกต์) ผสมผสานกับแบบวิจัยเป็นฐาน แผนการสอนถูกแบ่งออกเป็น 7 ข้ันตามแบบจ าลองซิปปา สอดแทรกแผนการสอน
ตามแบบวิจัยเป็นฐานในขั้นตอนการออกแบบแผ่นไม้ประกอบเชิงวิศวกรรมชนิดใหม่  กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนทั้งหมด 16 คนเข้า
ร่วมในการศึกษาครั้งนี้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินตนเอง ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาบนพื้นฐานความสามารถเฉพาะตน ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
แบบจ าลองซิปปาผสมผสานกับแบบวิจัยเป็นฐาน ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้เรียนมีผลคะแนนสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น พวกเขา
สามารถประยุกต์ความรู้เก่าและใหม่ที่ได้จากรายวิชาไม้อัดและไม้ประกับส าหรับอธิบายสาเหตุของการเกิดต าหนิในแผ่นไม้
ประกอบเชิงวิศวกรรม ส าหรับการประเมินตนเอง ผู้เรียนทั้งหมดพิจารณาตนเองสามารถเรียนรู้ผ่านตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบจ าลองซิปปาผสมผสานกับแบบวิจัยเป็นฐานด้วยคะแนนดี
เยี่ยมด้วยระดับคะแนนเฉลี่ย 4.69 เนื่องจากกิจกรรมที่ใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเองจากการสร้างความรู้ คิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 
ค าส าคัญ:  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  แบบจ าลองซิปปา  แเบบวิจัยเป็นพื้นฐาน     
 

Abstract 
Analytical thinking and problem-solving expertise are important skills in lifelong education. 

Therefore, the main objective of this study was to enhance these abilities, and the knowledge synthesis 
process of learners, on plywood and laminated wood courses, by applying the CIPPA (Construct Interaction 
Physical Participation Process learning Application) model, blended with the research-based learning 
method. The learning plan was designed in 7 steps, according to the CIPPA model, and the research-based 
learning method was applied to create new wood-engineered composite products. The sample of 16 
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learners who participated in this study were asked to respond by completing achievement test papers and 
self-assessment to accomplish the objective of the study, based on the individual learner’s ability. The 
learners’ satisfaction teaching-learning activities in the CIPPA model, blended with research-based learning, 
were also assessed. The results indicated that the learners’ achievement scores had improved, and could 
be added to the old and new knowledge of learning on the subject of plywood and laminated products 
to explain the cause of any defect in wood-engineered composites. For self-assessment, all learners 
considered they had achieved the objective of the study and were satisfied with the teaching-learning 
activities based on the CIPPA model blended with the research-based learning, with an excellent score of 
4.69. These activities, consequently, inspired the self-confidence of learners who were able to create 
knowledge themselves through analytical thinking and problem-solving. 

 
Keywords: Analytical thinking, problem-solving, CIPPA model, research-based learning method 
 
บทน า   
 เป้าหมายส าคัญของการเรียนการสอนไม่เพียงให้ผู้เรียนรับรู้เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา แต่จ าเป็นต้องมี
ทักษะในการน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ รู้จักการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล เพราะทักษะการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในศาสตร์ที่เรียน แต่ยังสามารถใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นผลเมืองคุณภาพ
ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันจึงมีนโยบายสนุบสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student -
centered) โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพผ่านการค้นคว้า สร้างความรู้ด้วยตนเองและฝึกปฏิบัติจริง รู้จักการเชื่อมโยงข้อมูล
รอบด้านทั้งนอกและภายในห้องเรียน ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แนวคิด รูปแบบและเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนมีหลากหลาย เช่น การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving method) วิธีการสอนแบบแสดง
บทบาท (Role playing) วิธีการสอนแบบวิทยาศาตร์ (Scientific method) การสอนแบบโครงการ (Project method) และ
อื่นๆ (ชนันท์ธิดา และคณะ 2560)  เพราะฉะนั้นผู้สอนต้องประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  (Tai et al., 2012 ) จากการทบทานวรรณกรรมด้านหลักทฤษฏีการสอนพบว่าการ
จัดการเรียนแบบซิปปา (CIPPA) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้รับการพัฒนาโดยทิศนา 
แขมมณี (2563) มีความเหมาะสมต่อการน ามาประยกตใ์ช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาไม้อัดและไม้ประกับ ผู้เรียนคือ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซึ่งมีพื้นฐานความรู้เดิมด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีไม้ กระบวนการผลิตแผ่นไม้ประกอบและวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง แบบจ าลองซิปปาประกอบด้วยการสร้างความรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ (Construction of knowledge, 
C) การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ( Interaction, I), การเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning, 
P), การมีส่วนร่วมทางร่างกายหรือผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกายผ่านการท ากิจกรรม (Physical participation, P) และ 
การน าความรู้ไปประยุกต์ (Application, A) (วัฒนาพร, 2560; ทิศนา, 2563)  แต่อย่างไรก็ตามการสร้างความรู้จ าเป็นต้องมี
ทักษะการค้นคว้าและสังเคราะหข์้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้
วิจัยเป็นฐาน (Research based learning: RBL)  
 การจัดการสอนแบบผสมประสานมีโอกาสเพิ่มทักษะของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น  (Abdelraheem, 2014; Noguez et 
al., 2019) เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจ าลองซิปปา
ผสมผสานด้วยแบบวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ผ่านการการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อ
สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
                                     
วัตถุประสงค์   

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาของผู้เรยีนโดยการประยุกต์ใช้แผนการสอนแบบจ าลองซิปปา
ผสมผสานกับแบบวิจัยเป็นฐาน 
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ระเบียบวิธีการวิจัย     
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ผู้เรียนจ านวน 16 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชายจ านวน 3 คน และนักศึกษาหญิงจ านวน 13 

คน ในรายวิชาไม้อัดและไม้ประกับ เนื้อหาส่วนผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม (Engineered wood composites) สาขา
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีไม้ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสหกรรมยางพารา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
แผนการสอนแบบจ าลองซิปปาผสมผสานกับวิจัยเป็นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนกิจกรรมการเรียน

การสอนส าหรับรายวิชาไม้อัดและไม้ประกับในหัวข้อไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วยภาคบรรยายจ านวน 21 ช่ัวโมง 
และปฏิบัติจ านวน 21 ช่ัวโมง โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดังภาพประกอบท่ี 1 

ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเริม่ด้วย 1) บรรยายเนื้อหารายวิชาในเรื่องแผ่นไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม 
พร้อมใช้วิธีการซักถามผู้เรียนในเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความรู้เดิมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในรายวิชา ไม้อัดและไม้
ประกับ        พร้อมประเมินทักษะการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ของผู้เรียน ลงมือปฏิบัติผลิตแผ่นไม้ประกอบเชิงวิศกรรมทั่วไป 
ขั้นตอนที่ 2) แบ่งผู้เรียนกลุ่มละ 2 คน เพื่อท าการค้นคว้าความรู้จากบทความวิจัยต่างๆในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายโดยวิธีการ
จับฉลาก และ 3) จัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้ความรู้หลายมุม กิจกรรมหลังจากนั้น ผู้เรียน
และผู้สอนร่วมกับสรุปประเด็นที่ได้จากการอภิปลายกลุ่ม  4) ให้โจทย์แก่ผู้เรียน โดยการสังเคราะห์ความรู้เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ประกอบเชิงวิศวกรรมชนิดใหม่ไม่ซ้ ากับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้การสอนแบบวิจัยเป็น
ฐาน การค้นหาและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่ 5) ผู้เรียนน าเสนอช้ินงานท่ีออกแบบ กระบวนการ
ผลิต ปัญหาที่เจอ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไข ขั้นตอน 6) ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายสรุปเนื้อทั้งหมด และ 
ขั้นตอนท่ี 7) ประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ของผู้เรียนโดยการวิเคราะห์โจทย์กระดาษข้อสอบแบบปรนัย  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1   แผนการสอนแบบจ าลองซิปปาร่วมแบบวิจัยเปน็พ้ืนฐาน 
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3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
  ประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ของผู้เรยีนโดยใช้ข้อสอบปรนัยจ านวน 4 ข้อ ในเชิงวิเคราะห์โจทย์กรณีศึกษาปัญหาใน

การผลิตแผ่นไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม และประเมินโดยแบบสอบถามโดยผู้เรียนตอบแบบสอมถามประเมินผลการเรียนรู้ของ
ตนเองตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามแบบจ าลองซิปปาผสมผสานกับแบบ
วิจัยเป็นฐานในการศึกษาครั้งน้ี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ค านวณค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean ; x)̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; SD) ของคะแนน

ที่ผู้เรียนไดร้ับจากการวัดผลการวิเคราะห์และแก้ปญัหาโจทย์กรณีศกึษาโดยการสอบแบบปรนัย ประมวลความรู้จากรายวิชาที่
เรียนก่อนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ประกอบ และความรู้ใหม่แผ่นไม้ประกอบเชิงวิศวกรรมทีไ่ด้จากการเรียนในวิชาไม้
อัดและไม้ประกับ ในการวิเคราะหโ์จทย์กรณีศึกษา  

4.2 ค านวณค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean ; x)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; SD) ผลการ
ประเมินตนเองของผู้เรียน และระดับความพึงพอใจ น าค่าที่ได้มาท าการแปรผล โดยค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับการ
เรียนรู้และพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับของการเรียนรู้และพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 2.51 -3.50 
หมายถึง ระดับของการเรียนรู้และพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.51- 4.50 หมายถึง ระดับของการเรียนรู้และพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.51 -5.00 หมายถึง ระดับของการเรียนรู้และพึงพอใจมากที่สุด   
 
ผลและอภิปราย 

ผู้เรียนในรายวิชาไม้อัดและไม้ประกับ จ านวน 16 คน มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 จ านวน 2 คน  ในช่วง 
2.50-3.00 จ านวน 6 คน และ ในช่วง 2.00-2.50 จ านวน 8 คน จากการวิเคราะห์เบี้องต้นก่อนการประยุกต์ใช้แบบจ าลองการ
สอนแบบ ซิปปาร่วมการจัดการเรียนแเบบวิจัยเป็นฐานพบว่ามีผู้เรียนที่สามารถน าความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาใหม่ใน
รายวิชาได้อยู่ในระดับปานกลางไม่สามารถอธิบายในเชิงลึกได้  แต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากการน าแบบจ าลองการสอนแบบ
ซิปปาร่วมการจัดการเรียนแเบบวิจัยเป็นฐาน โดยประเมินจากการวิเคราะห์โจทย์แบบปรนัยจ านวน 4 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน 
ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 21.44 ± 5.44 คะแนน โดยมีผู้เรียนท าคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยจ านวน 10 คน หรือเป็นคิด 
62.5% ของผู้เรียนทั้งหมด อยู่ในช่วง 15 ถึง 20 คะแนน 4 คน คิดเป็น 25% และน้อยกว่า 15 คะแนน 2 คน หรือเพียง 
12.5% ของผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจากเริ่มแรกของกิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบจ าลองซิปปาเน้นการทบทวนความรู้เดิม
ซึ่งเป็นการปรับฐานความรู้ของผู้เรียนให้มีความพร้อมส าหรับการรับการเรียนรู้ความรู้ใหม่ และการสร้างความรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียนผ่านการค้นคว้าข้อมูล การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมถึงการลงมือปฏิบัติ ก่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกแก่ผู้เรียน 
ในขณะที่กระบวนการสอนแบบวิจัยเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงข้อมูล (Information connecting) จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมากับข้อมูลความรู้ใหม่ที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาไม้อัดและไม้ประกับ จนผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้และวิเคราะห์โจทย์แบบปรนัยกรณีศึกษากระบวนการผลิตแผ่นไม้ประกอบเชิงวิศวกรรมได้ดีขี้น (Blume 
et al., 2015; ทิศนา, 2563) สอดคล้องกับผลประเมินการเรียนรู้ของตนเองหลังจากการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาร่วม
แเบบวิจัยเป็นฐาน ผู้เรียนทั้งหมดประเมินตนเองมีความเข้าใจเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาตามศกัยภาพของตนเองดว้ย
คะแนนเฉลี่ย 4.56± 0.51 คะแนน โดยให้ความเห็นว่าตนเองได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใน การวิเคราะห์ผล สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เดิมอยู่ในระดับดีมากที่สุดด้วยคะแนน 4.63±0.50 คะแนน มีเพียง 37.5% ของผู้เรียนทั้งหมดประเมิน
ตนเองในระดับดี ซึ่งอุปสรรคหลักในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมคือบทความวิจัยต่างๆเป็นภาษาอังกฤษใช้เวลานานในการท า
ความเข้าใจและเกิดความเข้าใจผิดในเนื้อหาได้ง่าย  นอกจากทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้แล้วผู้เรียนมีความเห็นว่าตนเองได้
พัฒนาทักษะการน าเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลในกิจกรรมการอภิปรายระหว่างกลุ่มหลังผ่านการเรียนการสอนในวิชานี้อยู่ใน
ระดับดีมากถึง 75% ของผู้เรียนทั้งหมดระดับดีมากและปานกลางอยู่ที่ 18.75% และ 6.25% ตามล าดับ โดยให้คะแนนเฉลี่ย 
4.81±0.40 คะแนน  
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนแบบซิปปารวมแบบวิจัยเป็นพื้นฐาน 
หัวข้อประเมิน คะแนน

เฉลี่ย  
SD แปล

ความหมาย 
1) เนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 4.69 .48 มากที่สุด 
2) ปริมาณเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมต่อระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 4.56 .51 มากที่สุด 
3) มีการวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา 4.63 .50 มากที่สุด 
4) มีการวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา 4.81 .40 มากที่สุด 
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 4.69 .48 มากที่สุด 
6) กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 4.88 .34 มากที่สุด 
7)ผู้มีการบรรยายและยกตัวอย่างเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมในการ
เรียนการสอน 

4.75 .45 มากที่สุด 

8) เนื้อหาวิชา และกิจกรรมจากการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง 4.75 .45 มากที่สุด 
9) ความพึงพอใจโดยรวมผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 4.69 .48 มากที่สุด 

 
ผลจากการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้แผนการสอนแบบซิปปารวมแบบวิจัยเป็น

พื้นฐานในครั้งนี้ถือว่ามีความส าเร็จ ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.69 คะแนน) ดังตารางที่ 1 โดยผู้เรียนเห็นวา่
เป็นกระบวนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมสูงถึง 82.35% ของผู้เรียนทั้งหมด (ระดับความพึง
พอใจ 4.88) ผลสืบเนื่องจากความภาคภูมิใจของผู้เรียนที่ได้มีโอกาสในการสร้างผลงานและความรู้ด้วยตนเอง (ธัญญภัสร์  และ
คณะ, 2559) ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์แบบการสอนเป็นซิปปา (ทิศนา, 2563) ประกอบกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการออกแบบกิจกรรม    การเรียนการสอนและประเมินผล ก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียนและลดความกดดันในระหว่าง
การเรียน ซึ่งยืนยันได้จากผู้เรียนมีความพึงพอใจในการมีส่วนรวมในการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุดด้วยคะแนน
เฉลี่ย 4.69 คะแนน โดยเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงในระดับคะแนนมากท่ีสุดด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4.75 คะแนน ซึ่งข้อนี้ท าการประเมินภายหลังจากผู้เรียนเข้าไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
สืบเนื่องจากกระบวนการแบบแผนวิจัยเป็นฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการสืบค้น สังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้าน น าไปสู่การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Granjeiro, 2019) ปัญหาและอุปสรรค
ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์และเครื่องมือไม่พร้อม แต่อย่างไรก็ตามผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา ในสถานการณ์จริงที่
อยากล าบาก สร้างภูมิคุ้มกันในการท างานในชีวิตจริงต่อไป  

 

       สรุปผลการวิจัย   
การใช้แผนการสอนแบบจ าลองซิปปาผสมผสานกับแบบวิจัยเป็นฐานในครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความภูมิใจในช้ินงาน ความรู้ที่ตนได้พัฒนาขึ้น ส่งเสริมใหผู้้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาเชิงลึกลดการท่องจ า น าไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นทักษะที่ใช้ตลอดชีวิต ไม่เพียงใช้การ
ประกอบวิชาชีพ แต่รวมถึงการอยู่รวมกันในสังคม มีการคิด วิเคราะห์จากข้อมูลรอบด้าน ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุ มีผล 
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ควรมีการน าแผนการเรยีนแบบแผนการสอนแบบจ าลองซิปปาผสมผสานกับแบบวิจัยเป็นฐานไปพัฒนาใช้กับผู้เรียน
ช้ันปีอ่ืนๆ และติดตามการพัฒนาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 5 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อ
ศึกษาผลงานกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 
2563 รวมกันทั้งสิ้น 284 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้าง
ทางเลือก ประกอบด้วย 1) การรู้จักตนเองผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 6 ด้าน 2) ตารางวิเคราะห์ตนเองและผสมอาชีพเพื่อเช่ือมโยง
ตัวเองกับเป้าหมาย 3) แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกอาชีพและ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า.1).กิจกรรมรู้จัก 
เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสอดคล้องกับวิจัยและพัฒนา     มีค่าคะแนนดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่าง 0.80 – 1.00 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แบบประเมินระดับการรับรู้ความสามารถของตนใน
การตัดสินใจเลือกอาชีพ จ านวน 15 ข้อ มีค่าคะแนนดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.90 และการประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย ( = 4.21) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ ( = .70) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 2) ผลการประเมินความสามารถเลือกเส้นทางที่
เหมาะสมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถ
เลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 32.39 ความสามารถระดับดีร้อยละ 51.35 
ความสามารถระดับปานกลางร้อยละ 14.79 และความสามารถระดับน้อยร้อยละ 2.46 3) ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้
ความสามารถในตนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว  แนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) To develop the instructional package on career exploration and 
self-awareness and create alternative path of grade 11 student. 2) To derive the effectiveness of instructional 
package on career exploration and self-awareness and create alternative path of grade 11 student; and 3) To 
investigate the instructional package on career exploration and self-awareness and create alternative path of 
grade 11 student. The research methodology employed the research and development. The research population 
drawn by purposive sampling included students of all study plans total 284 people in academic year 2020. The 
instrument for research and collecting data were activity guidebook consists 1) Self-awareness and career 
exploration through 6 aspects process of analysis. 2) Self-analysis and career mix chart to connect yourself with 
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goals. 3) Self-efficacy assessment form for making career choices; and 4) Student satisfaction questionnaire for 
activity. The data were analyzed using arithmetic mean, standard deviation, index of item - objective congruence: 
IOC and content analysis.  The research findings were as follows: 1) The activity that the researcher created appropriated 
with the research and development method; it was obtained an IOC between 0.80 - 1.00. The overall activity set 
performance attained at the highest level. The level of self-efficacy assessment form in making career decisions in total 
of 15 items received the IOC between 0.60 - 1.00 and overall reliability value at .90. And the evaluation of the instrument 
efficiency using the satisfaction questionnaire had an average of ( = 4.21) and the standard deviation is ( = 
.70). The students had overall satisfaction arrived at high level. 2) The assessment result of the ability to choose an 
appropriate path for further study and career of grade 11 students found that they had the ability to choose an 
appropriate path for further study and career achieved percent of average at the excellent level 32.39, good ability 
51.35, moderate ability 14.79, and low ability 2.46 3) The analysis result of the self-efficacy in further education and 
occupation of grade 11 students in the overall reached at high level. 
 
Keywords: Development of guidance activity, Educational guidance, Vocational guidance 
 
บทน า  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหลักการส าหรับระดับมัธยมศึกษา 
ได้แก่การต่อยอดจากระดับประถมศึกษาด้วยจุดเน้นที่ 2 คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่
เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็น
มัคคุเทศก์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2563) จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีจุดเน้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมแนะแนวของ
สถานศึกษา และยังมีความสัมพันธ์กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อที่ 3 ที่สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คือ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์วัยเรียนทุกช่วงวัย พัฒนาวัยเรียนทุกคน ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิต สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่าตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   
 ด้วยความส าคัญดังกล่าวการจัดการศึกษาจึงควรมีความสอดคล้องเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกัน โดยมีกิจกรรมแนะแนว
เป็นตัวช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง โดยมีครูแนะแนวท างานวิจัยเพื่อน าผลมาพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยไม่แยกอิสระจากการสอน เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาแก้ปัญหาและ
อธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างสมเหตุ สมผล น าไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมข้ึนใช้แก้   
ปญหาผู้เรียนส่งเสริมผู้เรียน และช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ภายใต้กรอบการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21          
ที่ประกอบไปด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 2) รูปแบบทวิ -ศึกษา           
3) รูปแบบเตรียมความถนัดเฉพาะทางกลุ่มสาขาวิชาชีพอุดมศึกษา และ 4) รูปแบบการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการท าธุรกิจ
พอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2559 : 8-10) 
 งานแนะแนวโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้เห็นความส าคัญของการท างานเพื่อตอบสนองนโยบายและการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้อง
กับความถนัด และความสนใจของบุคคล และสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กอรปกับสถานการณ์การรับนักศึกษาเข้า
มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการรับเข้าศึกษาโดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
แบบใหม่ ที่มี ช่ือว่า Thai University Central Admission System:  TCAS ให้ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วย
ความส าคัญดังกล่าวทีมงานแนะแนวโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จึงได้ด าเนินการโดยการน ารูปแบบที่ 3 คือ เตรียมความถนัด
เฉพาะทางกลุ่มสาขาวิชาชีพอุดมศึกษา โดยการจัดหาเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย
ภายใต้กิจกรรมที่มีช่ือว่ากิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือก (Career Exploration and Self-Awareness) ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกห้อง ได้รับการจัดกลุ่มตามระบบ ISCED (International Standard Classification of 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

66 

Education) พร้อมการเติมเต็มในส่วนของการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น และเตรียมความพร้อมให้ทันต่อระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ TCAS คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยการพัฒนากิจกรรมเพื่อค้นหาตัวเองในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้พบศักยภาพของตนเอง รู้จัก
ตัวเองเพื่อน าไปออกแบบและตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ตรงตามความชอบและถนัดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมรูจ้ัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

 3. เพื่อศึกษาผลงานกิจกรรมรูจ้ัก เข้าใจตนเองและสรา้งทางเลือกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

สมมติฐานของการวิจัย   
1. ชุดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกส่งผลให้การแนะแนวการศึกษาและการแนะแนวอาชีพมี

ประสิทธิภาพและตรงกับบุคลิกภาพของผู้เรียนมากที่สุด  
 
กรอบแนวคิด  
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม        
 
 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563 

ทั้งหมด จ านวน 8 ห้อง 7 แผน การเรียน ได้แก่ ห้อง 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS) ห้อง 2 และ 3 วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ห้อง 4 ศิลป์-ค านวณ ห้อง 5 ศิลปะ ห้อง 6 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ห้อง 7 ศิลป์-ทั่วไป และห้อง 8 การงาน-
คอมพิวเตอร์ จ านวนนักเรียน รวม 284 คน   

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) R-1, D-1, R-2, D-2 รวม 4 ระยะ 

โดยรวมการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เข้าด้วยกัน 
     การวิจัยเชิงคุณภาพ 
     ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา (R1)  
     1. ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาแนวคิดการวิจัยการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อค้นหาตัวเองในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ 
     2. ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาแนวคิดการพัฒนากิจกรรมการรู้จักตนเองผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 6 ด้าน 
     3. ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
      ระยะที่ 2 การน าเสนอร่างนวัตกรรม ตารางวิเคราะห์และแบบประเมิน (D1) 
     1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพร้อมจัดท าคู่มือการใช้/แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว

และน าเสนอประธานท่ีปรึกษางานวิจัยเพื่อปรับปรุงร่างเครื่องมือและกิจกรรมให้เหมาะสม  

ชุดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือก Career 
Exploration and Self-Awareness 

ความสามารถในการเลือกเส้นทางที่
เหมาะสมในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
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     ระยะที่ 3 การทดลองใช้ การประเมินและพัฒนากิจกรรม (R2) 
     1. เตรียมเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรม  
     2. ทดลองใช้และน าเสนอฝ่ายบริหาร  
     3. ติดตามประเมินผลความเหมาะสม 
     4. ประชุมกลุ่มโดยผู้ร่วมวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรม  
     ระยะที่ 4 การศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือท่ีพัฒนาแล้ว (D2)   
     1.การติดตามผลการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจ

เลือกอาชีพ 
     2. การติดตามผลการพัฒนาผู้เรียนโดยการสะท้อนคิด (Self-Reflection) จากค าถามปลายเปิดในการ

ให้ค าปรึกษากลุ่ม (Group Counselling) 
     การวิจัยเชิงปริมาณ 
     เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นคู่มือและแบบประเมิน แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังน้ี 
     ชนิดที่ 1 คู่มือการจัดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกที่สร้างขึ้นภายในเล่มประกอบด้วย 
     1. การรู้จักตนเองผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 6 ด้าน  
     2. ตารางวิเคราะห์ตนเองและผสมอาชีพ เพื่อเช่ือมโยงตัวเองกับเป้าหมาย 
     3. แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  
     4. แบบกรอกคะแนนความสามารถในการวางแผนพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียน

แบบรายบุคคล  
     5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมแนะแนว เรื่อง รู้จัก เข้าใจตนเองและสร้าง

ทางเลือก  
     6. แบบประเมินการใช้คู่มือ  
     ชนิดที่ 2 แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกอาชีพมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับความมั่นใจ จ านวน 15 ค าถาม  
 2. ข้ันตอนการวิจัย  
     ผู้วิจัยด าเนินการตามวงจรคุณภาพของเดมมิง่ (PDCA) ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการปฏิบัติตาม

แผน (Do) ขั้นการติดตามประเมินผล (Check) และ ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Act) โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของ
เครื่องมือ ดังนี้  

   1. ขั้นการวางแผน (Plan) ได้แก่ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนากิจกรรมเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานประกอบการสร้างกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 

   2. ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do) มีวิธีด าเนินการดังนี้    
  2.1 การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีในเบื้องตน ผู้วิจัยและทีมงานแนะแนวได้วิเคราะห์การเชื่อมโยง

ระหวา่งการแนะแนวศึกษาต่อและประกอบอาชีพและการวิเคราะห์ SWOT 
       2.2 ออกแบบ (ร่าง) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกที่ผู้วิจัยและ

ทีมงานแนะแนวได้สังเคราะห์จากข้อ 2.1 และวางรูปแบบเนื้อหาเพื่อน ามาบรรจุในคู่มือ  
  2.3 การประเมินคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาและข้อมูล

ต่าง ๆ โดยวิเคราะห์แนวคิด และท าการออกแบบและสร้างคู่มือการจัดกิจกรรม และได้รับการประเมินคุณภาพและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน       

   3. ขั้นการติดตามประเมินผล (Check) โดยการทดลองให้ผู้เรียนท าการรู้จักตนเองผ่านเครื่องมือที่ผู้วิจัย
สร้างและพัฒนาขึ้น น าไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และสอบถาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและน าเครื่องมือท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรต่อไป 

   4. ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Act) ผู้วิจัยท าการปรับปรุงกิจกรรมและเล่มคู่มือการจัดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจ
ตนเองและสร้างทางเลือกให้สมบูรณ์ 
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3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
        การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรม

รู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือก ตามตารางสอน ตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  
   3.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 1) แบบกรอกคะแนนความสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพแบบรายบุคคล 2) สรุปแบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
   3.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) รายงานการวิเคราะห์ตนเองและการให้ค าปรึกษากลุ่ม (Group 

Counselling) แก่กลุ่มนักเรียนแต่ละสาขาวิชาที่มุ่งหวัง 2) แบบบันทึกการวิเคราะห์ตนเองจากการรูจ้ักตนเองผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ 6 ด้าน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
         4.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพเครื่องมือของชุดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกโดยการ

ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency: IOC)  และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมรู้จัก เข้าใจ
ตนเองและสร้างทางเลือก ใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert. 1976: 247) โดยมีการให้
ระดับคะแนนหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Pack for Social Science) ในการประเมิน
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ ดังนี้  
  4.2.1 แบบกรอกคะแนนความสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพแบบรายบุคคล ซึ่งมีลักษณะเป็นช่วงคะแนนลักษณะเดียวกับการตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พ.ศ.2551 โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนเป็นช่วงคะแนนร้อยละของระดับความสามารถ 5 ระดับ ดังนี้ (นิรนาท แสน
สา. 2562) ได้แก่ 80–100 คือ ดีเยี่ยม 70–79 คือ ดี 60–69 คือ พอใช้ 50–59 คือ ผ่าน 0–49 คือ ไม่ผ่าน  

  4.2.2 สรุปแบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งเป็นแบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert. 1976: 247) ได้แก่ 5 คือ มั่นใจมากที่สุด  4 คือ มั่นใจมาก 3 
คือ มั่นใจบ้าง 2 คือ มีความมั่นใจเล็กน้อย 1 คือ ไม่มีความมั่นใจเลย โดยมีการให้ระดับคะแนนหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Pack for Social Science) ในการประเมินข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยตรวจสอบ 1) รายงานการวิเคราะห์ตนเองและการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แก่กลุ่มนักเรียนแต่ละสาขาวิชาที่มุ่งหวัง 2) แบบบันทึกการวิเคราะห์ตนเองจากการรู้จักตนเองผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 6 ด้าน   

4.4 ผู้เรียนสะท้อนคิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนแต่ละสาขาวิชาที่
มุ่งหวัง ท่ีเกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือก ผู้วิจัยศึกษาค าตอบจากค าถามปลายเปิด 

 
ผลและอภิปราย    

จากการศึกษา ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้  
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือก ได้รับการประเมินคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ แสดงถึงเครื่องมือมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้ และจากพิจารณา
คุณภาพมีระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร 
(ค่าเฉลี่ย 5.00) ความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา (ค่าเฉลี่ย 5.00) ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย 
5.00) ดังนั้นจึงสรุปในภาพรวมได้ว่าเครื่องมือวิจัยในกิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.62) เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาคุณภาพ 

2. การประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือก พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนส ารวจตนเองเพื่อก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายทั้งด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต (ค่าเฉลี่ย 4.40) อันดับรองลงมา ได้แก่ กิจกรรม
แนะแนวช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองด้านการเรียน เช่น ความรู้ความสามารถ ความถนัด ความสนใจทางด้านการเรียน และ
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การศึกษาต่อของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.34) และอันดับ 3 ได้แก่ ครูบอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
นักเรียนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.32) ดังนั้นจึงสรุปในภาพรวมได้ว่ากิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเอง
และสร้างทางเลือกมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ   

3. ระดับความสามารถในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพโดยภาพรวมของโรงเรียนโดย
พิจารณาความถี่และร้อยละของจ านวนประชากร (N = 284) 

 
ช่วงคะแนนร้อย

ละ 
ระดับ

ความสามารถ 
จ านวน (คน) ร้อยละ ความถีส่ะสม ร้อยละของ

ความถี่สะสม 
80 – 100 ดีเยี่ยม 92 32.39 92 32.39 
70 – 79 ดี 143 51.35 143 51.35 
60 – 69 พอใช้ 42 14.79 42 14.79 
50 – 59 ผ่าน 7 2.46 7 2.46 
0 - 49 ไม่ผา่น - - - - 

 
 จากตารางพบว่าประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพผ่านกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 32.39 
 4. ระดับการรับรู้ความสามารถในตนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 

ระดับการรับรู้ความสามารถในตนด้านการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ 

N = 284 
    ระดับ อันดับ 

1. นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองได้อย่างแม่นย า 4.37 .65 มาก 1 
2. นักเรียนสามารถบอกได้ว่านักเรียนมีจดุแข็งในเรื่องใดมากที่สดุ 4.31 .65 มาก 3 
3. นักเรียนสามารถบอกได้ว่านักเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องใดมากที่สุด 4.34 .68 มาก 2 
4. นักเรียนรู้ถึงความต้องการของนักเรียนเองในการเลือกอาชีพ 4.27 .71 มาก 4 
5. นักเรียนได้เลือกอาชีพท่ีนักเรียนต้องการมากท่ีสดุจากหลาย ๆ อาชีพท่ีพิจารณา 4.25 .77 มาก 5 
6. นักเรียนบอกได้ถึงลักษณะของงานอาชีพท่ีนักเรียนอยากจะท าในอนาคต 4.24 .71 มาก 6 
7. นักเรียนสามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพท่ีนักเรียนต้องการ
เลือกได ้

4.24 .71 มาก 6 

8. นักเรียนสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพท่ีต้องการได ้ 4.24 .71 มาก 6 
9. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากบุคคลที่ประกอบอาชีพที่ตนสนใจ 4.24 .71 มาก 6 
10. นักเรียนสามารถเลือกงานอาชีพท่ีสอดคล้องกับงานในอุดมคติของตนเอง 4.24 .71 มาก 6 
11. นักเรียนสามารถเลือกอาชีพท่ีสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง 4.24 .71 มาก 6 
12. นักเรียนมีวิธีการในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการเลือกคณะ/สาขาวิชาที่ตนเอง
เลือก 

4.24 .71 มาก 6 

13. นักเรียนรู้จักและใช้บริการงานแนะแนวของโรงเรียน 4.24 .71 มาก 6 
14. นักเรียนรับรู้ถึงข้อจ ากัดและอปุสรรคในการเลือกศึกษาต่อของตนเองในระดับ
ที่สูงข้ึน 

4.19 .72 มาก 8 

15. นักเรียนรับรูส้ถานการณ์ตา่ง ๆ ในครอบครัวและแนวโนม้ความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อวางแผนรับมือในอนาคต 

4.20 .76 มาก 7 

รวม 4.27 .56 มาก  
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 จากตาราง แสดงว่า การรับรู้ความสามารถในตนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ หากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนบอกได้ถึงลักษณะของ
งานอาชีพที่นักเรียนอยากจะท าในอนาคต  ( = 4.37) นักเรียนรับรู้ถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคในการเลือกศึกษาต่อของตนเองใน
ระดับที่สูงขึ้น ( = 4.34) และนักเรียนสามารถเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง ( = 4.31)  
  
สรุปผลการวิจัย    
 1.พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ได้พิจารณาคุณภาพและมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจ
ตนเองและสร้างทางเลือก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด แสดงว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกัน แสดงถึงเครื่องมือมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้  
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือก พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนั้นจึงสรุปในภาพรวมได้ว่ากิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดประสบการณ์ให้เกิดขึ้นโดยตรงกับตัวนักเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นสอนครูใช้การทบทวนตนเอง เพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และเกิดการทบทวนด้วยตนเอง นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อน ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น สนใจการรู้จักตนเองและสนุกกับ
กิจกรรม ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพท่ีตรงกับบุคลิกภาพของตนเอง 
 3. ภายหลังการจัดกิจกรรม ผลการวิจัยสามารถสรุปได้วาการพัฒนากิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือก
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถน าไปใช้เพื่อการเตรียมความพร้อมนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
และเข้าใจตนเองมากขึ้นเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีเหตุผลและมีคุณภาพ 
ส่งผลให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพผ่านกิจกรรม
รู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 32.39 และมีการรับรู้ความสามารถในตนด้านการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 1) นักเรียนบอกได้ถึงลักษณะ
ของงานอาชีพที่นักเรียนอยากจะท าในอนาคต 2) นักเรียนรับรู้ถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคในการเลือกศึกษาต่อของตนเองใน
ระดับสูงขึ้น และ 3) นักเรียนสามารถเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่ากิจกรรม
รู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกส่งผลให้การแนะแนวการศึกษาและการแนะแนวอาชีพมีประสิทธิภาพและตรงกับ
บุคลิกภาพของผู้เรียนมากที่สุด และสรุปได้ว่ามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท่ี
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   
 
ข้อเสนอแนะ    
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
 1. ควรน าชุดกิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือกไปใช้เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้นอย่างเป็นระบบรอบด้าน  
 2. กิจกรรมรู้จัก เข้าใจตนเองและสร้างทางเลือก สามารถน าไปใช้เพื่อการเตรียมความพร้อมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้นเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล
และมีคุณภาพ  
 3. น ากิจกรรมไปใช้ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาความสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 
 4. ให้นักเรียนได้สามารถการรับรู้ความสามารถในตนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 5 เพื่อให้การแนะแนวการศึกษาและการแนะแนวอาชีพมีประสิทธิภาพและตรงกับบุคลิกภาพของผู้เรียนมากที่สุด                  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
            คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ในสิ่งท่ีคณะผู้วิจัยยังไม่ได้ศึกษา เพื่อให้การวิจัยมีความสมบูรณ์ ดังนี้ 
 1. การวิจัยในครั้งต่อไปอาจศึกษาในเชิงวิจัยเปรียบเทียบการเกิดขึ้นและพัฒนาการของผู้เรียนของนักเรียนใน
ระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น และ/หรือจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของผู้เรียน 
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 2. การวิจัยต่อไปอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนส าหรบัผู้เรยีน
ที่มีความสามารถทางการเรียนในระดับที่แตกต่างกัน ตลอดจนรูปแบบของการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีมีผลต่อแรงบันดาลใจและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ  

3. ควรมีการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
 4. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
 5. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดการการรับรู้ความสามารถในตนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
. 
รายการอ้างอิง   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางเคมี 

ในระดับมหภาค จุลภาค และสัญลักษณ์ของนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ช้ันปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามแบบจ าลองทางความคิด รูปแบบปลายเปิด ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การแสดงปรากฏการณ์ทางเคมี 
การแสดงแบบจ าลองระดับมหภาค ระดับจุลภาค และระดับสัญลักษณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบวัดแบบจ าลอง
ทางความคิด จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มระดับความสามารถในการแสดงแบบจ าลองทางความคิดแต่ละระดับโดย
รายงานผลเป็นร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 61.9 มีการแสดงแบบจ าลองปรากฏการณ์ทางเคมี
ระดับมหภาคสอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ส่วนการแสดงแบบจ าลองทางความคิดระดับจุลภาค นักศึกษาส่วน
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 38.1 มีแบบจ าลองคลาดเคลื่อนจากแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงแบบจ าลองระดับ
สัญลักษณ์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.6 สามารถแสดงแบบจ าลองทางความคิดถูกต้องแต่ไม่สมบูรณต์ามแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงความเข้าใจปรากฏการณ์ทางเคมีระดับมหภาคไปยังแบบจ าลองระดับ
สัญลักษณ์ได้ดีกว่าระดับจุลภาค ดังนั้น การพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดเป็นหนึ่งในตัวแปรส าคัญของการออกแบบแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมีให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองทางความคิด ปรากฏการณ์ทางเคมี  แบบจ าลองระดับจุลภาค  สัญลักษณ์ทางเคมี 
 

Abstract 
The research aimed to explore the ability of reflecting chemical phenomena models at Macro- , 

Micro- , and Symbolic Level.  The subjects were selected by purposive sampling, consisted of 21 -  4th year 
chemistry student teachers who are studying in academic year 2020 in the Bachelor of Science Program in 
Education, faculty of Education, Prince of Songkla University, Thailand.  The research instrument was a 
Mental Model Questionnaire which is an open-ended form consisting of 4 parts: part of expression chemical 
phenomena, macroscopic, microscopic, and symbolic level. After collecting data, the qualitative data were 
analyzed by content analysis and reported the number of students in each group by percentage.  The 
results indicated that most students hold consistent mental model at macroscopic level (61.9%) while at 
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microscopic level, the majority of students ( 38. 1%)  still hold inconsistent mental model with scientific 
model. For microscopic level, most of students (47.6%) hold partial consistent mental model to scientific 
model.  However, the majority of students can link chemical phenomena models at macroscopic to 
symbolic level better than at microscopic level.  Therefore, enhancing students’  mental models is an 
important factor to develop effective learning activities in Chemistry concept. 
 
Keywords: Mental Model, Chemical Phenomenon at Macroscopic level, Microscopic level, Symbolic level 
 
บทน า  

การจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขาเคมี เป็นรายวิชาชีพเฉพาะที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและธรรมชาติของวิชาเคมี พร้อมทั้งสามารถผนวกความรู้ใน
เนื้อหาเคมีเข้ากับวิธีการจัดการเรียนรู้ในแนวคิดต่าง ๆ ของศาสตร์เคมี โดยปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคในห้องเรียนให้
มีประสิทธิภาพ (มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา.3 รายละเอียดของรายวิชา , 2563) การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีมี
เป้าหมายหนึ่งที่ส าคัญ คือ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถคิดได้อย่างนักเคมีหรือนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งให้เข้าใจแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ กล่าวคือ มีแบบจ าลองทางความคิดสอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ สร้างและใช้
แบบจ าลองเพื่อท านายหรืออธิบายเหตุการณ์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตลอดจนเข้าใจธรรมชาติของแบบจ าลอง 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2546) อันเป็นแนวทางที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Coll, France & Taylor, 2005)  

การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีให้บรรลุตามเป้าหมาย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งถือเป็นหนึ่ง
ในบุคคลส าคัญที่จะด าเนินกิจกรรมในช้ันเรียนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตนรับผิดชอบเข้าใจแนวคิดทางเคมีได้
อย่างลึกซึ้งและถูกต้อง ธรรมชาติของความรู้ทางเคมีโดยมากเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เช่น กระบวนการท าน้ าอัดลมซึ่งใช้แนวคิดสมดุลเคมีโดยใช้การเปลี่ยนแปลงความดันในการอัด
แก๊สเพื่อให้ละลายในน้ าได้  การละลายของเกลือในน้ าเกี่ยวข้องกับพลังงานแลตทิชของผลึกที่ถูกอธิบายในแนวคิดพันธะเคมี 
หรือกระบวนการชุบทองที่ใช้หลักการไฟฟ้าเคมี โดยความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากผู้เรียนจะอธิบาย
ความเข้าใจตามสิ่งที่สังเกตได้แล้ว ผู้เรียนจะต้องถ่ายทอดความเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้ในรูปของการเปลี่ยนแปลงระดับ
อะตอม อนุภาค ไอออน หรือในรูปแบบของสัญลักษณ์ทางเคมี ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลของความเข้าใจแนวคิดทางเคมีที่สามารถ
น าเสนอเป็นแบบจ าลองทางความคิดได้ 
  แบบจ าลองทางความคิดของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในธรรมชาติของ
ความรู้ทางเคมี คือ “การมองโลกแบบนักเคมี” ที่มุ่งเน้นการอธิบายว่าเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสารใน 3 ระดับ 
(Johnstone, 1993, 2000) ได้แก่ ระดับมหภาค (Macroscopic level) เป็นการกล่าวถึงปรากฏการณ์ทางเคมีที่เกิดขึ้นจริง
สามารถสังเกตและสัมผัสได้ ได้แก่ ปฏิกิริยาทางเคมี เช่น ความนุ่มฟูของซาลาเปาจากการให้ความร้อนขณะนึ่ง ท าให้ผงฟู หรือ 
เบคกิ้งโซดา (Baking Soda) เกิดการเปลี่ยนแปลงให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แทรกในเนื้อแป้งของซาลาเปา หรือสมบัติทาง
กายภาพของสาร เช่น การหลอมเหลวของน้ าแข็ง เป็นการเปลี่ยนแปลงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของของแข็งและ
ของเหลวจากการดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่การที่จะอธิบายพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของสสาร
เหล่านั้นว่าท าไมจึงเกิดเช่นนั้น ต้องใช้การอธิบายในระดับจุลภาค (Microscopic level)  ซึ่งเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
เคมีที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นการแสดงออกในลักษณะของโมเลกุล อะตอม ไอออน หรืออิเล็กตรอน เช่น การ
ให้ความร้อนผงฟู  (NaHCO3) แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้ า (H2O) และ
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และระดับสัญลักษณ์ (Symbolic level) จะเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระดับมห
ภาคและระดับจุลภาคในรูปของสัญลักษณ์ทางเคมี เช่น สัญลักษณ์ของธาตุ สูตรเคมี และสมการเคมี อย่างไรก็ตาม การอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงท้ัง    3 ระดับล้วนมีความเชื่อมโยง ไม่ได้แยกออกจากกัน (Treagust, 2005; Devetak, 2005 cited in Abd 
Halim et al., 2013) 
 การสร้างแบบจ าลองเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เข้าใจง่ายขึ้น 
นักวิทยาศาสตร์ใช้แบบจ าลองเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งขึ้นและอธิบายผลการศึกษาที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ 
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(Chittleborough, et al., 2004) นักเรียนก็เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถจะสร้างแบบจ าลองของตนขึ้นมาเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวนักเรียนและใช้เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์นั้น ซึ่งแบบจ าลองที่
นักเรียนแต่ละคนสร้างขึ้นนั้นเป็นแบบจ าลองตามความเข้าใจและประสบการณ์เดิมของตนหรือที่เรียกว่าแบบจ าลองทาง
ความคิด (Mental model) ท าให้นักเรียนแต่ละคนมีแบบจ าลองทางความคิดที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกัน (Verhoeff et al., 
2008) ทั้งนี้ แบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามระดับช้ันที่สูงขึ้น (Coll and Neil, 
2002) อย่างไรก็ดี หากนักเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้องในช่วงแรก ๆ ของการเรียนรู้ อาจส่งผลแก่การเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องได้ ดังนั้น นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 
สาขาเคมีจะต้องเข้าใจแนวคิดทางเคมีที่สมบูรณ์ถูกต้อง และสามารถแสดงแบบจ าลองทางความคิดทั้งระดับมหภาค จุลภาค 
และสัญลักษณ์ให้ถูกต้องสอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 

จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ในการสอนเคมี หากสอนแนวคิดที่เป็นนามธรรม จะท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาและ
ท าให้เกิดความสับสนในการเรียน (พัชรี ร่มพะยอม วิชัยดิษฐ์, 2558) ส่งผลให้ผู้เรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในเนื้อหาเคมี 
(ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2551; Harrison & Treagust, 1996) โดยมุมมองของนักการศึกษาเห็นว่า ครูควรจัดการเรียนการสอนเคมี
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเคมีที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ทางเคมีและควรเน้นการสอนวิชาเคมีให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของวิชาโดยเช่ือมโยงแนวคิดของเคมีทั้ง 3 ระดับร่วมกับการเรียนแนวคิดหลักทางเคมี ดังนั้น การจัดการเรียนรู้
รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา (เคมี) หรือการสอนวิธีการจัดการเรียนรู้ทางเคมีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
จ าเป็นต้องประเมินแบบจ าลองทางความคิดของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)  สาขาเคมี เพื่อให้
สามารถปรับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางเคมี และสามารถแสดงออกในระดับมหภาค จุลภาค และสัญลักษณ์
ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร ์งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการส ารวจแบบจ าลองทางความคิดของนันักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี เพื่อตรวจสอบการมองโลกแบบเคมี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไป
พัฒนาแบบจ าลองทางความคิดให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน และน าไปสู่การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน (Model-based Learning) ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมีใน
รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพะสาขาต่อไป 
   
วัตถุประสงค์   

เพื่อส ารวจความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางความคิดของปรากฏการณท์างเคมีในระดับมหภาค จุลภาค และ
สัญลักษณ์ ในกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี ช้ันปีที่ 4 ซึ่งก าลังศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
นิยามศัพท ์

ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางความคิด หมายถึง ความสามารถในการสะท้อนความเข้าใจในรูปของ
ภาพวาด ภาษา สัญลักษณ์ ท่ีผู้เรียนสร้างขึ้นตามความคิดของตนเพื่อเป็นตัวแทนวัตถุ เหตุการณ์ แนวคิด กระบวนการ หรือ
ระบบ เพื่อน ามาอธิบายหรือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ 

แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific model) หมายถึง แบบจ าลองที่ได้รับการทดสอบอย่างเป็นทางการ มีการ
เผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ และได้รับการยอมรับจากประชาคมวิทยาศาสตร์ (Gilbert, 2005) 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ซึ่งผู้วิจัยส ารวจความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางความคิดของปรากฏการณ์ทางเคมีในระดับมหภาค จุลภาค และสัญลักษณ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี ช้ันปีที่ 4 ซึ่งก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

1. กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี ช้ันปีที่ 4 

จ านวน 21 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ก าลังเรียนรายวิชาการจัดการ
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เรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา (เคมี) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามแบบจ าลองทางความคิด (Mental Model Questionnaire) ซึ่งเป็น

ข้อค าถามปลายเปิด ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การแสดงปรากฏการณ์ทางเคมี การแสดงแบบจ าลองระดับมหภาค ระดับ
จุลภาค และระดับสัญลักษณ์ โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานี้ ได้น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้าง   

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    เก็บและรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี ช้ันปีที่ 4 ที่ก าลัง

ศึกษารายวิชาการจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา (เคมี) (Teaching and Learning Management in Specific Area
) จ านวน 21 คน โดยให้กลุ่มเป้าหมายน าเสนอปรากฏการณ์ทางเคมี ผ่านการท าแบบสอบถามแบบจ าลองทางความคิด โดย
น าเสนอปรากฏการณ์ทางเคมีและสะท้อนความเข้าใจปรากฏการณ์ในรูปของแบบจ าลองทางความคิดในระดับมหภาค จุลภาค
และสัญลักษณ์ทางเคมี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้ผ่านการเรียนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) คิดเป็นจ านวน 142 หน่วยกิต ใช้เวลาในการท าแบบวัด 60 นาที โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมดูแลการท าแบบสอบถามด้วยตนเอง  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ค าตอบเป็นรายข้อโดยอ่านค าตอบของ
นักศึกษาอย่างละเอียด แล้วตีความและจัดกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดของนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งประยุกต์จากการจัด
กลุ่มแบบจ าลองของ Khan (2007) ดังนี้ 1) แบบจ าลองทางความคิดสอดคล้อง (Consistent mental model; CM) 2) 
แบบจ าลองทางความคิดสอดคล้องบางส่วน (Partial consistent mental model; PM) 3) แบบจ าลองทางความคิด
สอดคล้องบางส่วนและไม่สอดคล้องบางส่วน  (Partial consistent and inconsistent mental model; PM & IM) 4) 
แบบจ าลองทางความคิดไม่สอดคล้อง ( Inconsistent mental model; IM) 5) ไม่แสดงแบบจ าลองทางความคิด (No 
expression mental model; NM) โดยมีการตรวจสอบความเที่ยงของการจัดกลุ่มจากการให้อาจารย์ผู้สอนทางด้านการสอน
วิทยาศาสตร์อีก 2 ท่าน ร่วมกันตรวจสอบความเที่ยงของการจัดกลุ่มค าตอบและรายงานผลค าตอบของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
เป็นร้อยละ เพื่อแสดงแบบจ าลองทางความคิดของนักศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ มีรายละเอียดดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1  เกณฑ์การจัดกลุ่มค าตอบการแสดงแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางเคมี 

ประเภทของแบบจ าลองทางความคิด ลักษณะของค าตอบ 
1. Consistent mental model (CM) นักศึกษาแสดงแบบจ าลองทางความคิดและอธิบายเหตุผลได้ถูกต้องสมบูรณ์ 

สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่น าเสนอ 
2. Partial consistent mental 
model (PM) 

นักศึกษาแสดงแบบจ าลองทางความคิดและอธิบายเหตุผลได้สอดคล้องบางส่วน
กับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่น าเสนอ 

3. Partial consistent & 
inconsistent mental model (PM & 
IM) 

นักศึกษาแสดงแบบจ าลองทางความคิดและอธิบายเหตุผลได้สอดคล้องบางส่วน
กับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่น าเสนอและมีอย่างน้อย 
1 แบบจ าลองที่ไม่สอดคล้องกับความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

4. Inconsistent mental model 
(IM) 

นักศึกษาแสดงแบบจ าลองทางความคิดและอธิบายเหตุผลไม่สอดคล้องกับ
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่น าเสนอ 

5. No expression mental model 
(NM) 

นักศึกษาไม่ เขียนข้อมูลใด ๆ ที่แสดงแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางเคมีหรือเขียนลักษณะทวนค าถามหรือแสดงแบบจ าลองที่ไม่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่น าเสนอ 
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ผลและอภิปราย 
 ผลการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนจากการส ารวจความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางเคมีในระดับมหภาค จุลภาค และสัญลักษณ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 
สาขาวิชาเคมี ช้ันปีท่ี 4 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองทางความคิดของปรากฏการณ์ทางเคมีของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี ช้ันปีท่ี 4 ในระดับมหภาค จุลภาค และสัญลักษณ์ 

 Mental Model Level The number of students (person) for each group  
[percent of students] 

CM* PM* PM & IM* IM* NM* 

Macroscopic Level 13  
[61.9] 

6  
[28.6] 

0 
[0.0] 

2 
[9.5] 

0 
[0] 

Microscopic Level 6 
[28.6] 

3 
[14.3] 

1 
[4.7] 

8 
[38.1] 

3 
[14.3] 

Symbolic Level 8 
[38.1] 

10 
[47.6] 

1 
[4.7] 

2 
[9.5] 

0 
[0] 

Sum 27 19 2 12 3 

* CM :  Consistent mental model, PM :  Partial consistent mental model, PM & IM :  Partial consistent and 
inconsistent mental model, IM : Inconsistent mental model, NM : No expression mental model 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า การแสดงแบบจ าลองทางความคิดระดับมหภาค นักศึกษาส่วนใหญ่มีแบบจ าลองสอดคล้องกับ

แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมา มีแบบจ าลองสอดคล้องบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และมีเพียง
ร้อยละ 9.5 ที่แสดงแบบจ าลองคลาดเคลื่อนกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่การแสดงแบบจ าลองทางความคิดระดับ
จุลภาค นักศึกษาส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 38.1 มีแบบจ าลองทางความคิดไม่สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
รองลงมา มีแบบจ าลองสอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ  28.6 และมีร้อยละ 14.3 ที่มีแบบจ าลอง
สอดคล้องบางส่วนและไม่แสดงแบบจ าลองทางความคิด ส าหรับการแสดงแบบจ าลองทางความคิดระดับสัญลักษณ์ พบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.6 มีแบบจ าลองทางความคิดสอดคล้องบางส่วนกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ รองลงมา มีแบบจ าลอง
ทางความคิดสอดคล้องสมบูรณ์กับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 38.1 โดยมีนักศึกษาเพียงร้อยละ 9.5 ที่มี
แบบจ าลองทางความคิดคลาดเคลื่อนจากแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ระดับสัญลักษณ์ 

การจัดกลุ่มแบบจ าลองทางความคิดระดับต่าง ๆ ของนักศึกษาแต่ละคน สามารถบ่งบอกถึงความเช่ือมโยงในการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี แสดงผลการวิเคราะห์ ดังภาพประกอบที่ 1 
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       ระดับปรากฏการณ์ ระดับจุลภาค ระดับสัญลักษณ ์
 
           CM CM 

         
        CM 

          PM 
 

PM 

          
                     PM 

         PM & IM PM & IM         PM & IM 

            IM 
 

IM 
        IM 

            NM NM        NM 

*หมายเหตุ ตัวเลขท่ีแสดงก ากับบนเส้น หมายถึง จ านวนนักศึกษาเป็นร้อยละที่มีแบบจ าลองทั้ง 3 ระดับอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
โดยความหนาของเส้น แทนจ านวนนักศึกษาที่มีความเชื่อมโยงแบบจ าลองกลุ่มเดียวกัน 
 

ภาพประกอบท่ี 1 การเชื่อมโยงการแสดงแบบจ าลองทางความคิดของปรากฏการณ์ทางเคมีในระดับมหภาค จุลภาค และ
สัญลักษณ ์

 
 

 จากภาพประกอบที่ 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงความเข้าใจปรากฏการณ์ทางเคมีระดับมหภาคไป
ยังแบบจ าลองระดับสัญลักษณ์ได้ดีกว่าระดับจุลภาค โดยนักศึกษาร้อยละ 57.1 มีการแสดงแบบจ าลองทางความคิดระดับ
จุลภาค ได้น้อยกว่าแบบจ าลองระดับมหภาคและสัญลักษณ์ และมีนักศึกษาเพียง ร้อยละ 9.5 และ 4.7 ที่มีแบบจ าลองระดับ
จุลภาคดีกว่าแบบจ าลองสัญลักษณ์และดีกว่าระดับปรากฏการณ์ ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3% 

9.5% 

9.5% 

9.5% 
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ตัวอย่างการแสดงแบบจ าลองทางความคิดของนักศึกษาในแต่ละระดับ 
- แบบจ าลองทางความคิดแสดงปรากฏการณ์การเกิดแก๊สในลูกโป่งของภูรี......(นามสมมติ) 

      
               แบบจ าลองระดับมหภาค              แบบจ าลองระดับจุลภาค 

 
แบบจ าลองระดับสญัลักษณ ์

 
ภาพประกอบท่ี 2 ตัวอย่างการแสดงแบบจ าลองทางความคิดของนกัศึกษาเพื่อสะท้อนปรากฏการณท์างเคมีในระดับมหภาค 

จุลภาค และสัญลักษณ์ทีส่อดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ (CM : Consistent mental model) ทั้ง 3 ระดับ 
 

- แบบจ าลองทางความคิดแสดงปรากฏการณ์การดูดซับคราบสนิมของกระดาษทิชชูบนรองเท้าของนูรี..(นามสมมติ) 

             
       ปรากฏการณ์ทางกายภาพ    แบบจ าลองระดับมหภาค 
 

   
             แบบจ าลองระดับจุลภาค             แบบจ าลองระดับสัญลักษณ์ 
 
ภาพประกอบท่ี 3 ตัวอย่างการแสดงแบบจ าลองทางความคิดของนกัศึกษาเพื่อสะท้อนปรากฏการณท์างเคมีในระดับมหภาค 
จุลภาค และสัญลักษณ์ทีไ่ม่สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ (IM : Inconsistent mental model) ทัง้ 3 ระดับ 
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 จากผลการวิจัย พบว่า การแสดงแบบจ าลองทางความคิดระดับมหภาค นักศึกษาส่วนใหญ่มีแบบจ าลองสอดคล้อง
กับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจาก ปรากฏการณ์ทางเคมีระดับมหภาค เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้ด้วย
ตาเปล่าหรือสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ เช่น การแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันหรือปฏิกิริยาที่สามารถ
สังเกตได้ในห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี ได้รับประสบการณ์จากการ
ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเคมีตามหลักสูตรอย่างครอบคลุม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nelson (2002) ที่กล่าวว่า หาก
ผู้เรียนขาดการฝึกปฏิบัติ จะส่งผลในการแสดงตัวแทนความคิดระดับมหภาค และสอดคล้องกับการแสดงเหตุผลของการเลือก
อธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีของนักศึกษา ดังตารางที่ 3  

ในการเลือกน าเสนอแบบจ าลองทางความคิดทั้ง 3 ระดับเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีที่เกี่ยวข้อง พบว่า ร้อยละ 
90.5 นักศึกษาเลือกอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นปฏิกิริยาเคมี และมีเพียงร้อยละ 9.5 ที่เลือกอธิบายสมบัติทางกายภาพของสาร 
โดยนักศึกษาให้เหตุผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 การแสดงเหตุผลในการเลือกน าเสนอปรากฏการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย 

เหตุผลหลัก ตัวอยา่งปรากฏการณ์ทีเ่ลือกเพื่อน าเสนอแบบจ าลอง
ทางความคิด 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
(ร้อยละ) 

เนื่องจากเป็นสารเคมีที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การท าปฏิกิรยิาของผงฟูในการนึ่งซาลาเปา  2 
(ร้อยละ 9.5) 

เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ใกล้ตัวที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

การเกิดสนิม/คราบสนิม น้ าอัดลม สารละลายของ
เกลือ 

5 
(ร้อยละ 23.8) 

เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่นิยม
น ามายกตัวอย่างในการเรียนการสอน 

การเกิดฝนกรด การเผาไหม้ของแก๊ส H2 3 
(ร้อยละ 14.3) 

สามารถมองเห็นปรากฏการณไ์ด้ด ี การเกิดแกส๊คาร์บอนมอนอกไซดจ์ากเครื่องยนต์ การ
ชุปทอง การเกิดสนิม การเกิดดอกไม้ไฟ 

5 
(ร้อยละ 23.8) 

สามารถผลิตได้เอง การเตรียมสบู่จากปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 1 
(ร้อยละ 4.8) 

เป็นเรื่องที่สนใจ การหมักเบยีร์ การสลายตัวของ H2O2 การ
เกิดปฏิกริิยาเคมีเป็นไฟฟ้า การท าปฏิกิริยาของ NO2 
และ N2O4 

5 
(ร้อยละ 23.8) 

 
ในทางตรงกันข้าม ผลการวิจัยยังพบว่า นักศึกษาแสดงแบบจ าลองทางความคิดระดับจุลภาค ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอน อะตอม โมเลกุล ไอออน หรืออนุภาคต่าง ๆ คลาดเคลื่อนกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจแนวคิดระดับจุลภาค ทั้งนี้เนื่องจากแบบจ าลองความคิดระดับจุลภาค เป็นการแสดง
ตัวแทนความคิดที่มีความซับซ้อนและมีความเป็นนามธรรมสูง ท าให้ยากต่อการเข้าใจ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีแบบจ าลอง
ระดับมหภาคสอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ แต่การแสดงแบบจ าลองระดับจุลภาคยังมีความคลาดเคลื่อนกับ
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนยังขาดการคิดเชิงจินตนาการเพื่อสร้างค าท านายหรืออธิบายตัวแทน
ความคิดที่เป็นนามธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัชธฤต เกื้อทาน (2557)   

ส าหรับการแสดงแบบจ าลองทางความคิดระดับสัญลักษณ์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงตัวแทนความคิดระดับ
สัญลักษณ์ได้สอดคล้องเพียงบางส่วนกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือ สามารถแสดงตัวแทนความคิดระดับสัญลักษณ์
ถูกต้องแต่ยังแสดงไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจาก การเขียนสมการเคมี สัญลักษณ์แสดงการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี หรือการ
เปลี่ยนแปลงของสสารทั้งทางกายภาพและเคมี เป็นทักษะส าคัญที่นักศึกษาจะต้องสามารถเขียนได้ถูกต้อง เพื่อให้การค านวณ
ปริมาณสารสัมพันธ์หรือท านายกลไกการเปลี่ยนแปลงของสสารมีความถูกต้อง นักศึกษาสามารถแสดงสูตรอย่างง่าย สูตร
โมเลกุลต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และทราบว่าสารใดเป็นสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ พร้อมท้ังสามารถเขียนลูกศรแสดงการด าเนินไป
ของปฏิกิริยาแบบไปข้างหน้าด้านเดียว หรือไปข้างหน้าและย้อนกลับได้ถูกต้อง แต่นักศึกษายังขาดการแสดงสถานะของสารที่
เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา สภาวะหรือปัจจัยที่เหมาะสม และบางคนไม่แสดงตัวเลขสัมประสทิธ์ิหน้าสสารแต่ละชนิด ซึ่งหมายถึงการ
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ไม่พิจารณาหลักการดุลสมการเคมีในการท าปฏิกิริยาของสาร ลักษณะเหล่านี้ ถือว่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมียังขาดความตระหนักในการให้ความส าคัญกับการแสดงแบบจ าลองทางความคิดระดับสัญลักษณ์ ซึ่ง
ถือเป็นแบบจ าลองทางความคิดที่ส าคัญระดับหนึ่งในการแสดงความเข้าใจเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา ตามที่ Tasker & 
Dalton (2006) ให้ได้ความส าคัญต่อแบบจ าลองทางความคิดระดับสัญลักษณ์ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการแสดงความเข้าใจใน
แนวคิดที่เป็นนามธรรม  
 
สรุปผลการวิจัย     

จากผลการวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดระดับมหภาคดีที่สุด คือ ร้อยละ 61.9
นักศึกษามีแบบจ าลองสอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ รองลงมา คือ มีแบบจ าลองทางความคิดระดับสัญลักษณ์ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.6 อยู่ในระดับที่มีแบบจ าลองสอดคล้องบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์กับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่
แบบจ าลองระดับจุลภาค นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 38.1 มีแบบจ าลองทางความคิดไม่สอดคล้องกับแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี ยังพบว่านักศึกษาสามารถแสดงแบบจ าลองทางความคิดระดับมหภาคได้ดีและสามารถเช่ือมโยงไปยัง
การอธิบายระดับสัญลักษณไ์ด้ดกีว่าระดับจุลภาค ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้คมี ผู้สอนจ าเป็นต้องตรวจสอบแบบจ าลอง
ทางความคิดของผู้เรียนในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับจุลภาคให้สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตรท์ี่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น 
การใช้แบบจ าลองเป็นฐานในการพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดทางเคมีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  

 
ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
      ผลการศึกษาความสามารถในการสะท้อนแบบจ าลองทางความคิดของปรากฏการณ์ทางเคมีในระดับมหภาค 

จุลภาค และสัญลักษณ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)  สาขาเคมี ช้ันปีที่ 4 จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อให้นักการศึกษา ครู อาจารย์ ได้น าผลการศึกษาไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษามี
แบบจ าลองทางความคิดระดับมหภค จุลภาค และสัญลักษณ์สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะมีผลท าให้
นักเรียนและนักศึกษามีแนวคิดทางเคมีที่ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึนด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
      2.1 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมแบบจ าลองทางความคิดของนักศึกษาให้

มีแบบจ าลองที่สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน
ในเนื้อหาต่าง ๆ เป็นต้น 

      2.2 ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงแบบจ าลองทางความคิดที่จ าแนกในกลุ่มต่าง ๆ ของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้อง 

      2.3 ควรมีการศึกษาแบบจ าลองทางความคิดครอบคลุมทุกแนวคิดทางเคมี เพื่อแก้ปัญหาแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน
ทางเคมีของผู้เรียน 

 
รายการอ้างอิง  
ชาตรี ฝ่ายค าตา. (2551). แนวคิดทางเลือกของนักเรียนในวิชาเคมี. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยา 
  เขตปัตตานี, 19(2),10-28. 
ณัชธฤต เกื้อทาน. (2557). การพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดเรื่องพันธะเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยกิจกรรม 
  การเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,  
  กรุงเทพมหานคร. 
พัชรี ร่มพะยอม วิชัยดิษฐ. (2558). ธรรมชาติของวิชาเคมีและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา. 
 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 31(2), 187–189. 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3: รายละเอียดของรายวิชา. (2563). สืบค้นเมื่อวันที่  31 มกราคม 2564 จาก  
  http://intranet.pn.psu.ac.th/tqf/tqf_file/ 00011812_2_2563_04_TQF3.pdf 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

81 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.]. (2546). การจัดการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

Abd Halim, N.  D.  , Ali, M.  B.  , Yahaya, N. , & Mohamad Said, M.  N.  H.  ( 2013) .  Mental Model in Learning 
Chemical Bonding:  A Preliminary Study.  Procedia -  Social and Behavioral Sciences, 6 November 
2013, 224-228. 

Chittleborough, G. D. , T. L. Mamiala and D. F. Treagust. 2004. Students’ understanding of the descriptive 
and predictive nature of teaching models in organic chemistry.  Research in Science Education, 
34(1): 1–20. 

Coll, R.K., France, B. & I. Taylor (2005). The role of models/and analogies in science education: implications 
from research. International Journal of Science Education, 27:2, 183-198. 

Coll, R.  K.  & T, Neil.  ( 2002) .  Mental models in chemistry:  Senior chemistry students' mental models of 
chemical bonding. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 3(2), 175-184.  

Gilbert, J.K. 2005. Visualization in science education. Netherlands: Springer. 
Harrison, A.  G.  and D.  F.  Treagust.  1996.  Secondary students’  mental models of atoms and molecules: 

Implications for teaching chemistry. Science Education, 80 (5): 509-534. 
Johnstone, A.H. (1993). The development of chemistry teaching: A changing response to a changing demand. 

Journal of Chemical Education, 70(9), 701-705. 
Johnstone. (2000). Chemical Education Research: Where from here? Proceedings from Variety in Chemistry 

Teaching meeting, June 2001. 
Khan, S. 2007. Model-based inquiries in chemistry. Science Education, 91(6), 877-905. 
Nelson, P.  G.  ( 2002) .  Teaching chemistry progressively:  From substances, to atoms and molecules, to 

electrons and nuclei. Chemistry Education. Research and Practice in Europe, 3(2), 215–228. 
Tasker, R., & Dalton, R. (2006). Research in practice: Visualization of the molecular world using animations. 

Chemistry Education Research and Practice, 7(2), 141-159. 
Treagust, D.  F.  2005.  Students’  perceptions of the role of models in the process of science and in the 

process of learning. Research in Science and Technological Education, 23(2). 195-212. 
Verhoeff, R. P., Waarlo, A. J., and Boersma, K. T. (2008). Systems modelling and the development coherent 

understanding of cell biology. International Journal of Science Education, 30, 543–568.  
 
  



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

82 

การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Development of Essay Writing Skill of Matthayomsuksa 2, 
YantakaoRattachanupatham School by Problem Based Learning 

 
ฐานันด์ ศรีเทพ1*, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน2 , ประภัสสร ภัทรนาวิก3 

1มหาบัณฑติ, หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ภาควิชาหลักสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ 
ผู้ประสานงาน*: thanun_st@windowslive.com 

  
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบทักษะในการเขียน
เรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อ  การจัดการเรียนรูเ้รื่องการเขียนเรยีงความโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยการวิจัยเชิงทดลองประเภทการ
วิจัยในช้ันเรียน ประชากรคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 5 ห้องเรียน จ านวน 182 คน ซึ่งเป็นนักเรียนแผนการเรียนห้องทั่วไป โดยในแต่ละห้องเรียน
เป็นนักเรียนที่คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนย่านตาขาว
รัฐชนูปถัมภ์ จ านวน 39 คน ท่ีได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบยกกลุ่ม โดยใช้วิธีการจับสลาก ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือวิจัย
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความ 2) แบบวัดและเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนเรียงความ และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้คือ ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/ E2) ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบแบบที (t-test)   ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียน
เรียงความ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.07/75.33 2) ทักษะในการเขียนเรียงความ
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.6) จากการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์และท าความเข้าใจ
กับปัญหาผ่านกระบวนการกลุ่มและสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่าง
อย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดตัดสินใจเลือกที่จะรับหรือไม่รับข้อมูลที่ได้จาการอภิปรายผลตามความสนใจของตนเองเพื่อใช้
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการเขียนเรียงความ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) develop and verify the effectiveness of lesson plan for 
essay writing skill of Matthayomsuksa 2 by problem-based learning (75/75 criteria), 2) to compare essay 
writing skill of students in Matthayomsuksa 2 before and after being taught by problem-based learning 
method, and 3) to study the satisfaction of students toward essay writing skill by problem-based learning 
method. through experimental research: classroom action research. The respondents were Matthayomsuksa 
2 students, Yantakao Rattachanupatham School, Yantakao, Trang, academic year 2563, 5 classes, 182 
students from mixed-ability classrooms. A sample of this research was 39 students in Matthayomsuksa 2, 
semester 1, academic year 2563 drawing by cluster random sampling. The research instruments were 1) 
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lesson plan for essay writing skill of Matthayomsuksa 2 by problem-based learning method, 2) evaluation 
form of essay writing skill by problem-based learning method, and 3) student satisfaction of essay writing 
skill by problem-based learning method. Statistics used for the research were lesson plan efficiency value 
(E1/ E2), mean (X̅), standard deviation (S.D.), and dependent t-test.  The research results found that 1) the 
effectiveness scores of lesson plan for essay writing skill of Matthayomsuksa 2 by problem-based learning 
effectiveness were 75.07/75.33,  2) essay writing skill of students in Matthayomsuksa 2 after being taught by 
problem-based learning method was higher than those before being taught by problem-based learning 
method at statistical significance level of .01, and  3) the student satisfaction  toward essay writing skill by 
problem-based learning method was at high level. From this study, the researcher found out that problem 
based learning was students-centered learning that allows students to analyze and realize the problem 
through group work and other various method of searching for information. This affected student to think 
critically whether to accept or deny information from discussion based on their interests to make their 
works efficiently.  
 
Keywords: Essay writing skill, Problem based learning, 21st Century 
 
บทน า  
 ศตวรรษที่ 21 สังคมโลกาภิวัตน์ได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต เทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ ได้รับการ
พัฒนาจนมีความเจริญมากขึ้น การศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ก้าวทันวิทยาการในสังคม โดยมีแนวทางในการจัด
การศึกษาคือนักเรียนจะต้องเป็นผู้ค้นหาค าตอบและหาแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยตนเองตลอดจนสามารถ
สรุปองค์ความรู้และน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งครูผู้สอนจะลดบทบาทการสอนลงแต่จะเป็นผู้
ช้ีแนะแนวทาง สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง
ทั้งเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่จะน าไปใช้ในอนาคต การจัดการเรียนรู้ในยุค
ศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2553 ตามมาตรา 22 ให้หลักการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) ซึ่งการจัดการศึกษาจะมีคุณภาพได้นั้นผู้เรียนจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอันเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ 
 ภาษาไทยถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ใน
สังคมไทย อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้แสวงหาความรู้ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในยุคปัจจุบันจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารได้ถูกต้องและเกิดผลดี โดยสามารถใช้ทักษะการอ่าน การดู และการฟัง
เป็นเครื่องมือในการรับสาร และใช้ทักษะการพูดและการเขียนเป็นเครื่องมือในการส่งสาร ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 6) ได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไว้ว่าเป็น
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ
ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ที่จะใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยหลักเหตุผล และความ ถูกต้องตลอดจนค านึงถึงวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
 การเขียนเรียงความเป็นหนึ่งในทักษะการเขียนท่ีมีความส าคัญที่จะต้องอาศัยกระบวนการทางความคิด ผนวกกับองค์
ความรู้ของผู้เขียนแล้วถ่ายทอดผ่านการใช้ภาษาที่สวยงาม สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้องและชัดเจนดังที่ ศรีพระจันทร์  
แสงเขตต์ (2557, น. 2) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนเรยีงความสรุปได้ว่า การเขียนเรียงความเป็นทักษะการเขียนแสดง
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ ตลอดจนใช้ศิลปะในการเขียน เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสาร
ให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยมีการเรียบเรียงเรื่องราวอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับ ประดับ  จันทร์สุขศรี (2558, น. 23) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนเรียงความสรุปได้ว่า การเขียนเรียงความมีความจ าเป็นและส าคัญในการเรียนภาษาไทย
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เพราะนอกจากผู้เรียนจะต้องค้นคว้าด้านความรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเขียนแล้ว ผู้เรียนยังต้องแสดงความรู้ ความ
คิดเห็นของตนเองผ่านงานเขียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้อง สละสลวย ได้สาระชัดเจน การเขียนเรียงความจึงมี
ความส าคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากในการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
 จากความส าคัญของทักษะการเขียนเรียงความดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้เกิดทักษะ ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ส่งสารผ่านกระบวนการเขียนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชีวิตต่อไปได้ จาก
ประสบการณ์  การสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของผู้วิจัยพบว่า ปัญหาด้านทักษะการเขียนเรียงความของผู้เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา จากรายงานผลการทดสอบความสามารถการเขียนเรียงความ
ของผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถการเขียนเรียงความของผู้เรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.9 และ ร้อยละ 63 ตามล าดับ ซึ่งยังต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้คือร้อยละ 65  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูป
ถัมภ์จ านวน 3 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาการเขียนเรียงความของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นสรุปได้ว่า 
นักเรียนไม่รักการศึกษาค้นคว้า ขาดทักษะกระบวนการคิด ส่งผลให้ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดผ่านกระบวนการเขียนได้ ท า
ให้เขียนเรื่องวกไปวนมา ไม่สอดคล้องกับช่ือเรื่อง หรือประเด็นท่ีได้รับ ตลอดจนครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เอื้อ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะดังกล่าว (นฤนันท์ สินฝาด จุไรรัตน์ ด้วงทอง และบ าเพ็ญ ชุมศรี,  สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2561)    

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ทักษะการเขียนเรียงความเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความจ าเป็นจะต้องได้รับการ
แก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มกีารน ารปูแบบการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหลากหลายวิธีตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในการแก้ปัญหา อาทิ การสอนโดยใช้แผนที่
ความคิดร่วมกับแบบฝึกทักษะภาพการ์ตูนเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการสอนรูปแบบแผนที่ความคิดในขั้นสอน
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระบบความคิดของผู้เรียน แล้วใช้แบบฝึกภาพการ์ตูนในขั้นสรุปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
เรียงความของผู้เรียน (ศรีพระจันทร์ แสงเขตต์, 2557, น. 10) การสอนตามกระบวนการจีแพสเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นล าดับขั้นตอนและสามารถเขียนเรียงความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตาณิกา  เงินฝรั่ง, 2556, 5-6)  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) (ทิศนา  แขมมณี, 2560, น. 137-138 ; วัชรา  
เล่าเรียนดี, ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง และอรพิณ  ศิริสัมพันธ์, 2560, น. 126) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญวิธีหนึ่งที่
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา และการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยใช้ปัญหา
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและต้องการแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาและ
ร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้น ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง 
ๆ อันเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งปัญหานั้นจะต้องเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวนักเรียนและ
นักเรียนมีความสนใจ และต้องการแสวงหาค าตอบหรือหาเหตุผลมาสนับสนุนปัญหา ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
สามารถผสานความรู้เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ณิชาพัฒณ์  ไชยเสนบดินทร์ 
(2557, น. 85) ได้น าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้แก้ปัญหากระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสรุปได้ว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบปัญหาด้วยตนเอง ท าความเข้าใจ
ปัญหา แล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ จะท าให้ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
คือ ขั้นเสนอปัญหาเป็นแนวทางที่ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ขั้นวิเคราะห์ปัญหาช่วยพัฒนากระบวนการ
คิดของผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจต่อปัญหาและเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ขั้นระดมสมองและค้นคว้าหาความรู้ช่วยให้
ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบอย่างอิสระและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ขั้นอภิปรายผลฝึกให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ สามารถ
จัดล าดับความคิดตามล าดับความส าคัญและมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มีความส าคัญ ขั้นสร้าง
ผลงานช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดความคิดของตนเองอย่างอิสระ สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามเป้าหมายของการ
จัดการเรียนรู้ ขั้นประเมินผลช่วยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันพิจารณาจุดดีจุดด้อยของตนเองและเพื่อนร่วมช้ันเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทาง
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ในการพัฒนาตนเองต่อไป ทั้งนี้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้ ผู้เรียนเล็งเห็น
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งจากวิธีการดังกล่าวข้างต้นเมื่อทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบย่อมส่งผลให้กระบวนการเขียนสื่อสารของผู้เรียนพัฒนาตามไปด้วย อีกทั้งการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมาทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูป
ถัมภ์ จังหวัดตรัง 
 
วัตถุประสงค์     

1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามเกณฑ์ 75/75 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
สมมติฐานของการวิจัย   

1.  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะในการเขียนเรียงความด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลัง
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทการวิจัยในช้ันเรยีน แบบมีกลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียว (One group Pretest – Posttest design) 
  Pretest    Posttest 
     T1  X      T2 

เมื่อ T1  คือ การทดสอบก่อนเรียน 
 X คือ  การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน 

T2 คือ การทดสอบหลังเรยีน 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1  ประชากรได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรงั 

ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 5 ห้องเรียน จ านวน 182 คน ซึ่งเป็นนักเรียนแผนการเรียนห้องทั่วไป โดยในแต่ละห้องเรียน
เป็นนักเรียนท่ีคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

    1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 39 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบยกกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลาก ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  เพราะนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทั้ง 5 ห้องเรียนเป็นนักเรียนห้องทั่วไปท่ีคละความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกัน
ทั้ง 5 ห้องเรียน   
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2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    2.1 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสร้างแบบวัด

และเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนเรียงความ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จากต าราและเอกสารต่าง ๆ  
    2.2 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้ 

2.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 9 คาบ ตามเนื้อหาเรื่องการเขียนเรียงความ  
2.2.2 แบบวัดและเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนเรียงความ 

 2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความ 
 2.3 น าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 2.4 ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและจากข้อบกพร่องที่พบจากการด าเนินการ
หาคุณภาพของเครื่องมือให้สมบูรณ์ 
 2.5 น าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    3.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วตรวจเก็บคะแนนโดยผู้วิจัยและครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ท่าน 
ด้วยเกณฑ์การประเมินแบบ Rubric  

    3.2 ให้นักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการจัดการเรยีนรูเ้รื่องการเขียนเรยีงความด้วยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแล้วตรวจเก็บคะแนนจากช้ินงานท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน
ตามเกณฑ์ 75 ตัวแรก (E1) 

    3.3 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วตรวจเก็บคะแนนโดยผู้วิจัยและครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ท่าน 
ด้วยเกณฑ์การประเมินแบบ Rubric แล้วน ามาพิจารณาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน และพิจารณาหาค่าร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ 75 ตัวหลัง (E2) 

    3.4 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความ
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.1 หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามเกณฑ์ 75/75 
     4.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการเขียนเรียงความก่อนและหลงัการจัดการเรียนรูเ้รื่องการเขียนเรยีงความโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test for dependent sample) 

    4.3 ค านวณหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
 
ผลและอภิปราย   

1. ผลการวิจยั 
   1.1 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามเกณฑ์ 75/75 ครั้งท่ี 3 แบบภาคสนาม (1:100) 
 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรยีน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
39 75.07 75.33 
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จากตารางสรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.07/75.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 

   1.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะในการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test for dependent sample) 

 
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 
จ านวนนักเรียน X̅ S.D. t Sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 39 4.74 1.58 -13.231 .000 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 39 7.51 1.27 

 
จากตารางสรุปได้ว่า คะแนนการวัดทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนการจัดการ

เรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.58 ส่วนคะแนนการวัดทักษะการเขียนเรียงความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.27 เมื่อ
ตรวจสอบพบว่า ทักษะในการเขียนเรียงความของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรูเ้รื่องการเขียนเรยีงความ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านพบว่า  
ด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51  
 

2. อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 2.1 การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูเ้รือ่งการเขียนเรยีงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามเกณฑ์ 75/75 กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.23/75.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75ที่ตั้งไว้ ท้ังนี้เพราะแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียน
เรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ได้สร้างตามหลักเกณฑ์การสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ ได้รับการปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการตรวจสอบและ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
แบบรายบุคคล (1:1) แบบกลุ่มเล็ก (1:3) และแบบภาคสนาม เพื่อหาค่าประสิทธิภาพและแก้ไขความบกพร่องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างคือ มีการเพิ่มค าถามกระตุ้น  ความคิด มอบหมายงานให้นักเรียนได้ไปสืบค้น
ข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า และมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อเรียงความให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเขียนโครงเรื่องเรียงความ  ซึ่ง
กระบวนการหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการทดสอบ
ประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน ของ ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2556) สรุปได้ว่า เมื่อครูผู้สอนสร้างสื่อหรือชุดการสอนแล้ว ก่อน
จะน าไปใช้จริงต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบว่า สื่อหรือชุดการสอนดังกล่าวสามารถท าให้ผู้ เรียนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิมากน้อยเพียงใด 
 2.2 การเปรียบเทียบทักษะในการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาผ่าน
กระบวนการกลุ่ม ท าความเข้าใจกับปัญหา สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากสถานการณ์ปัญหาที่ครูก าหนดให้ และ
สร้างผลงานได้ด้วยตนเองตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังนี้ 
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 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี 6 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวได้ผ่านการหาประสิทธิภาพและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน 
เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้ตัว นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะเผชิญกับปัญหาดังกล่าว เมื่อพิจารณาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นรายขั้นตอน พบว่า  
 

 
    2.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความ

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจราย
ด้านพบว่า ด้านประโยชน์ท่ีได้รับอยู่ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ ตามล าดับ    เหตุที่ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอาจเป็นเพราะนักเรียนเล็งเห็นว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระท าให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และสามารถใช้จัดล าดับความคิดของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2560, น. 2-3) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการเขียนสรุปได้ว่า การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารที่มีความจ าเป็นที่จะต้อ งฝึกฝน ให้สามารถถ่ายทอด
ความคิดออกมาผ่านตัวอักษรได้อย่างชัดเจนและมีความสอดคลอ้งเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิชัย  
เหล่าพิเดช (2556, น. 78-79) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง ปัญหาทางสังคมไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับ สุฟิตรี  ฮินนะ 
(2558, น. 70) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ขั้นที่ 1

• ขั้นเสนอปัญหา เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและ
รู้ เป้าหมายของการศึกษาในแต่ละคาบ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เ กิดกระบวนการคิดอย่างอิสระ
รว่มแลกเปลีย่นความคิดเห็น เรา้ความสนใจและท าใหน้กัเรยีนเห็นแนวทางในการสืบคน้ขอ้มลูและสรา้งผลงาน
ของตนเองตามเปา้หมายของการศกึษาตอ่ไป

ขั้นที่ 2
• ขั้นวิเคราะห์ปัญหา เป็นการท าความเข้าใจกับปัญหา และก าหนดสิ่งที่ต้องการจะสืบค้นข้อมูลโดยภาพรวม โดยให้

นักเรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาที่ครูก าหนดให้

ขั้นที่ 3

• ขั้นระดมสมองและค้นคว้าหาความรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายเพื่อน าความรู้ที่ได้รับจากการสืบค้นมาประกอบการตัดสินใจในขั้นก่อนหน้าเพื่อหาข้อสรุปและข้อมูล
สนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

ขั้นที่ 4

• ขั้นอภิปรายผล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าข้อมูลที่สืบค้นมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วสังเคราะห์ จ าแนก 
จัดกลุ่มข้อมูลตามล าดับความส าคัญ และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันเพ่ือใช้เป็นฐานความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
รายบุคคลตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ 5
• ขั้นสร้างผลงาน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าข้อมูลที่ได้รับจากการท ากิจกรรมมาสร้างสรรค์ผลงานรายบุคคล

ตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ 6

• ขั้นประเมินผล นักเรียนและครูได้ร่วมกันประเมินผลงานจากการท ากิจกรรม โดยนักเรียนได้ประเมินผลงานของ
เพื่อนภายในกลุ่มเป็นผลงานท่ีดีที่สุดแล้วออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียนส่งผลให้นักเรียนได้เห็นจุดดีจุดด้อยเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

89 

ชีววิทยา การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิกในระดับมาก  

 
สรุปผลการวิจัย   

ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามเกณฑ์ 75/75 จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า ทักษะการเขียนเรียงความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถท ากิจกรรมท้ายแผนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนร้อย
ละ 75.07 และนักเรียนสามารถท าแบบวัดทักษะการเขียนเรียงความคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 75.33 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะในการเขียนเรียงความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 4.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.58 และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 7.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.27 และมีค่าทีเท่ากับ -13.231 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรูเ้รื่องการเขียนเรยีงความโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้าน
พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X̅ = 2.70  S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X̅= 2.60  S.D. = 0.54) และด้านบรรยากาศการเรียนรู้ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X̅= 2.51  S.D. 
= 0.62) 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้อื่น ๆ ที่ใช้พัฒนาทักษะการเขียน เช่น การสอนโดยใช้แผนภาพความคิด กระบวนการจีแพส เป็นต้น 
 2. ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ร่วมกับเทคนิควิธีการอื่น ๆ ที่จะสามารถพัฒนา
ทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น การใช้แบบฝึกทักษะ การใช้แผนภาพความคิด การใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น  
 3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ส่งผลกับตัวแปรอื่น ๆ 
เช่น การเขียนย่อความ การเขียนบรรยาย พรรณนา การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า การแต่งค าประพันธ์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาค ายืมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ค ายืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรที่
ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยศึกษาเกี่ยวกับด้านการอ่านออกเสียงของค ายืม 
ความหมายเดิมของค ายืม ความหมายที่ใช้ในภาษาไทย ที่มาของค ายืม บริบทการใช้ค ายืม โดยรวบรวมค ายืมภาษาบาลี ภาษา
สันสกฤต และภาษาเขมรน าไปตรวจสอบรูปเขียน การอ่านออกเสียง ที่มาและความหมายโดยอาศัยพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และน าความหมายไปเปรียบเทียบกับความหมายเดิมของค ายืม โดยอาศัยพจนานุกรมที่แสดง
ความหมายเดิมของค ายืม เช่น พจนานุกรม บาลี–ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ พจนานุกรมค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย 
เป็นต้น และศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านความหมายของค ายืม ได้แก่ ความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก ความหมาย
ย้ายที่ และความหมายคงที่ และน าเสนอโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์  ผลจากการศึกษาพบว่ามีค ายืมภาษา
บาลี สันสกฤต และเขมร 794 ค า เป็นค ายืมภาษาบาลี 311 ค า เป็นค ายืมภาษาสันสกฤต 229 ค า ค ายืมภาษาเขมร 110 ค า 
เป็นค าที่เป็นทั้งภาษาบาลีและสันสกฤต 144 ค า ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย พบในลักษณะความหมายแคบเข้า 
251 ค า ความหมายกว้างออก 86 ค า ความหมายย้ายที่ 78 ค า และความหมายคงที่  379 ค า 
 
Keywords: ค ายืมภาษาต่างประเทศ  ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษาเขมร 
 

Abstract 
 This research aims to study foreign language borrowings, such as Pali, Sanskrit and Khmer borrowings 
that appear in the textbook of appraisal literature. Junior high school level by studying the reading of loan 
words The original meaning of borrowed words meaning used in Thai The origin of loan words context of 
loanwords  By collecting Pali, Sanskrit and Khmer loan words to examine the paintings Read aloud The 
origin and meaning of the dictionary 2011 edition of the Royal Academy and compare the meaning with 
the original meaning of the loan By using a dictionary that shows the original meaning of borrowed words 
such as Pali- Thai- English dictionary Phumphikkhu edition Dictionary of Khmer words in Thai language, etc. 
and study the change in meaning of borrowed words, narrow in definition meaning move that and the 
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constant meaning  and presented using descriptive research methodology. The results of the study revealed 
794 Pali, Sanskrit and Khmer loan words, 311 Pali loan words, 229 Sanskrit loan words, 110 Khmer loan 
words 144, Pali and Sanskrit words. Change in meaning Found in a narrow definition in 251 words, meaning 
broadly out of 86 words, meaning moved to 78  words and fixed to 379 words. 
 
Keywords: Foreign language loan words. Pali. Sanskrit. Khmer 
 
บทน า 
 วิชาภาษาไทยเป็นวิชาหนึ่งในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระวิชาที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2554 กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ซึ่งตามปกติการเรียนการสอนภาษาไทยจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นหลักภาษาไทย
การใช้ภาษาทั้งทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน  ทักษะการฟัง การดู การพูด  หลักการใช้ภาษาไทย  และ วรรณคดีหรือ
วรรณกรรม  โดยได้ก าหนดวรรณคดีหรือวรรณกรรมให้ในแต่ละชั้นปีโดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาวรรณคดีหรือวรรณกรรม
นั้นก็เพื่อให้นักเรียนศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และเพื่อความเพลิดเพลิน  เข้าใจสุนทรียภาพใน
วรรณคดีหรือวรรณกรรม เกิดความซาบซึ้ง ภูมิใจในบรรพบุรุษที่สั่งสมสืบทอดประเพณี วิถีชีวิตผ่านงานประพันธ์  และสามารถ
ประเมินค่าวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องนั้นๆได้  ส าหรับหลักสูตรมัธยมศึกษา ในส่วนของวรรณคดีหรือวรรณกรรมซึ่งมุ่งเห็น
การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยหลักสูตรจัดการเรียนการสอน และ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรกล่าวคือ ใช้ภาษาได้คล่อง ไม่ต้องท่องจ า น าไปใช้ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์  
ใจกว้างเป็นประชาธิไตย ภูมิใจในวัฒนธรรม เป็นผู้น าในทุกโอกาส สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ สืบสานมรดกไทย มีเชาว์ไวใน
การสื่อสาร รักการท างานเป็นนิสัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้จะช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาได้
อย่างคล่องแคล่วทั้งการอ่าน และการเขียน  นักเรียนเกิดความประทับใจและจดจ าข้อความบางตอนได้โดยไม่ต้องท่องจ า 
สามารถน าไปใช้ได้ดีในชีวิตประจ าวัน วรรณคดีวรรณกรรมหลาย ๆ เรื่องยังช่วยสร้างจินตนาการ เกิดความคิดสร้างส รรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ เสริมสร้างการรักการอ่าน เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ สร้างความเป็นผู้น า ความมั่นใจในตนเอง 
สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ จ าแนกแยกแยะความรู้และเนื้อหาว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร และช่วยให้นักเรียนรู้จักชีวิตหลายแง่มุมซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การด าเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
วรรณคดีหรือวรรณกรรมพัฒนาลักษณะนักเรียนทั้งในด้านการใช้ภาษา ในด้านปัญญา ในด้านบุคลิกภาพ และในด้านสังคม ได้
อย่างสมบูรณ์ได้ 
 
วัตถุประสงค์   
 เพื่อศึกษาค ายืมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤต และเขมรที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดี 
วิจักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ในประเด็นต่อไปนี ้
  1.  ค าศัพท์ 
  2.  การอ่านออกเสียง 
  3.  ความหมายเดิม 
  4.  ความหมายที่ใช้ในภาษาไทย 
  5.  ที่มาของค าศัพท์ 
  6.  บริบทการใช้ค าศัพท์ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย    
      1. ด้านข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาค ายืมภาษาต่างประเทศที่กฎในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
พิมพ์ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2555 จัดพิมพ์โดยองค์การค้าคุรุสภา โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าวฉบับแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2. ด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์ค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น ในประเด็นดังต่อไปนี้  
 2.1  ค าศัพท ์
  2.2  การอ่านออกเสียงค า 
 2.3  ความหมายเดิม 
 2.4  ความหมายที่ใช้ในภาษาไทย 
 2.5  ท่ีมาของค า 

   2.5.1  ค ายืมภาษาบาล ี
    2.5.2  ค ายืมภาษาสันสกฤต 
    2.5.3  ค ายืมภาษาเขมร 
   2.6  บริบทการใช้ค า 

3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
 3.1 บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล  ใช้ส าหรับบันทึกค ายืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 

และภาษาเขมรทั้งหมดที่พบในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  3.2 ตารางบันทึกข้อมูลส าหรับตรวจสอบรูปค าและความหมายของค าภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และ
ภาษาเขมรพร้อมท้ังก าหนดหมวดหมู่ของค ายืมเหล่านั้น 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างบันทึกข้อมูลจากการส ารวจการอ่านออกเสียง ความหมาย ท่ีมาของค า และบริบทของค า  
ค า การอ่านออก

เสียง 
ความหมาย
เดิมจาก
พจนานุกรม 

ความหมายที่ใช้ใน
ภาษาไทย 

ที่มาของค า บริบทการใช้ 

บิดา บิ – ดา พ่อ พ่อ, ชายผู้ให้ก าเนิด, 
ผู้ก่อตั้ง 

ปิตา (ป.) ฝ่ายกุมารสินสมุทรสุดสวาท   
ไม่ห่างบาทบิดาอัชฌาสัย 
(พระอภัยมณี ตอน หนีนางผเีสื้อสมุทร) 

 
จากตารางที่ 1 การเก็บรวมข้อมูลค ายืมที่พบจากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นได้แบ่ง

ออกเป็น 6 ช่อง เน้นวิเคราะห์ในส่วนของความหมายจากช่องที่ 2 และช่องที่ 3 โดยน าความหมายมาเปรียบเทียบกันว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ส่วนในช่องที่ 1, 2, 4, 5 และ6 น ามาเพือ่ช่วยให้เกิดความความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 4.1 ศึกษาเนื้อเรื่องจากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท้ัง 3 เล่ม จ านวน  

19 เรื่อง จากน้ันบันทึกค ายืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรที่ปรากฏใส่ลงในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 
 4.2 น าค ายืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรในข้อที่ 1 ทั้งหมดมาตรวจสอบรูปเขียนและ

ความหมายโดยอาศัยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  เป็นแนวทาง 
 4.3 น าค ายืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบความหมาย

ระหว่างพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เปรียบเทียบกับ พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ  ฉบับภูมิพโลภิกขุ, 
พจนานุกรมค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย : ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย -กัมพูชาเป็น
ต้น เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางความหมายที่ไทยรับเข้ามาใช้ 

 4.4 จัดหมวดหมู่ค าตามชนิดของภาษา และเรียงค าตามล าดับค าตามวิธีท่ีใช้ในพจนานุกรม 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   น าข้อมูลค ายืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ความหมายและบริบทที่

ใช้ตามวิธีที่ใช้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางความหมายโดย
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แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ความหมายแคบ ความหมายกว้างออก ความหมายย้ายที่ และความหมายคงที่   โดยได้ให้
ความหมายจองความหมายทั้ง 4 ลักษณะไว้ดังน้ี 

 5.1 ค ายืมความหมายแคบเข้า  หมายถึง ค ายืมที่เดิมมีความหมายหลายความหมาย เมื่อไทยยืมค ามาใช้ได้
น าความหมายเพียงความหมายใดความหมายหนึ่งเข้ามาใช้ เช่น ความหมายเดิมมีสามความหมาย ไทยยืมเข้ามาใช้เพียงหนึ่ง
หรือสองความหมายไม่ได้น าเข้ามาใช้ทั้งหมด  เช่น 

 ค ายืม  ความหมายเดิม    ความหมายในภาษาไทย 
 กักขฬะ  หยาบ, แข็ง, กระด้าง, ดุร้าย   หยาบคายมาก 
   ทารุณ, ไร้ความปราณี 
                                 
 5.2 ค ายืมความหมายกว้างออก หมายถึง ค ายืมที่เดิมอาจมีความหมายเดียวหรือมีหลายความหมาย เมื่อ

ไทยยืมเข้ามาใช้ได้น าความหมายเดิมเข้ามาและได้เพิ่มความหมายใหม่ขึ้น ท าให้มีความหมายเพิ่มขึ้นจากความหมายเดิม กรณี
ที่ค าเดิมมีหลายความหมายแต่ไทยรับเข้ามาใช้เพียงบางความหมายและได้มีการเพิ่มความหมายใหม่ก็ให้ถือว่าเป็นลักษณะ
ความหมายกว้างออกเช่นกัน เช่น 

 ค ายืม  ความหมายเดิม    ความหมายในภาษาไทย 
 บังคับ  บังคับ, วางอ านาจให้ท าตามค าสั่ง  กฎเกณฑ์ของการประพันธ์ 
        ที่บัญญัติใช้ในฉันทลักษณ์ 
  
 5.3 ค ายืมความหมายย้ายที่  หมายถึง  ค ายืมที่เดิมมีความหมายอย่างหนึ่ง เมื่อไทยยืมเข้ามาใช้ได้ก าหนด

ความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งโดนสิ้นเชิงไม่มีเค้าความหมายเดิมอยู่เลย ค ายืมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางความหมายลักษณะนี้ ให้
ถือว่าเป็นลักษณะความหมายย้ายที่  เช่น 

 ค ายืม  ความหมายเดิม  ความหมายในภาษาไทย 
 เกียน  ข้าง ๆ, ใกล้เคียง        อ่าว, ทะเล 

 
  5.4 ค ายืมความหมายคงท่ี หมายถึง ค ายืมที่เดิมมคีวามหมายอย่างหนึ่ง เมื่อไทยยืมเข้ามาใช้ได้น า
ความหมายเดิมของค ายมืนั้นเข้ามาใช้ด้วยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมความหมายใหม่เข้าไป ลักษณะนี้ให้ถือว่าเป็น
ลักษณะความหมายคงท่ี  เช่น 
   
  ค ายืม  ความหมายเดิม  ความหมายในภาษาไทย 
  กระสินธุ ์  แม่น้ า             แม่น้ า 
 
ผลและอภิปราย   
 ผลจากการศึกษาค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ปรากฏว่า ค ายืมภาษาบาลีมีจ านวนมากที่สุด ค ายืมภาษาสันสกฤตมีจ านวนรองลงมา ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตรองลงมา  
และค ายืมภาษาเขมรมีจ านวนน้อยที่สุด ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้น าวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับค ายืมภาษาบาลี เช่น รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก บทพากย์
เอราวัณ  นิราศภูเขาทอง อิศรญาณภาษิต ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา และกาพย์พระไชยสุริยา เป็นต้น ซึ่งค าศัพท์
ส่วนใหญ่ที่พบเป็นค ายืมที่มาจากภาษาบาลี จึงส่งผลให้ค ายืมที่เป็นภาษาบาลีมีจ านวนมากที่สุด จากการศึกษายังพบลักษณะ
ของค าที่เป็นค าประสมเมื่อน าค าสองค ามาประสมกันจะท าให้ค านั้นมีความหมายไปในทางนัย เช่นค าว่า เชลยศักดิ์ “เชลย” มา
จากภาษาเขมร มีความหมายว่า ผู้ที่ถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวได้ “ศักดิ์” มีความหมายว่า ฐานะ แต่เมื่อน าสองค านี้มาประสมกัน
เกิดความหมายโดยนัย ว่า ว.อยู่นอกท าเนียบ, นอกทะเบียน ดังตัวอย่างการใช้ค าในบริบทที่เกิดความหมายโดยนัย เช่น  จึง
ตรัสสั่งเสนาบดีให้จัดหาม้าเชลยศักดิ์ในพระนครนอกพระนครมาให้ (ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา) จะเห็นได้ว่า ค าว่า
เชลยศักดิ์ในบริบทนี้ ไม่ได้มีความหมายว่า ฐานะผู้ที่ถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวได้ แต่มีความหมายว่า ผู้ที่อยู่นอกท าเนียบนอก
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ทะเบียน ซึ่งจัดว่าเป็นความหมายโดยนัย และยังพบว่า กรณีค าที่ยืมค ามาใช้มีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย ผู้วิจัยไม่
แสดงความหมายของค าทุกความหมาย แต่จะแสดงความหมายที่เหมาะสมกับบริบทของค า 
 การเปลี่ยนแปลงความหมาย มีการเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะ คือ ความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก 
ความหมายย้ายที่  และพบค าที่มีความหมายคงที่   โดยการเปลี่ยนแปลงความหมายแคบเข้านั้นเกิดจากการน าค า
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยเฉพาะบางความหมายเท่านั้นมิได้รับความหมายในภาษาเดิมมาใช้ทั้งหมด การ
เปลี่ยนแปลงความหมายกว้างออกเกิดจากการน าค ามาใช้ในภาษาไทย แล้วมีการเพิ่มความหมายของค ามากกว่าความหมายที่
ปรากฏในภาษาเดิม มีผลให้ความหมายของค านั้นกว้างออกไป การเปลี่ยนแปลงความหมายย้ายที่เกิดจากการน าค ายืม
ภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยแต่มิได้รับเอาความหมายของค า ในภาษาเดิมเข้ามาด้วย หรือเกิดความเข้าใจ ที่
คลาดเคลื่อนจากความหมายในภาษาเดิม ท าให้เกิดเป็นความหมายใหม่ในภาษาไทย ส่วนการยืมค าที่มีความหมายคงที่ เกิด
จากการน าค ายืมภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย และน าเอาความหมายเดิมของค ายืมภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย มีผลให้ความหมายของค านั้นเป็นความหมายคงท่ี 
 จากการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านความหมายของค ายืมภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดี
วิจักษ์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีการเปลี่ยนแปลงความหมายคงที่มากที่สุด รองลงมาเป็นความหมายแคบเข้ า รองลงมา
เป็นความหมายกว้างออก และความหมายย้ายที่ตามล าดับ 
 
ค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย : การน าไปใช้กับการจัดการเรียนการสอน 
 ผลการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแสงทองวิทยาในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกั
ภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวช้ีวัดที่ 
5 รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย โดยใช้หนังสือคู่มือรวบรวมค าภาษาต่างประเทศท่ี
ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผู้วิจัยได้จัดสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้ดียิ่งข้ึน 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระภาษาไทย 
 2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 ช่ัวโมง โดยใช้หนังสือคู่มือรวบรวมค าภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏในหนังสอื
เรียนวรรณคดีวิจักษ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นสื่อ 
 3. จัดท าเครื่องมือซึ่งประกอบด้วย 
  3.1  แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ 
  3.2  ใบกิจกรรม ประกอบด้วย 
        -  ใบกิจกรรมที่ 1 บอกความหมายค าศัพท์ท่ีมาจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร 
        -  ใบกิจกรรมที่ 2 แยกแยะค าที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร 
        -  ใบกิจกรรมที่ 3 ขีดเส้นใต้ค าที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร 
        -  ใบกิจกรรมที่ 4 ระบุค าที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร 
  3.3  แบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 20 ข้อ 
 4. น าเครื่องมือไปใช้ปฎิบัติการสอนในช้ันเรียน จ านวน 6 ช่ัวโมง 
 5. น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์เป็นร้อยละเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีการ
พัฒนาหรือไม่  เพื่อท าให้ผู้วิจัยทราบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือคู่มือรวบรวมค าภาษาต่างประเทศที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ครั้งต่อไป 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางต่อไปนี้  
จ านวน
นักเรียน 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

ใบกิจกรรม 
ที่ 1 

ใบกิจกรรม 
ที่ 2 

ใบกิจกรรม 
ที่ 3 

ใบกิจกรรม 
ที่ 4 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

27 40.63 82.50 84.00 88.50 85.90 85.93 
 
 จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า หนังสือคู่มือรวบรวมค าภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าร้อยละ ....  และผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าร้อย
ละ .. แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน ซึ่งหนังสือคู่มือรวบรวมค าภาษาต่างประเทศ
ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ 
 
สรุปผลการวิจัย     
 การวิจัยเรื่องค ายืมภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีรวบรวม
ได้มีจ านวน 794 ค า แบ่งตามภาษาบาลี สันสกฤตบาลีและสันสกฤต และเขมรได้ดังนี ้
  ภาษาบาล ี   จ านวน  311 ค า 
  ภาษาสันสกฤต   จ านวน  229 ค า 
  ภาษาบาลีและสันสกฤต  จ านวน  110 ค า 
  ภาษาเขมร   จ านวน  144 ค า 
 การเปลี่ยนแปลงด้านความหมายของค ายืมค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  สรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี  คือ 
  ค าที่มีความหมายแคบเข้า    จ านวน    251  ค า 
  ค าที่มีความหมายกว้างออก    จ านวน  86  ค า 
  ค าที่มีความหมายย้ายที่    จ านวน  78  ค า 
  ค าที่มีความหมายคงที่      จ านวน  379  ค า 
   
ข้อเสนอแนะ    
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียง และรูปค าของค ายืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.2 ควรมีการจัดท าหนังสือรวบรวมค าศัพท์ท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงส าหรับครผููส้อน นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับค ายืมภาษาอื่น ๆ ที่น ามาใช้ในภาษาไทยเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาจีนเป็นต้น ท้ังในเรื่องของความหมายของค า การออกเสียงค า ที่มาของค า บริบทการใช้ค า 
     2.2  ควรมีการศึกษาค ายมืที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่
ช่วยให้ครูผู้สอนและนักเรียนมคีวามสะดวกในการค้นหาความหมายของค าศัพท์ยิ่งข้ึน   
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บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม เรื่องการออกแบบเพื่อทุกคน ได้น าเอา

รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการจัดกิจกรรมในรายวิชา การออกแบบการเรียนการสอานมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินการรับรู้ในการใช้งานและเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและคนชรา 
โดยให้นักศึกษาสมมุติตัวเองเป็นคนพิการ แล้วทดลองใช้สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและคนชราในพ้ืนท่ีอาคารเรียน 
คือ ทางลาดจ านวน 5 จุด แล้วจึงประเมินผลความสะดวกและความเหมาะสมของสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านั้น ใน 3 
เง่ือนไข ได้แก่ เง่ือนไขที่ 1 เมื่อสภาพร่างกายเป็นปกติ เง่ือนไขที่ 2 เมื่อมีข้อจ ากัดของสภาพร่างกายแต่ยังมีผู้ช่วยเหลือ และ
เง่ือนไขที่ 3 เมื่อมีข้อจ ากัดของสภาพร่างกายและไม่มีผู้ช่วยเหลือ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินท้ัง 3 เง่ือนไข สรุปได้ว่า ความพึง
พอใจการใช้งานในเง่ือนไขที่ 1 มีระดับสูงที่สุด และค่อยๆ ลดต่ าลงในเง่ือนไขที่ 2 และเง่ือนไขที่ 3 อย่างมีนัยยะส าคัญ และ
ความพึงพอใจในการใช้งานทางลาดทั้ง 5 จุด ก็มีระดับที่ต่างกันซึ่งมีความแปรผันตรงกับการออกแบบเหมาะสมของสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามเกณฑ์การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในกฎกระทรวงอย่างมีนัยยะส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการ
สะท้อนคิด สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงข้อจ ากัดของผู้พิการและให้ความส าคัญกับการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการในโครงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของผู้เรียนมากขึ้น  
 
ค าส าคัญ: การเรียนสู่การเปลี่ยนแปลง การออกแบบเพื่อทุกคน คนพิการ 

 
Abstract 

In the course Design Fundamentals in Architecture – a content of universal design, teacher has 
adopted a transformative learning concept in course activities by having students pretend themselves to 
be a disabled. This learning approach aimed to evaluate leaners’ perception and to changer their attitude 
in terms of physic design for disable and elderly. According to this approach, learners had some chance to 
try out the facilities for the disabled in the building which consists of 5 ramps. Afterward, the comfortability 
and suitability of those ramps are assessed by learners in 3 conditions: condition 1- when physical condition 
is normal, condition 2- when the physical condition is limited with a helper, and condition 3- when the 
physical condition is limited without any helper. The results from the evaluation of the satisfaction in the 
three conditions, could be concluded that the satisfaction condition 1 had the highest level and gradually 
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decreased in condition 2 and condition 3 is significant. In addition, the satisfaction in using of the 5 ramps 
have different levels, which vary according to the design of the facility according to the facility arrangement 
criteria which declared in  the Ministerial Regulation are significant. Learning assessment through the 
reflection of the students' thoughts could be concluded that most of students understand the limitations 
of disabled and pay more attention to the design of disabled facilities in their architectural design projects 
in relevant courses.  
 
Keywords : Transformative Learning, Universal Design, Disabled 
 
บทน า  
 ในปัจจุบันความรู้ด้านการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เป็นองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญในการ
ประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมเนื่องจากมีกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา พ.ศ. 2548 ที่บังคับใช้ส าหรับอาคารสาธารณะทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในไม่ช้า การจัดการเรียนรู้เรื่องการออกแบบเพื่อทุกคน
โดยเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการนั้นส่วนใหญ่เป็นการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึง
กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งพบว่าการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไม่ได้ท าให้
นักศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการใช้อาคารของกลุ่มผู้ ใช้ที่มีลักษณะเฉพาะ ในปีการศึกษา 2560  ผู้วิจัยจึงได้
น าเอาแนวคิดการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) มาใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน โดยการ
สร้างข้อจ ากัดด้านการเคลื่อนไหวและการมองเห็นให้กับผู้เรียนเสมือนเป็นผู้พิการและให้ทดลองใช้สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในอาคารเรียนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงลักษณะพฤติกรรมการใช้งานจริงของกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ ร่วมกันอภิปราย
ถกเถียงและสะท้อนความคิดและสรุปผลความเหมาะสมของการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารเรียน  ทั้งนี้เพื่อให้
นักศึกษาเปลี่ยนทัศนคติในการออกแบบเพื่อทุกคนและน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์   

1) การประเมินการรับรู้ข้อจ ากัดทางร่างกายของผู้เรียนเมื่อมีความพิการผ่านการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  

2) การออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อทุกคนรวมทั้งการน าเอา
แนวความคิดด้านการออกแบบเพื่อทุกคนไปใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในช้ันเรียนและการประกอบวิชาชีพของ
ผู้เรียนในอนาคต 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) มีฐานคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

(Transformative Learning Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สามารถ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะภายในตน ที่
อยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง มุมมองและความหมายต่อโลกและชีวิต แนวคิดและแนวปฏิบัติ นีม้ีจุดมุ่งหมายให้เกิดการ
เรียนรู้สู่การ เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ภายในตน (Self Transformation) ภายในองค์กร (Organizational 
Transformation) และการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม (Social Transformation) โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่เป็นการ 
เปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐาน อย่างลึกซึ้ง โดยการเรียนรู้ดังกล่าวจะ เกิดขึ้นได้ด้วยการอาศัย
เครื่องมือการเรียนรู้ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การใคร่ครวญเกี่ยวกับตนเองอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Self-reflection) และ
การสนทนาเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse) งานวิจัยช้ินนี้จึงน าเอากรอบแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการจัด
กิจกรรมในช้ันเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองตนเองเป็นพิการ ได้มีโอกาสใคร่ครวญเกี่ยวกับตนเองเมื่อเป็นคนพิการ ได้
สัมผัสข้อจ ากัดของร่างกายในฐานะคนพิการและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความรู้สึกของผู้พิการเมื่อใช้งานอาคาร 
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นอกจากนั้นในขั้นตอนของการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของผู้เรียนได้ใช้เกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่งระบุว่าอาคารสาธารณะ
โดยเฉพาะอาคารของรัฐจะต้องมีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เป็น
พื้นฐาน 5 อย่าง ได้แก่ ที่จอดรถ ทางลาด ห้องส้วม ระบบป้ายสัญลักษณ์ และจุดบริการข้อมูล โดยในกฎกระทรวงดังกล่าว
ก าหนดขนาด พื้นที ่และลักษณะของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในอาคารไว้อย่างละเอียดและชัดเจน ในกระบวนการวิจัยจึง
น าเอาเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้มาใช้ในการหาสัดส่วนความถูกต้องและเหมาะสมในการออกแบบทางลาด
เป้าหมาย เพื่อเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้งานทางลาดเหล่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ว่าการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราให้ถูกต้องและเหมาะสมตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎกระทรวงฯ มีความส าคัญ เนื่องจากมีผลต่อการใช้งานจริงของผู้ใช้ที่มีข้อจ ากัดทางการเคลื่อนไหว และทางการ
มองเห็น รวมทั้งคนชราที่จะมีสัดส่วนมากข้ึนในปัจจุบัน 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2. กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย 
การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้งานสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ก าหนดขอบเขตการวิจัยในการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีระบุเอาไว้ใน
กฎกระทรวงฯ โดยเลือกทางลาดซึ่งเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง  ที่มักจะมีปัญหาในการออกแบบ
อาคารส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ กระบวนการวิจัยเริ่มต้นจากการก าหนดจุดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ จะประเมิน โดยเลือก
ทางลาดในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จ านวน 5 จุด ได้แก่ ทางลาดที่ 1  คือ ทางลาดจาก
บริเวณที่จอดรถขึ้นไปสู่อาคารเรียนรวม 1  ทางลาดที่ 2  คือ ทางลาดของอาคารทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ทางลาดที่ 3 คือ ทาง
ลาดขึ้นช้ัน 2 ของอาคารเรียนรวม 2  ทางลาดที่ 4 คือ ทางลาดบริเวณที่จอดรถฝั่งห้องสหกรณ์ อาคารเรียนรวม 1  และทาง
ลาดที่ 5 คือ ทางลาดขึ้นช้ัน 2 และชั้น 3 ของอาคารเรียนรวม 1 

 ล าดับต่อไปจึงก าหนดเง่ือนไขความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานอาคาร โดยผู้วิจัยก าหนดเงื่อนไขความพิการ 3 
เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขที่ 1 คือการใช้งานเมื่อไม่มีความพิการ คือ การใช้งานในภาวะร่างกายปกติไม่มีข้อจ ากัดในการใช้งานทาง
ลาด เงื่อนไขที่ 2 คือการใช้งานเมื่อเป็นผู้พิการและมีผู้ช่วย คือ การใช้งานเมื่อภาวะร่างกายมีความพิการโดยใช้ผ้าอีลาสติคพัน
ส่วนขาของผู้เรียนเพื่อให้มีสภาวะร่างกายเคลื่อนไหวยากเหมือนผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวต้องนั่งรถเข็นแต่มีผู้ช่วยเข็นเป็นคน
ปกติ และเงื่อนไขที่ 3 คือการใช้งานเมื่อเป็นผู้พิการแต่ไม่มีผู้ช่วย คือ การใช้งานเมื่อภาวะร่างกายมีความพิการที่ต้องช่วยเหลือ
ตนเองโดยไม่มีผู้ช่วย หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ทางลาดทั้ง 5 จุดตามเง่ือนไขต่างๆ ทั้ง 3 เง่ือนไขและประเมินผล
ความพึงพอใจในการใช้งานทางลาดเหล่านั้น แล้วจึงเทียบเคียงระดับความพึงพอใจกับระดับความถูกต้องและความเหมาะสม
ในการออกแบบทางลาดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  
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และขั้นตอนสุดท้ายคือ การประเมินการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เรียน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ทัศนคติเกี่ยวกับการ
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้พิการและคนชรา  
โดยประเมินเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับทัศนคติทั้ง 2 ส่วน จ านวน 16 ข้อ และประเมินเชิง
คุณภาพผ่านการสะท้อนคิดของผู้เรียน (Reflection) หลังจากการจัดกิจกรรม 

หลังจากการสรุปผลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจกับระดับความถูกต้องแล้ว จึงน าผลดังกล่าวมาอภิปรายผลและ
สะท้อนความคิดของผู้เรียน ผ่านการอภิปรายผลในกลุ่มย่อย การน าเสนอผลการอภิปรายในช้ันเรียน และการสะท้อนความคิด
ของผู้เรียนที่ทดลองเป็นผู้พิการ หลังจากนั้น จึงสรุปผลการวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการสรุปผลความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความพึงพอใจในการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ และการสรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของผู้เรียนหลังจากการท ากิจกรรมในช้ันเรียน 

 

 
ภาพประกอบท่ี 2 กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย 

 

     
                  เงื่อนไขที่ 1            เงื่อนไขท่ี 2      เงื่อนไขที่ 3 

ภาพประกอบท่ี 3 สภาพการใช้งานทางลาดของผู้เรยีนตามเง่ือนไขท้ัง 3 เง่ือนไข 
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ภาพประกอบท่ี 4 ทางลาดเพื่อคนพิการที่เป็นเป้าหมายในการวิจยัทั้ง 5 ทางลาด 

 
ผลการวิจัย  
 กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในการออกแบบอาคารเพื่อรองรับการ
ใช้งานของผู้พิการและคนชรานี้ มุ่งเน้นที่จะศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระดับความพึงพอใจในการใช้งานสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้พิการและคนชรา ตามเงื่อนไขความพิการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงข้อจ ากัดในการใช้งาน
อาคารของคนพิการ ในการวิจัยจึงเริ่มต้นจากการศึกษาสัดส่วนความถูกต้องและเหมาะสมในการออกแบบทางลาดส าหรับผู้
พิการในอาคารเรียน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นอาคารสาธารณะตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ 
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จากการวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่ระบุเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับการออกแบบทางลาดในกฎกระทรวงฯ สามารถแยกประเด็นส าคัญใน
การออกแบบได้ทั้งสิ้น 14 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 ความลาดชันของทางลาดต้องไม่เกิน 1 ต่อ 12 ข้อที่ 2 วัสดุผิวทางราบต้องไม่ลื่น
และเรียบ ข้อที่ 3 พื้นที่ว่างหน้าทางลาดต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.50 x 1.50 ตารางเมตร ข้อที่ 4 ความกว้างของทางลาดต้อง
ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ข้อที่ 5 ความยาวของทางลาดหนึ่งช่วงต้องไม่เกิน 6.00 เมตร ข้อที่ 6 ต้องมีขอบกันตกที่พื้นทาง
ลาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ข้อที่ 7 ต้องมีราวจับทางลาดทั้งซ้ายและขวา ข้อที่ 8 ต้องมีราวจับที่มั่นคงแข็งแรงและไม่ลื่น 
ข้อที่ 9 ต้องมีราวจับเป็นลักษณะกลม ข้อที่ 10 ต้องมีราวจับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ข้อที่ 11 ต้องมีราวจับ
ติดตั้งที่ความสูง 80-90 เซนติเมตรจากระดับพื้นทางลาด ข้อที่ 12 ต้องมีราวจับที่มีปลายยื่นจากจุดสิ้นสุดทางลาดอย่างน้อย 
30 เซนติเมตร ข้อที่ 13 ต้องมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์คนพิการที่ทางลาดและข้อที่ 14 ต้องมีพื้นต่างผิวสัมผัสตรงทางขึ้นและ
ทางลงของทางลาด ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบสัดส่วนความถูกต้องและความเหมาะสมในการออกแบบทางลาดตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎกระทรวงปรากฏผลในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สัดส่วนความถูกต้องและเหมาะสมในการออกแบบทางลาดตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ   

เกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ ทางลาดที ่
 1 2 3 4 5 
1. ความลาดชันของทางลาด ไม่เกนิ 1:12 / x x / x 
2. วัสดุผิวทางลาดไม่ลื่นและเรียบ / / / / / 
3. พื้นที่ว่างหน้าทางลาดไม่น้อยกว่า 1.50x1.50 ตารางเมตร / / / / / 
4. ความกว้างทางลาดไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร / x / / / 
5. ความยาวทางลาดช่วงละไมเ่กิน 6 เมตร  / x x / x 
6. มีขอบกันตกท่ีพื้นทางลาดสูงไมน่้อยกว่า 5 เซนตเิมตร / / / / x 
7. มีราวจับทางลาดทั้ง ซ้ายและขวา / / / / / 
8. ราวจับเรียบมั่นคงแข็งแรง และไม่ลื่น / / / / / 
9. ราวจับมีลักษณะกลม / / / / / 
10. ราวจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนตเิมตร x x x x x 
11. ราวจับสูง 80- 90 เซนตเิมตร  / / x / / 
12. ราวจับมีปลายยื่นจากจดุสิ้นสดุทางลาด 30 เซนติเมตร x x x x x 
13. มีการติดตั้งป้ายสญัลักษณ์คนพิการที่ทางลาด x x x x x 
14. มีพื้นต่างผิวสัมผัสตรงทางขึ้นและลงทางลาด x x x x x 
สัดส่วนการออกแบบท่ีถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ (ร้อยละ) 72.22 38.89 55.56 77.78 61.11 
ล าดับสัดส่วนการออกแบบที่ถูกตอ้งตามกฎกระทรวงฯ 2 5 4 1 3 

 
จากตารางที่ 1 เป็นตารางเปรียบเทียบสัดส่วนความถูกต้องและเหมาะสมในการออกแบบทางลาดเป้าหมายทั้ง 5 

ทางลาด ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรอืทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ. 2548  ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 14 ข้อพบว่าทางลาดที่ 4 มีสัดส่วนความถูกต้องในการออกแบบ
ตามเกณฑ์มากที่สุดร้อยละ  77.78 ตามด้วยทางลาดที่ 1 ร้อยละ 72.22 ทางลาดที่ 5 ร้อยละ 61.11 ทางลาดที่ 3 ร้อยละ 
55.56 และทางลาดที่ 2 ร้อยละ 38.89 ตามล าดับ 
 หลังจากการเปรียบเทียบสัดส่วนความถูกต้องและความเหมาะสมในการออกแบบทางลาดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงแล้วในขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานทางลาดของผู้เรียนโดยก าหนดเง่ือนไขความ
พิการเป็น 3 เงื่อนไข ซึ่งผลจากการประเมินผู้เรียนทีท่ดลองเป็นคนพิการจ านวน 14 คน ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานทางลาดตามเงื่อนไขต่างๆ ของผู้เรียนเปรียบเทียบกับระดบัความถูกต้อง   
ทาลาดที ่ ระดับความพึงพอใจในการใช้งานทางลาดตามเง่ือนไขต่างๆ ระดับความถูกต้อง

ตามเกณฑ์**** เงื่อนไขที่ 1* เงื่อนไขที่ 2** เงื่อนไขที่ 3*** เฉลี่ยทั้ง 3 เง่ือนไข 
ร้อยละ ล าดับ ร้อยละ ล าดับ ร้อยละ ล าดับ ร้อยละ ล าดับ ร้อยละ ล าดับ 

1 82.86 2 60.71 2 48.57 2 64.05 2 72.22 2 
2 67.86 5 51.43 5 30.71 5 50.00 5 38.89 5 
3 71.43 4 57.14 4 42.14 4 56.90 4 55.56 4 
4 85.71 1 74.29 1 60.00 1 73.33 1 77.78 1 
5 82.14 3 57.86 3 45.00 3 61.67 3 61.11 3 

* เง่ือนไขที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานทางลาดเมื่อร่างกายไม่พิการ 
** เง่ือนไขที่ 1 ระดบัความพึงพอใจในการใช้งานทางลาดเมื่อร่างกายพิการและมีผู้ช่วยเหลือ 
*** เง่ือนไขที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานทางลาดเมื่อร่างกายพิการแตไ่ม่มีผู้ช่วยเหลือ 
**** ความถกูต้องในการออกแบบทางลาดตามเกณฑ์ในกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพและ
คนชรา พ.ศ. 2548 

 
 จากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานทางลาดตามเงื่อนไขต่างๆ ของผู้เรียนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับความถูกต้องและเหมาะสมในการออกแบบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ พบวา่ การใช้งานทางลาดตามเง่ือนไข
ที่ 1 เมื่อร่างการไม่พิการ ผู้เรียนประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้งานทางลาดที่ 4 อยู่ในระดับที่สูงที่สุด ที่ร้อยละ 85.71 
ตามด้ายทางลาดที่ 1 ร้อยละ 82.86 ทางลาดที่ 5 ร้อยละ 82.14 ทางลาดที่ 3 ร้อยละ 71.43 และทางลาดที่ 2 ร้อยละ 67.86 
ตามล าดับ การใช้งานทางลาดตามเง่ือนไขท่ี 2 เมื่อร่างการพิการและมีคนช่วยเหลือ ผู้เรียนประเมินระดับความพึงพอใจในการ
ใช้งานทางลาดที่ 4 อยู่ในระดับที่สูงที่สุด ที่ร้อยละ 74.29 ตามด้วยทางลาดที่ 1 ร้อยละ 60.71 ทางลาดที่ 5 ร้อยละ 57.86 
ทางลาดที่ 3 ร้อยละ 57.14 และทางลาดที่ 2 ร้อยละ 51.43 ตามล าดับ และ การใช้งานทางลาดตามเง่ือนไขที่ 3 เมื่อร่างการ
พิการแต่ไม่มีคนช่วยเหลือ ผู้เรียนประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้งานทางลาดที่ 4 อยู่ในระดับที่สูงท่ีสุด ที่ร้อยละ 60.00 
ตามด้ายทางลาดที่ 1 ร้อยละ 48.57 ทางลาดที่ 5 ร้อยละ 45.00 ทางลาดที่ 3 ร้อยละ 42.14 และทางลาดที่ 2 ร้อยละ 30.71
ตามล าดับ ผลจากการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานทางด้านตามเง่ือนไขต่างๆ ของผู้เรียน พบว่าเมื่อผู้เรียนมี
ข้อจ ากัดทางการเคลื่อนไหวของร่างกายในการใช้งานอาคารมากขึ้น จะส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในการใช้งานทางลาดลดลง
เป็นล าดับ ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานทางด้านตามเง่ือนไขต่างๆ ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานทางลาดตามเง่ือนไขต่างๆ ของผู้เรยีน  

ทาลาดที ่ อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระหว่างเงื่อนไขต่างๆ (ร้อยละ) 
ระหว่างเงื่อนไขที่ 1 กับ 2 ระหว่างเงื่อนไขที่ 2 กับ 3 ระหว่างเงื่อนท่ี 1 กับ 3 

1 ลดลงร้อยละ 22.14 ลดลงร้อยละ 12.14 ลดลงร้อยละ 34.29 
2 ลดลงร้อยละ 16.43 ลดลงร้อยละ 20.71 ลดลงร้อยละ 37.14 
3 ลดลงร้อยละ 14.29 ลดลงร้อยละ 15.00 ลดลงร้อยละ 29.29 
4 ลดลงร้อยละ 11.43 ลดลงร้อยละ 14.29 ลดลงร้อยละ 25.71 
5 ลดลงร้อยละ 24.29 ลดลงร้อยละ 12.86 ลดลงร้อยละ 37.14 

ค่าเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 17.71 ลดลงร้อยละ 15.00 ลดลงร้อยละ 32.71 
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ภาพประกอบท่ี 5 แผนภมูิเปรยีบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานทางลาดตามเง่ือนไขต่างๆ ของผู้เรียน 

 
จากตารางที่ 3 และภาพประกอบท่ี 5  อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานทางลาดตามเงื่อนไข

ต่างๆ ขอความพิการ พบว่าผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานทางลาดเมื่อเป็นคนพิการและมีผู้ช่วยลดลงจากการใช้
งานโดยไม่มีความพิการโดยเฉลีย่ร้อยละ 17.71  และมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานทางลาดเมื่อเป็นคนพิการแตไ่ม่มผีู้ช่วย
ลดลงจากเมื่อเป็นคนพิการและมีผู้ช่วยโดยเฉลี่ยร้อยละ 15.00 และมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานทางลาดเมื่อเป็นคน
พิการแต่ไม่มีผู้ช่วยลดลงจากการใช้งานเมื่อไม่มีความพิการโดยเฉลี่ยร้อยละ 32.71  ซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานทางลาดจะลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ เมื่อผู้ใช้มีข้อจ ากัดทางการเคลื่อนไหวของร่างกายและการมองเห็นในการใช้งานสิ่ง
อ านวยความสะดวก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อจ ากัดของร่างกายมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราในอาคารสาธารณะ โดยกิจกรรมการทดลองเป็นคนพิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยนี้จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนสัมผัสถึงข้อจ ากัดของร่างกายเมื่อเป็นคนพิการและเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความรู้สึกของคนพิการเมื่อใช้งานสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารทีไ่ม่ได้รับการออกแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฯ 
 หลังจากได้ผลจากการวิจัยในการประเมินความพึงพอใจการใช้งานทางลัดตามเง่ือนไขต่างๆ  ของผู้เรียนเมื่อ
เปรียบเทียบกับความถูกต้องและเหมาะสมในการออกแบบทางลาดเป้าหมายทั้ง 5 ทางลาด แล้วจึงน าผลดังกล่าวมาอภิปราย
เป็นกลุ่มย่อยเพื่อสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมขั้นต้นซึ่งผลจากการอภิปรายกลุ่มย่อยได้ถูกน าเสนอในช้ันเรียน พบว่า
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการใช้งานอาคารของผู้พิการโดยเฉพาะผู้พิการด้านการ
เคลื่อนไหวและด้านการมองเห็น ผู้เรียนเข้าใจความรู้สึกของผู้พิการที่มีข้อจ ากัดของร่างกาย ผู้เรียนหลายคนสะท้อนความคิด
โดยอ้างอิงถึงผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงข้อจ ากัดของความพิการของบุคคล
เหล่านั้นในการใช้งานอาคาร ซึ่งท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรามากขึ้น ซึ่งผลจากการประเมินการทดสอบก่อนและหลังกิจกรรมพบว่า นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อทุกคน โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.25 จากจ านวนนักศึกษาในช้ันเรียน 50 คน 
 ในส่วนของการประเมินการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อทุกคนของผู้เรียน ผู้วิจัยได้ประเมินโดย
อาศัยแบบสอบถามจ านวน 16 ข้อ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับทุกคน จ านวน 10 ข้อ และการประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้พิการและคนชรา 
จ านวน 6 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินเป็นการวัดระดับของทัศนคติผ่านเลือกพฤติกรรมของผู้เรียนตามตัวเลือกที่
ก าหนดไว้ในแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยมีมาตรวัด 5 ระดับ และแปลผลคะแนนเป็นรอ้ยละแล้วจึงหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
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ทั้ง 16 ข้อ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อทุกคนของผู้เรียน จ านวนทั้งสิ้น 50 
ตัวอย่าง พบว่า ระดับคะแนนของการวัดทัศนคติทั้ง 2 ส่วนก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 41.60 และ ระดับ
คะแนนของการวัดทัศนคติทั้ง 2 ส่วนหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 66.73 ซึ่งมีค่าคะแนนประเมิน ทัศนคติ
เกี่ยวกับการออกแบบเพื่อทุกคนของผู้เรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 25.13 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินทัศนคติของผู้เรียน
รายบุคคลก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพบว่า มีผู้เรียนมีระดับคะแนนเฉลีย่สูงขึ้น ระหว่างร้อยละ 0 ถึง 9.99 จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4 มีผู้เรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ระหว่างร้อยละ 10 ถึง 19.99 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 มีผู้เรียนมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ระหว่างร้อยละ 20 ถึง 29.99 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 มีผู้เรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
ระหว่างร้อยละ 30 ถึง 39.99 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ มีผู้เรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ระหว่างร้อยละ 40 
ถึง 50 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ซึ่งถือว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีค่าคะแนนจากการวัดทัศนคติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ 

ส่วนการประเมินการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงคุณภาพผ่านการสะท้อนคิดของผู้เรียน (Reflection) หลังจากการจัด
กิจกรรม ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่สะท้อนความคิดผ่านการเขียนรายงานและการน าเสนอความคิดหน้าช้ันเรียนว่า ผู้เรียนมีการรับรู้ที่
เปลี่ยนไปเกี่ยวข้อจ ากัดในการใช้งานของผู้พิการและคนชรา เนื่องจากได้รับรู้ถึงข้อจ ากัดจากความพิการด้วยตนเอง และมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อผู้พิการและคนชรา นอกจากน้ันยังยังมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีมากข้ึนถึงเจตนารมณ์ของกฎข้อบังคับ
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการและคนชราที่พัฒนามาจากแนวความคิดในการออกแบบเพื่อทุกคน 
 
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล     
 1) โดยสรุป จากประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้งานทางลาดเป้าหมาย ทั้ง 5 ทางลาด ล าดับของ
ระดับความพึงพอใจในการใช้ทางลาดทั้ง 3 เงื่อนไข เป็นไปในแนวทางเดียวกับ คือ ทางลาดที่ได้รับระดับความพึงพอใจในการ
ใช้งานจากผู้เรียนสูงสุด คือ ทางลาดที่ 4 ตามด้วยทางลาดที่ 1 ทางลาดที่ 5 ทางลาดที่ 3 และ ทางลาดที่ 2 ตามล าดับ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับสัดส่วนความถูกต้องและเหมาะสมของการออกแบบทางลาดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 
 2) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีค่าคะแนนจากการวัดทัศนคติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญและการสะท้อนความคิดของผู้เรียน 
ผ่านกิจกรรมการวิจัยในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดในการใช้งานอาคารของคนพิการแต่ละประเภท ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับคนพิการและผูสู้งอายุ รวมถึง
การตระหนักถึงความส าคัญในการออกแบบอาคารสาธารณะเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ทุกกลุ่มซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการ
ออกแบบเพื่อทุกคน ในฐานะอนาคตสถาปนิกซึ่งจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางการออกแบบอาคารในวงการสถาปัตยกรรมของ
ประเทศไทย การปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมในการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการปลูกฝัง
การเป็นสถาปนิกเพื่อชุมชนที่จะสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมเพื่อคนทุกคนอันจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนเมืองและประเทศท่ี
ยั่งยืนในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ    
1. หลักการออกแบบเพื่อทุกคนเป็นองค์ความรู้ส าคัญในการสร้างสถาปนิกที่ตอบสนองความต้องการของโลกใน

ปัจจุบันที่เข้าสู่สังคมสูงวัยและมีสัดส่วนผู้พิการเพิ่มมากขึ้น การใช้แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสถาปนิกเหล่านี้  เพื่อให้ตระหนักถึงการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของคนทุก
กลุ่มในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสาธารณะ 

2. การเรียนรู้จากจุดบกพร่องในการออกแบบอาคารสาธารณะซึ่งเป็นกรณีศึกษาผ่านการใช้งานจริงในฐานะคนพิการ
จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเขาจ ากัดในการใช้งานที่เกิดจากจุดบกพร่องเหล่านั้น 

3. แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงควรถูกน าไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมส าหรับผู้เรียนในระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพื่อ
การเป็นสถาปนิกชุมชนและถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชน เมืองและประเทศชาติต่อไป 
. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน กลุ่มตัวอย่างเป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่
ด าเนินการในประเทศไทยย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี (พ.ศ.2554-2563) จ านวน 9 เรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม Practical 
Meta-Analysis Effect Size Calculator โปรแกรม Jamovi และโปรแกรม R  ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองทั้ง 9 เรื่อง มีความแตกต่างของผลจากรายงานวิจัย (Q=215.98, p<.
001, I2=96.3%) แต่ไม่พบอคติจากการตีพิมพ์ (กราฟ Funnel Plot มีความสมมาตร, Egger’s test=.067, p=.946) การ
วิเคราะห์โดยใช้โมเดลแบบสุ่ม พบว่า มีค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ 1.77 (95%CI: .42, 3.12) ความแปรปรวนเท่ากับ 4.260 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสูงขึ้นหลังจากจัดการเรียนรู้โดยวิธีนี้  เท่ากับ 1.77 เท่าของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมระหว่างการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนหรือระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์อภิมาน  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 
 

Abstract 
The purposes of this study were to study characteristics of research regarding constructivist teaching 

method in research methodology and statistics subject. This study was a quantitative research synthesis 
using meta-analysis. Nine experimental research studies conducted in Thailand during 2011-2020 were 
recruited. Studies were analyzed using practical meta-analysis effect size calculator, Jamvoi software and 
the meta for package in R. Results indicated that heterogeneity of the studies was significant for all of the 
parameters (Q=215.98, p<.001, I2=96.3%). However, symmetric funnel plot and non-significant egger’s test 
indicated no evidence of substantial publication bias for all variables (egger=.067, p=.946). Therefore, 
random effects model was used for analysis. In estimating the effect size, the mean was 1.77 (95%CI: .42, 
3.12; v=4.260, p<.05) which showed that the students learning through constructivist theory would have 
higher achievement of research methodology and statistics subject than before using this method or those 
using a traditional method with 1.77 times of the standard deviation.  
 
Keywords: Meta-Analysis, Constructivist Theory, Research Methodology and Statistics Subject 
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บทน า  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เปิดสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติโดยใช้ช่ือวิชา 2533202 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยส าหรบัการพัฒนาชุมชน และ
วิชา 2533203 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการพัฒนาชุมชน ซึ่งนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
ตามล าดับ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2562) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนทั้งสองวิชาเกิดจากลักษณะของเนือ้หา 
วิชาที่ต้องบูรณาการความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปเข้าด้วยกัน ประกอบกับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายด้านสังคมศาสตร์ ยิ่งส่งผลให้เข้าใจเนื้อหาวิชาได้ยากเข้าไปอีก ส่งผลให้นักศึกษาบางคนรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน และไม่ชอบเรียนสองวิชานี้ มีผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และอาจมีผลเสียเกิดขึ้นต่อผลการ
เรียนในภาพรวม โดยในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนได้ระดับคะแนนอ่อน (Poor) และอ่อนมาก 
(Very Poor) รวมกันคิดเป็นร้อยละ 37.0 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2561) 
 จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงตระหนักว่าวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
เป็นสิ่งส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งการวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ มีผู้วิจัยไว้หลากหลายสาขาวิชาและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) โดยใช้วิธีการทางสถิติมาสังเคราะห์งานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่ศึกษาปัญหาการวิจัย
เดียวกัน มีงานวิจัยแต่ละเรื่องเป็นหน่วยของการวิเคราะห์แล้วถูกแปลงให้เป็นหน่วยมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สรุปรวมเข้า
ด้วยกันได้ (Pooled Effect Size) จะช่วยท าให้ได้ข้อสรุปงานวิจัยที่เป็นความรู้ใหม่จากที่มีอยู่เดิม และช่วยช้ีแนะว่างานวิจัย
ลักษณะใดที่ได้ด าเนินการวิจัยแล้ว และเป็นการป้องกันการท าวิจัยซ้ าซ้อน (Cooper, Hedges, & Valentine, 2019) เพื่อ
น าไปสู่ข้อสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ ผลการวิจัยครั้งนี้จะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวที่จะส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค์   
 เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองในรายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ โดยการวิเคราะห์อภิมาน 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 การก าหนดงานวิจัยที่จะสังเคราะห์ (Identification) คือ งานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเลือกเฉพาะที่เป็น
ภาษาไทย จ านวน 206 เรื่อง ซึ่งสืบค้นรายช่ือวิจัยโดยใช้ค าส าคัญในการสืบค้นคือ “ระเบียบวิธีวิจัย” “การวิเคราะห์ข้อมูล” 
และ “สถิติวิจัย” จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 

 1.1.1 ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) 
 1.1.2 ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO) 
 1.1.3 ฐานข้อมูล Google Scholar  
 1.1.4 ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.) 
 1.1.5 คลังปัญญาจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (CUIR) 
 1.1.6 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 1.1.7 ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 1.1.8 ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Digital Repository)  
 1.1.9 ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 1.1.10 คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank) 
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 1.2 การคัดกรองงานวิจัย (Screening) คือ งานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเลือกเฉพาะงานวิจัยที่ย้อนหลังไม่
เกิน 10 ปี (พ.ศ.2554-2563) และตัดงานวิจัยท่ีซ้ าซ้อนระหว่างฐานข้อมูลออกไป เหลืองานวิจัย จ านวน 35 เรื่อง 
 1.3 งานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก (Eligibility) คือ งานวิจัยเชิงทดลองที่มีวิธีจัดการเรียนรู้
โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยและสถิติ จ านวน 11 เรื่อง 
 1.4 งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ ( Included) คือ งานวิจัยเชิงทดลองที่มีการรายงานค่าสถิติที่จ าเป็นเพียงพอ
ส าหรับการแปลงค่าสถิติเหล่านั้นให้เป็นค่าขนาดอิทธิพล เช่น ขนาดตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม หรือกลุ่มเปรียบเทียบ และค่าสถิติทดสอบ เช่น ค่าสถิติทดสอบที ค่าสถิติทดสอบเอฟ เป็นต้น จ านวน 9 เรื่อง 
 ขั้นตอนการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังภาพประกอบท่ี 1 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 ขั้นตอนการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (PRISMA Diagram) 
 
 2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

     2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัยที่พัฒนาโดยผู้วิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังผู้วิจัยและเอกสารงานวิจัย 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย 
 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
 ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
 2.2 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 2.2.1 น าแบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 

ท่าน ตรวจสอบความตรงและความครบถ้วนของเนื้อหา (Content Validity) แล้วปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 2.2.2 ทดลองใช้แบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัยกับงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย

และสถิติที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 1 เรื่อง โดยให้นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย รวม 2 คน ประเมินงานวิจัยเรื่อง
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ดังกล่าว เพื่อพิจารณาความถูกต้องของแบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัย เมื่อพบว่ามีความไม่สอดคล้องระหว่างนักวิจัยและผู้ช่วย
วิจัย จึงได้น าผลไปปรับปรุงแบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
     3.1 ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยท่ีน ามาสังเคราะห์ 
 3.2 สืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.3 รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยท่ีใช้ในการสังเคราะห์ให้ครบถ้วน 
 3.4 บันทึกข้อมูลลงในแบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัยที่สร้างขึ้น ลงรหัส และเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การแปลงค่าสถิติต่าง ๆ ให้เป็นค่าขนาดอิทธิพลใช้โปรแกรม Practical Meta-Analysis Effect Size 

Calculator (Wilson, n.d.) 
 4.2 การพรรณนาข้อมูลคณุลักษณะของงานวิจัย โดยใช้ค่าสถิติจ านวน และร้อยละ  

  4.3 การสังเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยโดยการวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม Jamovi (The jamovi 
project, 2020) และโปรแกรม R (R Core Team, 2019) มีขั้นตอนดังนี ้

 4.3.1 การรวมผลเข้าด้วยกัน (Pooled Effect Size) ด้วยโมเดลแบบสุ่ม (Random Effect Model) โดย
น าเสนอในรูปแบบกราฟ Forest Plot 

 4.3.2 การประเมินความต่างแบบกัน ใช้ค่าสถิติ I2 และ Q-test (p-value) 
 4.3.3 การตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ์ ใช้ค่าสถิติ Egger’s test และกราฟ Funnel Plot 
5. การรับรองจรยิธรรมการวิจยั 

 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ด้านการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ใบรับรอง P0041S/2563 วันที่รับรอง 16 ตุลาคม 2563 โดยรับรองว่าโครงการวิจัยนี้ได้
มาตรฐาน ไม่ขัดต่อสวัสดิภาพ และไม่ก่อให้เกิดภยันตรายแก่ผู้ถูกด าเนินการวิจัย จึงเห็นควรให้ด าเนินการวิจัยได้โดยได้รับการ
ยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
ผลและอภิปราย 
 1. คุณลักษณะของงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองในรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยและสถิติ 

คุณลักษณะของงานวิจัย n % 
ปีท่ีพิมพ์เผยแพร ่
 2555 
 2557 
 2559 
 2560 
 2563 

 
1 
1 
1 
5 
1 

 
11.1 
11.1 
11.1 
55.6 
11.1 

แบบแผนการวิจยั 
 Randomized Control Group Posttest Only Design 
 Randomized One Group Pretest-Posttest Design 

 
1 
8 

 
11.1 
88.9 

ขนาดตัวอย่าง 
 น้อยกว่า 30 คน 
 30-59 คน 
 60 คนขึ้นไป 

 
6 
2 
1 

 
66.7 
22.2 
11.1 

การสุ่มตัวอย่าง  
 สุ่มแบบเจาะจง  
 สุ่มแบบแบ่งช้ันแบบไมม่ีสดัส่วน 

 
8 
1 

 
88.9 
11.1 
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คุณลักษณะของงานวิจัย n % 
สถานท่ีท าวิจัย 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
 วิทยาลัยเทคนิคปตัตาน ี
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ ์
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
11.1 

สถิติทดสอบสมมุติฐาน 
 Paired Samples T-Test 
 One Samples T-Test 

 
8 
1 

 
88.9 
11.1 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ.2560 จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 55.6 แบบแผน 

การวิจัยส่วนใหญ่คือ Randomized One Group Pretest-Posttest Design จ านวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.9 ขนาด
ตัวอย่างส่วนใหญ่น้อยกว่า 30 คน จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.7 การสุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แบบเจาะจง จ านวน 8 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 88.9 สถานที่ท าวิจัยเป็นสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ๆ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.1 และค่าสถิติส่วนใหญ่ที่ใช้
ทดสอบสมมุติฐานคือ Paired Samples T-Test จ านวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.9  

3. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 กราฟ Forest Plot วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 

 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

113 

 
ภาพประกอบท่ี 3 กราฟ Funnel Plot วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 
 
 จากภาพประกอบที่ 2 และภาพประกอบที่ 3 พบว่า งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ จ านวน 9 เรื่อง จากการวิเคราะห์
ความแตกต่างของผลจากรายงานวิจัย พบว่ามี Heterogeneity (Q=215.98, p<.001, I2=96.3%) และไม่มีอคติจากการ
ตีพิมพ์ (กราฟ Funnel Plot มีความสมมาตร, Egger’s test=-.067, p=.946) จึงวิเคราะห์ด้วย Random-Effects Model ได้
ค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ 1.77 (95%CI: .42, 3.12) ความแปรปรวนเท่ากับ 4.260 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่าวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยและสถิติสูงขึ้นหลังจากจัดการเรียนรู้โดยวิธีนี้ เท่ากับ 1.77 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมระหว่างการทดลองก่อน
เรียนและหลังเรียนหรือระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับภาสกร เรืองรอง และคณะ (2557) ที่กล่าวว่าวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเช่ือมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่
ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัตกิิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น ผู้สอนจึงสามารถพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรยีน
เกิดความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะที่ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2563) กันต์ฤทัย คลังพหล (2560)    
ปภาวรินท์ นักธรรมา (2560) ศศิธร อินตุ่น (2560) ศิริรัตน์ ม่วงเถื่อน (2560) อาฟีฟี ลาเต๊ะ (2560) นิรันดร์ นิติสุข (2559) 
สาธิต จันทรวินิจ (2557) และปรมาภรณ์ แสงภารา (2555) ที่พบว่าวิธีวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสรา้งความรู้ดว้ยตนเอง
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสูงขึ้น 
 

สรปุผลการวิจัย   
 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยและสถิติสูงขึ้นหลังจากจัดการเรียนรู้โดยวิธีนี้ เท่ากับ 1.77 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมระหว่างการทดลองก่อน
เรียนและหลังเรียนหรือระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ข้อเสนอแนะ   
 1. ควรน าวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
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 2. การสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น ดังนั้นในการสังเคราะห์
งานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ เช่น เจตคติ ความคงทนในการเรียนรู้ ทักษะการคิด เป็นต้น 
 3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์อภิมานท่ีกลุ่มตัวอย่างมาจากงานวิจัย แต่เนื่องจากงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์มี
จ านวนไม่มากจึงไม่ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพงานวิจัยก่อนน างานวิจัยทั้งหมดไปวิเคราะห์อภิมาน ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปหากมีการประเมินคุณภาพงานวิจัยจะท าให้ความคลาดเคลื่อนของงานวิจัยน้อยลง และผลการสังเคราะห์งานวิจัยมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 
. 
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บทคัดย่อ 

การแพร่ระบาดโควิด 19 ท าให้รูปแบบการเรียนการสอนในปี 2563 ต้องปรับเปลี่ยนกะทันหัน โดยเฉพาะเรื่องการ
เว้นระยะห่าง จึงก่อให้เกิดการวิจัยส ารวจความต้องการรูปแบบและเนื้อหา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาในรายวิชา
โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้อย่างถ่องแท้ และน ามาสู่งานวิจัยช้ินนี้ คือ การสร้างและออกแบบเนื้อหาบทเรียนเสริม
ความรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและหาประสิทธิภาพของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์
อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) 2) ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์และแบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิธีวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 52 คน ที่เรียนในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น ผลการศึกษาพบว่า 1) เว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 
2) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้ อยู่ในระดับมาก นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ เป็นไปในเชิงบวก โดยเฉพาะ
ประโยชน์ของเว็บไซต์ต่อการเรียนรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจต่อการปรับปรุง
เว็บไซต์ คือ ควรมีภาษาไทยควบคู่ด้วย และมีภาพประกอบเพื่อความเข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
ค าส าคัญ: เว็บไซต์ กาล เสริมการเรียนไวยากรณ์ การแพร่ระบาดโควิด 19 
 

Abstract 
According to the COVID-19 pandemics, the teaching learning process in 2020 was abruptly changed. 

Student-instructor distancing was needed. These led to the studies of need and content analyses aiming 
to help students fully acquire knowledge of the English grammar structure. This research was designed to 
provide a website and supplementary content enhancing some aspects of English grammar learning based 
on those studies. The objectives were to 1) create a website and study the website efficacy of the 
supplementary English grammar content focusing on tenses, 2) survey the students’ satisfaction towards 
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the website. The efficacy assessment form and questionnaire were used as the instruments. Descriptive 
statistics and content analysis were used to analyze the data. The research samples were 52 first year 
English major students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University enrolled in 
the Basic English Structure course. The findings were that 1) the efficacy of the website providing 
supplementary English grammar content focusing on tenses was rated at a very high level, 2) the students’ 
satisfaction towards the website was at high level. The students’ comments and suggestions towards the 
website were positive, particularly in the point of usefulness to their English grammar learning. However, 
the website was suggested to add Thai explanation and have pictures helping learners gain more 
understanding. 
 
Keywords: Website, Tenses, Supplementary English Grammar Content, COVID-19 Pandemics  
 
บทน า  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนัก
หน่วงในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การท่องเที่ยว การศึกษา รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่เผชิญกับ 
การเจ็บป่วย เสียชีวิต การหยุดงาน หรือตกงานจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสไวรัสโควิด 19 สภาพที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการ
สูญเสียรายได้อย่างมหาศาล (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563) ท าให้หน่วยงานทั้งหลาย
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์เช่นนีไ้ด้ 

การปรับตัวเพื่อป้องกันการแพร่ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นเรื่องส าคัญ ดังเช่น ก าหนดให้มีมาตรการที่
เรียกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การปิดเมือง (Lock Down) เพื่อลดการระบาดของโรค เหตุนี้ท าให้
ผู้คนไม่สามารถไปเรียนหรือท างานได้ตามวิถีชีวิตปกติ ภาครัฐและเอกชนจึงมีนโยบายให้ท างานที่บ้าน (Work from home) 
(จักรกฤษณ์ โพดาพล, 2563) ด้วยเหตุนี้ สถานศึกษาจึงปรับวิธีและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่สามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตในสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด 19 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2563) กระทรวงศึกษาธิการ (2563) และพิริยะ ผล
พิรุฬห์ และปังปอนด์ รักอ านวยกิจ (2563) กล่าวถึงความจ าเป็นของการเรียนออนไลน์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้กล่าวไว้ว่า 
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันของการระบาด  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลักค า
แถลงการณ์ของส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 โดยมีมาตรการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ หากมีการวัดและ
ประเมินผลระหว่างเวลาที่ก าหนดไว้ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่น  นอกจากการท า
ข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน 
(Assignment) การท ารายงาน (Report) หรือการท าข้อสอบนอกห้องสอบ (Take Home Examination) (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา, 2563) 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงได้ก าหนดให้รายวิชาที่อยู่ใน
หลักสูตรทั้งหมด รวมทั้งรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Structure) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ 80% และในห้องเรียน 20% ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งประกาศเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2563)  

จากการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงเกิดงานวิจัย 2 ช้ิน คือ ความต้องการเว็บไซต์เสริมการ
เรียนไวยากรณ์อังกฤษเรื่อง กาล (Tenses) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เกวลิน สุกใส ฮัสวานีย์ หนูชูสุขและพัชราวดี 
อักษรพิมพ,์ 2563) จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า นักศึกษามีความต้องการเว็บไซต์นี ้อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาให้เหตุผล
ความต้องการว่าเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด งานวิจัยช้ินที่ 2 คือ การพัฒนาเนื้อหาเสริมการ
เรียนไวยากรณ์อังกฤษเรื่อง กาล (Tenses) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา
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ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทวัส รักษาสรณ์ สุทธิภรณ์ ยางทองและพัช
ราวดี อักษรพิมพ,์ 2563) โดยพัฒนาเนื้อหาเรื่องกาลทั้ง 12 กาล จ านวน 14 บทเรียน แต่ละบทเรียนประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 
ช่ือกาล (Tenses) แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โครงสร้าง (structure) แนวคิดรวบยอด (concept) การน าไปใช้ 
(usage) และประโยคตัวอย่าง (examples) และบททดสอบหลังเรียน (post-test)  

ผู้วิจัยเห็นว่า เว็บไซต์ถือเป็นตัวช่วยหนึ่งในการเรียนรู้และเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถเข้าถึงบทเรียน
และองค์ความรู้ใหม่ๆได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งสื่อการเรียนในรูปแบบของเว็บไซต์ยังสามารถย้อนกลับไปศึกษาใหม่หรือ
ทบทวนได้ตลอดเวลา ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเอลลิซ่า, 2017 กล่าวว่า ใน
โลกของการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเว็บไซต์ เว็บเพจหรือมัลติมีเดียต่าง ๆที่ไม่มีค่าใช้จ่าย มาพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้ผลการวิจัยทั้ง 2 เรื่อง มาเป็นแนวทางในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาเสริมการเรียน
ไวยากรณ์อังกฤษเรื่อง กาล (Tenses) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้มากขึ้น  
 
วัตถุประสงค์   

1. ออกแบบและหาประสิทธิภาพของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ส าหรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
กรอบแนวคิด  

 
1.  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 รหัส 634302 จ านวน 52 คน สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ลงทะเบียนในรายวิชา 1551128 โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Structure) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
      2.1 เครื่องมือที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) แบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์
อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
บนเว็บไซต์ ด้านเนื้อหาบนเว็บไซต์ และด้านประโยชน์ของเว็บไซต์ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของเว็บไซต์เสริมการเรียน
ไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ

ผลกา ร วิ จั ย ค ว ามต้ อ งก า ร
เว็บไซต์และเนื้อหาเสริมการ
เรียนไวยากรณ์อังกฤษเรื่อง กาล
(Tenses) ช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด 19 

ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์
อั งกฤษ  เ รื่ อ ง  กาล  (Tenses)  ช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 

 

สร้างและออกแบบเว็บไซต์เสรมิ
การเรยีนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง 
กาล (Tenses) สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด 19 
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หน้าเว็บเพจ ด้านระบบการน าทางของเว็บเพจ ด้านกราฟฟิกและภาพ ด้านตัวอักษรและการจัดรูปแบบ ด้านการใช้สีในเว็บ
เพจ ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านเนื้อหาบทเรียนบนเว็บไซต์และด้านโครงสร้างและการออกแบบบทเรียน  
  2.2 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

2.2.1 ศึกษาและรวบรวมเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์ การ
สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   2.2.2 ก าหนดกรอบเนื้อหาตามขอบเขตของการออกแบบเว็บไซต์ การสร้างแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   2.2.3 ออกแบบเว็บไซต์ สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   2.2.4 น าแบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
เพื่อตรวจสอบรูปแบบภาษา ความเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

  2.2.5 น าแบบประเมินประสิทธิภาพให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์  
  2.2.6 น าเว็บไซต์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นน าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับ

สมบูรณ์ใหก้ลุ่มตัวอย่างประเมินการใช้เว็บไซต์ 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบบนเว็บไซต์ 2) ด้านเนื้อหาบนเว็บไซต์ 3) ด้านประโยชน์ของเว็บไซต์     
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวม ประสิทธิภาพของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล 

(Tenses) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยู่ในระดับดีมาก (4.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านประโยชน์ของ
เว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากที่สุด (5.00) รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาบนเว็บไซต์ (4.72) และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
บนเว็บไซต์ (4.61) ตามล าดับ 
  3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ 2) ด้านระบบการน าทางของเว็บ
เพจ 3) ด้านกราฟฟิกและภาพ 4) ด้านตัวอักษรและการจัดรูปแบบ 5) ด้านการใช้สีในเว็บเพจ 6) ด้านการเข้าถึงข้อมูล 7) ด้าน
เนื้อหาบทเรียนบนเว็บไซต์ 8) ด้านโครงสร้างและการออกแบบบทเรียน  
 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็นประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (x)̅ S.D. แปลความหมาย 
1. ด้านการออกแบบและการจดัรปูแบบบนเว็บไซต ์ 4.61 0.33 ดีมาก 
2. ด้านเนื้อหาบนเว็บไซต ์ 4.72 0.33 ดีมาก 
3. ด้านประโยชน์ของเว็บไซต ์ 5.00 0.00 ดีมาก 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.78 0.33 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 สรุปผลความพึงพอใจของเว็บไซต์ 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาบทเรียนบนเว็บไซต์มากที่สุด (4.34) รองลงมา คือ ด้านตัวอักษรและการจัดรูปแบบ (4.31)  
ด้านระบบการน าทางของเว็บเพจ (4.30) ด้านโครงสร้างและการออกแบบบทเรียน (4.26) ด้านการเข้าถึงข้อมูล (4.24) ด้าน
การใช้สีในเว็บเพจ (4.24) ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ (4.20) และด้านกราฟฟิกและภาพ (4.18) ตามล าดับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     4.1 วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยไปแปลความหมายระดับประสิทธิภาพ 
โดยใช้เกณฑ์ดังนี้   

 4.51–5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
3.51–4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพมาก  
2.51–3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพปานกลาง  
1.51–2.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพน้อย  
1.00–1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปแปลความหมายเป็นระดับความพึง
พอใจ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  4.51–5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

3.51–4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
2.51–3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
1.51–2.00 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  
1.00–1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
ผลและอภิปราย   

1.ประสิทธิภาพของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดโค
วิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยู่
ในระดับดีมาก (4.78) จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ของเว็บไซต์  มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาบนเว็บไซต์  (4.72) และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบบนเว็บไซต์  

ประเด็นความคิดเห็น (x)̅ S.D. แปลความหมาย 
1. ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ 4.20 0.65 มาก 
2. ด้านระบบการน าทางของเว็บเพจ 4.30 0.71 มาก 
3. ด้านกราฟิกและภาพ 4.18 0.67 มาก 
4. ด้านตัวอักษรและการจดัรูปแบบ 4.31 0.59 มาก 
5. ด้านการใช้สีในเว็บเพจ 4.24 0.65 มาก 
6. ด้านการเข้าถึงข้อมูล 4.24 0.64 มาก 
7. ด้านเนื้อหาบทเรยีนบนเว็บไซต ์ 4.34 0.62 มาก 
8. ด้านโครงสร้างและการออกแบบของบทเรียน 4.26 0.65 มาก 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.26 0.65 มาก 
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(4.61) ตามล าดับ ทั้งนี้เว็บไซต์อาจถือเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้อย่างไม่จ ากัดในโลกยุคดิจิตอล ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่ม
คนได้ทุกเพศทุกวัยทุกเวลาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นับว่าเป็นฐานความรู้ไม่จ ากัดสถานที่อีกด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิเล็งเห็น
ความส าคัญของการใช้สื่อเว็บไซต์มาเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน ซึ่งผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาลิ (2008) ทีก่ล่าวว่า เว็บไซต์เป็นฐานออนไลน์ท่ีดีและเหมาะสมในการ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางการศึกษา มีเว็บไซต์จ านวนมากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเรียนรู้และการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การน าเว็บบล็อกมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษน้ัน เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่งที่เป็นช่องทางใน
การสร้างองค์ความรู้อย่างน่าสนใจ (เสาวภา วิชาดี, 2554)  

นอกจากน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิยังเห็นถึงความส าคัญของการเรียนไวยากรณอ์ังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ว่าเป็นหัวใจส าคญั
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ไวยากรณ์เป็นกฎหรือบรรทัดฐานของรูปแบบในการใช้ภาษา เปรียบเสมือนเป็นหลักหรือ
แนวทางให้กับผู้ใช้หรือผู้เรียนในภาษานั้น ๆในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน หรือการเขียน ดังที่ 
กาโสม หมาดเด็นและนิสากร จารุมณี (2559) และรอฟ (2015) พบว่า ไวยากรณ์เป็นความรู้พื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษท่ีผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพราะสามารถน าความรู้และเชื่อมโยงความรู้ทางไวยากรณ์ไปพัฒนาทักษะทางด้านอื่น 
ๆได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน หรือการเขียน อีกทั้ง ไวยากรณ์เป็นสิ่งเร่งด่วนท่ีควรจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนเนื่องจากไวยากรณ์เป็นรูปแบบโครงสร้างทางภาษาพื้นฐานท่ีแสดงถึงการสร้างโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง   

2. ความพึงพอใจของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา
บทเรียนบนเว็บไซต์มากที่สุด (4.34) รองลงมา คือ ด้านตัวอักษรและการจัดรูปแบบ (4.31) ด้านระบบการน าทางของเว็บเพจ 
(4.30) ด้านโครงสร้างและการออกแบบบทเรียน (4.26) ด้านการเข้าถึงข้อมูล (4.24) ด้านการใช้สีในเว็บเพจ (4.24) ด้านการ
ออกแบบหน้าเว็บเพจ(4.20) และด้านกราฟฟิกและภาพ (4.18) ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยใช้ผลการวิจัย เรื่อง ความ
ต้องการเว็บไซต์เสริมการเรยีนไวยากรณอ์ังกฤษเรื่อง กาล (Tenses) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(เกวลิน สุกใส ฮัสวานีย์ หนูชู
สุขและพัชราวดี อักษรพิมพ์, 2563) และผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเนื้อหาเสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษเรื่อง กาล 
(Tenses) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทวัส รักษาสรณ์ สุทธิภรณ์ ยางทองและพัชราวดี อักษรพิมพ์, 2563) มาออกแบบ
และสร้างเว็บไซต์ตลอดทั้งเนื้อหาบทเรียน จึงท าให้ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์นี้ อยู่ในระดับมากถึง 7 ด้าน 
ส่วนอีกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นภาพสะท้อนว่าการสร้างเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) นี้
ตรงตามความต้องการของนักศึกษาอย่างยิ่ง 

3. ข้อเสนอแนะบางประการที่น่าสนใจและมีประโยชน์ ในการปรับปรุงเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง 
กาล (Tenses) คือ นักศึกษามีความเห็นเรื่อง การแทรกเนื้อหาภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยเห็นว่าความคิดเห็นนี้
อาจเป็นเพราะ กลุ่มของผู้เรียนเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีทักษะทางภาษาค่อนข้างน้อย อาจต้องอาศัยเวลาในการปรับตัว อีกทั้ง
ตอนเรียนในระดับมัธยมศึกษา อาจใช้แบบเรียนที่เป็นภาษาไทย จึงท าให้ไม่คุ้นเคยและอ่านเนื้อหาไม่เข้าใจเท่าที่ควร 
นอกจากนี้ ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาต่างมีข้อเสนอแนะในเรื่องเดียวกัน คือ ควรเพิ่มภาพประกอบในการอธิบายเนื้อหาใน
บทเรียน เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภาพประกอบถือเป็นสิ่งส าคัญเสริมความเข้าใจเนื้อหา จากการศึกษาเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ เรื่อง กาล (Tenses) พบว่า เว็บไซต์ส่วนใหญ่ยังขาดภาพประกอบการอธิบายเนื้อหา ซึ่งประเด็นนี้นับว่า
เป็นข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงเว็บไซต์  

จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาต่อเว็บไซต์ ต่างมีความเห็นเชิงบวกเหมือนกัน คือ เนื้อหาเสริมการ
เรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) มีประโยชน์ต่อการเรียน และยังมีข้อเสนอแนะในแนวทางเดียวกันอีกด้วย คือ ควร
มีภาพประกอบบทเรียนเพื่อความเข้าใจมากข้ึน ส่งผลให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงคุณค่าการใช้เว็บไซต์มาเป็นสื่อช่วยเสริมการเรียน
การสอน ให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาและสร้างความเข้าใจบทเรียนในการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 และ ผู้วิจัยยัง
ได้มุมมองเพิ่มขึ้นเรี่องการเพิ่มภาพประกอบเนื้อหาเพื่อความชัดเจนและเข้าใจสาระได้ง่ายขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย   
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล (Tenses) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 

19 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยู่ใน
ระดับดีมาก  โดยเฉพาะด้านประโยชน์ของเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า เว็บไซต์เป็นทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเป็นฐานการเรียน การหาความรู้เพิ่มเติม ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกท่ี ท าให้
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาตามความต้องการ ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน สามารถเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเอง ส่งเสริม
การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
นอกจากนี้ จากผลการใช้งานของนักศึกษาต่อเว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล(Tenses) พบว่า เว็บไซต์นี้
สร้างความพึงพอใจมากให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเนื้อหาบทเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. เพิ่มภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบนเว็บเพจ เพื่อดึงดูดความน่าสนใจของหน้าเว็บเพจ อีกทั้งเพิ่ม
ภาพประกอบในการอธิบายเนื้อหาในบทเรียน เพื่อความเข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  

2. เพิ่มภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษในการอธิบายเนื้อหาในบทเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
3. เว็บไซต์เสริมการเรียนไวยากรณ์อังกฤษ เรื่อง กาล ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ส าหรับนักศึกษาช้ัน

ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายังไม่สามารถค้นหาผ่านระบบ
การค้นหาแบบปกติได้ เนื่องจากเป็นตัวเว็บไซต์ที่ไม่มีโดเมนเนม (Domain Name)   
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Abstract 
 Innovative learning utilizes different tools to encourage students to explore challenges by applying 
creative problem-solving. Under this umbrella, experiential learning is one form of educational innovation 
that is gaining recognition as a key element of a high-impact educational process.  Experiential learning such 
as internships allows students to gain real-life knowledge complementary to their academic programs 
through practical applications. Due to COVID-19 restrictions, the ASEAN Foundation piloted remote 
internships in each of its three departments - program, communication and operations. Interested in how 
virtual interns perceived the ASEAN Foundation’s pilot scheme, this study aims to explore why students 
undertook the ASEAN Foundation’s virtual internship program over the course of 2020. A survey using both 
open and closed questions was used to find out more about interns’ motivations, academic background as 
well as the outcomes of their internship experiences, including both hard and soft skills. From the results, 
gaining practical experience to complement their academic program was the main reason why the 
participants applied for an internship with the organization. This was followed by participants’ interest in 
the ASEAN Foundation’s work on youth empowerment in the region. In addition, improved intercultural 
communication skills was also highlighted as an area of satisfaction from the internship experience. The 
paper concludes with recommendations for how the remote internship experience may be improved. This 
encompasses better-goal setting and systemic review of internship tasks to align with the intern’s academic 
background as well as through more established communication between staff and interns.  

 
Keywords: Education 4.0, Internships, ASEAN, Experiential learning 
 
Introduction 
 Innovation refers to the creation, development and implementation of a new service or good 
through a process of creative disruption. It aims to change the way things are done so that existing systems 
and processes can become more effective, efficient and user-centric (Northwest Missouri State University, 
2018). Connecting innovation to education, pedagogies also need to be adaptive to keep up to date with 
the rapidly changing global environment (Kalyani & Rajasekaran, 2018, p.23; Northwest Missouri State 
University, 2018), especially with an adjusted focus for practical experiences outside the classroom.  
 1.1 Innovative Learning 
 Innovative learning is enabled by widespread digital technologies but goes beyond just using smart 
devices and screens to transmit information. When universities embrace innovative learning, the entire user-
journey of higher education is transformed. On the contrary, there is an emerging need for “innovative 
communication methods that impart good knowledge” (Kalyani & Rajasekaran, 2018, p.23) through a multi-
sensory experience. This transformation changes the learning experience so that higher education 
curriculum become more tailored to individual student’s interests and future career preferences (Northwest 
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Missouri State University, 2018). As education shifts from passive, rote learning to proactive learning, 
innovative learning strategies encourage students to apply critical thinking skills to synthesize new 
information with existing knowledge, which also becomes multidisciplinary in nature.  
 1.2 Experiential Learning  
 A key component of innovative learning is experiential learning, which can be simply defined as 
hands-on activities or the practical segment as part of the learning process (Austin & Rust, 2015, p.143). 
Experiential learning is recognized a form of high-impact educational practice (Austin & Rust, 2015, p.145) 
that encourages students to apply theoretical knowledge to practical situations. Designed to link theory 
with practice, experiential learning operates on the principles that learning is most effective when students 
are able to interpret and understand what they have learnt in class by associating that knowledge with their 
personal experiences and environmental circumstances outside the classroom (Perrin, 2014, p.1).  
 1.3 Internships 
 While there are several forms of experiential learning methodologies, internships are a common  
and effective type of hands-on education. Through participating in internships in a relevant area to what 
students are studying, students are able to make connections between classroom education and their 
assigned tasks to turn theory into practical experience (Austin & Rust, 2015, p.145; Medeiros et al., 2015, 
p.263). Moreover, due to the inertia of curriculum change, what students in higher education are learning 
today may no longer be relevant in the modern world. The discrepancy of classroom knowledge and real-
world situations only continues to be widened due to rapid technological advancement that changes how 
humans and markets interact.  
 Similarly, because of this mismatch between knowledge and skills, grades alone can no longer 
indicate whether a student will be successful (Medeiros et al., 2015, p.263). Hence, for students to 
successfully navigate the increasingly competitive future economy, internships are also opportunities to 
experiment with different career paths. At the same time, students are able to accumulate transferrable 
skills such as effective communication and time management that make a potential candidate stand out 
(Healey & Jenkins, 2000, p.185; Green et al., 2011, p.100). 
 1.4 Remote Internships 
 With the onslaught of the COVID-19 pandemic that resulted in numerous lockdowns around the 
world, the education sector was undoubtedly impacted by the crisis. However, leveraging on technological 
innovation, most higher institutions have resumed teaching and learning via distance means. Using real-time 
communication tools like ZOOM, WhatsApp and Microsoft Teams, companies have also started to offer 
remote internship opportunities for students who seek experiential learning experiences.  
 Although remote internships have been growing pre-COVID-19 with the widespread use of online 
collaborative platforms and social media tools (Jeske, 2019; Marr, 2019, p.105), the pandemic was a critical 
juncture that spurred the rapid development as well as normalization of virtual work experiences. As such, 
even in the ‘New Normal’, remote internships can be expected to stay as geographical restrictions and 
financial requirements are no longer barriers to collaborative working (Jeske, 2019; Marr, 2019, p.106).  
  Additionally, this further reflects the need for innovative learning as an adaptive system 
that can respond quickly and effectively to new challenges such as the pandemic. For higher education to 
empower students to be future-proof by continuing to incorporate innovative experiential learning into the 
curriculum, the higher education sector needs to embrace innovation as a source of reorganizing existing 
systems to respond to current and future creative disruptions (Jeske, 2019).  
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 1.4.1 Remote Internships at the ASEAN Foundation 
 At the forefront of engaging youths in constructing ASEAN Identity and building an ASEAN 
Community is the ASEAN Foundation. An intergovernmental foundation founded in 1997, the ASEAN 
Foundation organizes various programs throughout the year to empower youths with digital and 
communicative skills. While the Foundation has been running its internship scheme for years, pre-COVID 
interns had to relocate to Jakarta, Indonesia, for the duration of the eight to 24 weeks internship (ASEAN 
Foundation, n.d.). And being a voluntary and unpaid internship, interns were responsible for their own legal, 
accommodation, transportation and living costs.  
 However, in response to the pandemic and Indonesia’s lockdown, the Foundation adopted the 
‘Work From Home’ scheme. This lead to the launch of remote internships at the ASEAN Foundation in 
2020. This removed interns’ geographical and financial barrier to gaining work experience at the organization. 
Moreover, with a more flexible output-based working model, the remote internship scheme attracts interns 
not only from the ASEAN — Southeast Asian — region but also from around the world (based on survey 
findings).  
 
Objectives  
 Framing remote internships as a form of innovative learning, this study aims: 

1. To understand what motivated students to intern virtually at the ASEAN Foundation. 
2. To explore how remote internship experiences can be improved in the future.  
3. To analyze the impact of experiential learning on higher education. 

 
Research Hypothesis 

1. Students applied to the ASEAN Foundation’s virtual internship to gain practical experience. 
2. The internships made a positive impact on students’ hard and soft skills development. 

 
Scope of the Study 
 This study is limited to the experiences of nine virtual interns at the ASEAN Foundation who were 
assigned to the program and communications departments. These internships were undertaken over the 
third and fourth quarter of 2020. Similarly, the survey gathers feedback based on each intern’s personal 
experiences with his or her assigned tasks over the course of his or her internship period.  
 
Research Methodology 

5.1  Participants 
 Since the pandemic broke out in early 2020, the ASEAN Foundation, situated in Jakarta, Indonesia, 
has been administrating virtual internship opportunities for students and recent graduates interested in 
ASEAN affairs across three departments: i. Program, ii. Communication, iii. Operations. The participants in 
this study were virtual interns from and/or based in Southeast Asia - Thailand, Malaysia, Singapore, the 
Philippines, Indonesia, South Korea, Australia and Hungary. Each participant had interned at the ASEAN 
Foundation for a minimum of two months, and five participants (55.6%) interned in the Programme 
Department while four participants (44.4%) interned in the Communications Department. Out of the nine 
participants who are pursuing a degree in political science, the arts, humanities, economics and business, 
seven are current undergraduate students with one postgraduate taught student and a recent master’s 
program graduate.  



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

127 

5.2  Data Collection 
This study made use of a quantitative approach to explore what motivated students to apply to 

the ASEAN Foundation’s innovative remote internship initiative. In a form of a Google Form, the survey used 
a combination of multiple-choice and open-ended questions to gather response from the participants. 
Given the niche group of target respondents, the survey was distributed via the intern’s WhatsApp group 
chat and individual members were followed up with the survey link via LinkedIn messaging. Responses from 
all nine participants were collected within the span of two weeks.  

The survey consists of three sections. The first section gathered information about participants’ 
education status, such as whether they are undergraduate students, postgraduate students, or recently 
graduated, as well as their degree discipline and whether internships are a compulsory part of their program. 
Section two asked the participant to elaborate why he or she applied to intern at the ASEAN Foundation. 
The final section focuses on participants’ experiences interning at the Foundation, exploring topics like the 
relevance of the internship to their program of study in terms of hard skills, essential skills and intercultural 
communication training. This section also provides space for participants to elaborate on how the internship 
contributes to their overall education, their main takeaways from this experience, and how the remote 
internship initiative can be improved.  

5.3  Research Ethics 
In terms of ethical considerations, responses were recorded anonymously to protect the identity 

of the participants. Analysis was carried out in an impartial, scholastic manner. 
 
Results and Discussion 
 From the results (Figure 1), six out of nine participants answered that internships were part of their 
curriculum, with five (55.6%) participants stating that internships were compulsory and thus necessary for 
them to complete their academic program. One student (11.1%) stated that internships were offered as an 
elective module but not compulsory nor necessary for the completion of the program. The remaining three 
participants (33.3%) stated that internships were not part of their curriculum. 

 
Figure 1 Are internships part of your curriculum? 

  
 Table 1 below elaborates on the reasons that motivated the two groups of students — with or 
without compulsory internships — to apply to the ASEAN Foundation’s remote internship program. For 
both groups, students’ motivations to apply to intern remotely at the ASEAN Foundation highlighted the 
desire to accumulate work experience before graduation. This was followed by students’ interest in 
understanding more about how it is like to work in an intergovernmental organization like the ASEAN 
Foundation. In particular, the survey results point to the Foundations’ mission to build awareness of an 
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ASEAN Identity as a pull factor for interns. Equally, students’ passions for youth engagement also 
contributed to why they chose to intern remotely.  
 
Table 1 Motivations to intern remotely at the ASEAN Foundation. 
Are internships part of your curriculum? 
If not, what motivated you to apply to intern 
at the organization? 

To have work experience  
Want to learn more about ASEAN and how it works 
Youth engagement  
Interest in interculturalism 

If yes, either optional or compulsory, why did 
you choose to intern at the ASEAN 
Foundation? 

Enjoy working with youths 
To experience working in a regional political 
organization/NGO 
To gain additional experience  
Believe in organization’s mission: ASEAN Identity 
Passionate in contributing time and efforts  
Alumni of ASEAN Foundation programs 
Interest in regional development  

 
 For students whose academic programs do not offer an internship module, the opportunity to 
interact across cultures also emerged as a motivating factor, along with wanting to learn more about the 
ASEAN region and how the ASEAN Foundation operates its programs. As for students who had a to complete 
a compulsory internship to be eligible for graduation, the remote internship experience at the ASEAN 
Foundation was a way for interns to gain more experience, especially in a regional political organization. 
Moreover, since the internship was unremunerated, the program also built on intern’s volunteerism, such 
as passion in contributing time and efforts to regional development as well as youth empowerment. 
Previous engagement with the Foundation’s programs also proved to be a pull factor. 

   
Figure 2 Relevance and usefulness of internship to program of study. 

  
 According to Figure 2, seven participants (77.8%) stated that their program of study is either relevant 
or highly relevant to their internship field at the ASEAN Foundation. However, one participant (11.1%) 
indicated that the internship was entirely unrelated to his or her academic background and one participant 
(11.1%) stated that the internship was slightly relevant to his or her study. Moreover, results indicated that 
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four participants (44.4%) found the internship highly useful for their education while four participants (44.4%) 
found it to be moderately useful and one participant (11.1%) stated that the content of the internship did 
not contribute to his or her education. To elaborate, the internship tasks allowed students to apply 
theoretical knowledge taught in university to events organized by the ASEAN Foundation. Through this 
practical experience, inters also became more passionate for the subject that they are studying alongside 
a better appreciation for youth empowerment in the ASEAN region. 
 However, for the students who did not benefit as much in terms of content from their internship, 
this could be attributed to a mismatch between students’ academic background and their assigned tasks. 
This outcome resonates with the purpose of experiential learning to extend theoretical knowledge to 
students’ practical experience. Alternatively, the low level of satisfaction could arise from the internship 
tasks not being able to equip students with additional skills on top of what they already know. Moreover, 
there is also the possibility that the specific interns were not assigned to tasks that would have been 
relevant to their program of study. The ASEAN Foundation organizes a myriad of activities including 
competitions, virtual webinars and workshops at different times of the year. Hence, interns may have missed 
the opportunity window to be involved with particular projects that enables better applications of  
theoretical knowledge to practical situations.  

 
Figure 3 Impact of internship on skills development. 

 
 Further breaking down the survey results, seven participants (77.8%) stated that the internship 
helped to develop hard skills in areas like graphic design and competency in using Google Drive. However, 
two participants (22.2%) did not agree that the internship contributed to their hard skills training. This could 
be due to students already being proficient in collaborative and design software, and therefore did not 
benefit extensively from on-the-job training during their internship. Similarly, in terms of soft skills 
development, seven participants (77..8%) indicated that the internship left a positive impact on their soft 
skills including communication skills while two participants (22.2%) agreed in moderation.  
 Notably, cross-cultural awareness (Figure 4) is one area that most participants agreed to have 
received the most benefits from their internship. Eight participants (88.9%) indicated that the internship 
contributed greatly to their development of intercultural understanding, as well as to have a better 
understanding of the ASEAN region through the work of the ASEAN Foundation. This could mean that virtual 
cross-cultural interactions between interns and staff from different cultural backgrounds are an equally 
effective way to cultivate cultural competency, an essential skill for the 21st century workplace.  
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Figure 4 Impact of internship on developing intercultural understanding. 
 
 Based on these results, applicants may view the internship as an opportunity to diversify their 
existing knowledge. While experiential learning is founded on principles of practical experience in a directly 
related discipline in order for students to connect what they’ve learnt in class to real-life situations, 
transferrable skills also contribute to the successful of internships in a different field. This thus means that 
for experiential learning to be an effective and productive educational process, tasks needs to aligned 
closely with the purpose of the internship while allowing the space for interns to explore new areas and 
experiment with new ideas. By leveraging on interns ’previous skills and areas of passion, and with the right 
mentorship, both interns and the organization will benefit from this interaction 
 
Conclusion and Limitations 
 Internships are exemplars of experiential learning that allow students to make connections 
between what they have learned in class with situations in the real world. This brings education outside 
the classroom and encourages students to cultivate and apply critical thinking, analytical as well as 
evaluative skills in order to make sound decisions. Moreover, through experiential learning, students are 
also able to receive training in essential skills such as cooperation, intercultural communication and time 
management. These are transferrable skills that are vital for personal, academic and professional success, 
especially in the era of 4.0.  
 Using the case of remote internships at the ASEAN Foundation, the experiences of nine student 
interns shines a light on how virtual experiences can equally contribute to student empowerment in higher 
education in preparation for the future economy. Nevertheless, as remote internship schemes are still being 
developed as the COVID-19 situation evolves, there are still areas for improvement for the better delivery 
of such experiences. Most notably, how tasks are designed to complement yet challenge student interns 
for professional growth, as well as maintaining touchpoints between staff and interns.  
 Furthermore, the pandemic serves as a critical juncture for higher education decision-makers to 
embrace an innovative approach to education. Educators need to practice perspective-taking to understand 
how students interact in a technology-enabled learning environment and acquire essential skills for the 
future workplace through a culture of intellectual curiosity matched with practical experience (Gross & 
Rutland, 2017, p.2). To achieve this, curriculum planning, teaching and learning metrologies need to be 
resilient enough to adapt to emerging sociocultural, economic and technological trends. This not only 
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ensures that the information being taught to students are relevant, but also cultivates a growth mindset 
that encourages students to participate in life-long learning, un-learning and re-learning (Healey & Jenkins, 
2000, p.185; Kalyani & Rajasekaran, 2018, p.23).  
 As the study was carried out over a short span of time and with the inaugural batch of remote 
interns at the ASEAN Foundation, the data collected may not fully represent the impact of the internship. 
Therefore, for future study, it is recommended that researchers can expand the pool of respondents to 
observe to evaluate how the ASEAN Foundation’s remote internship program evolves with subsequent 
batches of interns. There is also research potential in studying the experiences of interns who worked in 
different departments at the Foundation to perform a cross-departmental analysis of remote internships, 
and to share best practices to improve interns’ experiences. Moreover, collecting responses at different 
points of the internship — beginning, middle and completion — may also reveal valuable information 
regarding interns’ expectations, support received during the internship, challenges and outcomes from the 
experience. Finally, to execute a more comprehensive evaluation of the ASEAN Foundation’s internship 
programmes, research about similar and different experiences of on-site and remote interns should be 
carried out. 
 
Recommendations  
 To improve the remote internship experience for future interns, these following suggestions as 
summarized from the survey should be taken into consideration:  

1. Goal-setting with individual interns at the start of the internship period so that interns are able 
to match areas of work to their academic forte, and to have a clearer idea of how he or she can 
contribute to the organization.  

2. Provide on-the-job training to develop new skills, especially hard and soft skills that will be 
beneficial to youths in the era of 4.0. 

3. Develop a systematic process of evaluation and feedback throughout each intern’s internship.  
4. Maintain frequent communication between staff and interns so that interns are kept in the loop 

about what is happening in the office, and can be informed of the latest changes.  
5. Provide initiatives for community-building, especially in a remote working environment and 

where a hybrid working model is here to stay in the ‘New Normal’.  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Google Classroom ของนักศึกษาปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ 2) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่  2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 331 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้งาน 
Google Classroom ของนักศึกษาส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ Google Classroom 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 38.67  
ช่วงเวลาในการใช้ Google Classroom พบว่า ส่วนใหญ่มีใช้งาน Google Classroom ในช่วงเวลา 12.00 – 15.00 คิดเป็น
ร้อยละ 34.74 โดยมีเวลาในการใช้งานแต่ละครั้ง 1-2 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 40.48 อุปกรณ์ที่ใช้เข้า Google Classroom คือ 
มือถือ (Smartphone) คิดเป็นร้อยละ 35.35  นักศึกษาส่วนใหญ่เข้า Google Classroom โดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 42.60 และจุดประสงค์ในการเข้าใช้งาน Google Classroom คือเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.33 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Google Classroom โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅ 3.90, S.D.= 0.88) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบทบาท
ผู้สอน (x=̅ 3.98, S.D.= 0.83)  

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม กูเกลิคลาสรูม ความพึงพอใจ  

 
Abstract 

The purposes of this research were: 1) to study the Google Classroom application of undergraduate 
students at Songkhla Rajabhat University; and 2) to investigate the satisfaction level of undergraduate 
students at Songkhla Rajabhat University towards Google Classroom. 331 second-year students were 
selected by using multi-stage sampling technique. The instrument used in this study was a questionnaire. 
The data was analyzed by using statistics for percentage, mean (x)̅ and standard deviation (S.D.). The findings 
revealed that 38.67% of the respondents used Google Classroom once or twice a week. 34.74% of the 
students spent 1-2 hours during 12:00 - 03:00 p.m. Smart phones were used by 35.35% of the respondents. 
42.60% of the students used the Internet provided by the university and Google Classroom was used for 
downloading learning materials the most 32.33%. The respondents ’satisfaction toward the usage of Google 
Classroom was at high level (x ̅= 3.98, S.D.= 0.80) 

 
Keywords: Behavior, Google Classroom, Satisfaction 
 
บทน า 

การศึกษาของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนวิธีต่า ง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในหลาย ๆ ด้าน ท้ังด้าน การเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
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เทคโนโลยี จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยก้าวสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 
ที่มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การพัฒนาต่อยอดการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลให้สังคมก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารและยุคสังคมแห่งความรู้ที่ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการศึกษาทั้งด้าน
รูปแบบการเรียนการสอนและ กระบวนการเรียนการสอนที่เปิดกว้างและมีอิสระในการสอนมากยิ่งข้ึน 

การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่
ส่งผลกระทบทั้งในมิติของการด าเนินชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ท าให้ทั่วโลกต้องใช้มาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) ซึ่งในประเทศไทยได้ใช้มาตรการปิดสถานที่รวมตัวทางสังคม รวมถึงสถาบันการศึกษา ท าให้ระบบ
การศึกษาต้องปรับการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนไม่ขาดช่วง ดังนั้น การเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนออนไลน์ 
หรือการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อมาตรการเพิ่มระยะห่างทาง
สังคม เทคโนโลยีการสอนออนไลน์ แอปพลิเคช่ัน และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Edmodo และ Google 
Classroom เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (OECD, 2020) 

Google Classroom คือบริการบนเว็บส าหรับโรงเรียน องค์กรการกุศล และทุกคนที่มีบัญชี Google ส่วนบุคคล 
และ ยังช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเช่ือมต่อถึงกันได้ง่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้สอนสามารถสร้างช้ันเรียนขึ้นมาเพื่อให้
นักเรียนเข้าเรียนในช้ันเรียนออนไลน์ และสามารถแชร์ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งยังสามารถตรวจงาน ป้อนข้อมูลย้อนกลับชิ้นงาน
และให้คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Google เอกสาร, ปฏิทิน, 
Gmail, Drive, และ Form ท าให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร (เอกวิทย์ สิทธิวะ และวรชนันท์ ชูทอง, 2558) ทั้งนี้ มีงานวิจัย
เกี่ยวกับการใช้ Google Classroom อยู่จ านวนหนึ่งซึ่งสะท้อนความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้สอนที่มีต่อ Google Classroom (Thongphan, 2019; ฉันท์ทิพย์ สีลิตธรรมและพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล , 
2559; Strugar, Pejic-Bach, Zoroja, & Jaković, 2019; Hidayat, Prasetiyo, & Wantoro, 2019)  

จากข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงน ามาสู่วัตถุประสงค์ของงานค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาการใช้ 
Google Classroom ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งด้าน พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจที่
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีต่อการเรียน ผ่าน Google Classroom 

 
วัตถุประสงค์  

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Google Classroom ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ  
2) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ก าลัง

ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2,463 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ลงทะเบียน

เรียนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ท้ัง 7 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประมาณการกลุ่มตัวอย่างไว้ 331 คน โดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากตารางส าเร็จรูป ของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกจากนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 
2 ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 โดยการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้อธิบายกับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของการวิจัยใน
ครั้งนี้ พร้อมส่งลิ้งก์แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิในการเลือกว่าจะตอบแบบสอบถามหรือไม่ 
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เคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ
นักศึกษาสังกัดคณะความถี่การเข้าใช้  Google Classroom ความบ่อยในการใช้เวลาที่เข้าระบบ Google Classroom 
ระยะเวลาในการเข้าใช้ อุปกรณ์ที่เข้าใช้ Google Classroom สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เข้าใช้ Google Classroom และ
จุดประสงค์ของการเข้าใจ Google Classroom 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ Google Classroom เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ด้าน ดังนี้ ด้านรูปแบบการเรียนการสอนผ่าน Google 
Classroom ด้านงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านการร่วมกิจกรรมผ่าน Google Classroom ด้านบทบาทผู้สอน และด้าน
ประโยชน์และการน าไปใช้ 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ Google Classroom 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าลิ้งก์แบบสอบถามในรูปแบบ Google Form ส่งให้กลุ่มตัวอย่างโดยแยกแบบสอบถาม ตามคณะ ทั้ง 7 คณะ 

โดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จึงได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามเป้าหมายที่ก าหนดรวมทั้งสิ้น 331 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการใช้ Google Classroom ของนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x)̅ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=331) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 102 30.82 
     หญิง 229 69.18 
คณะ   
     คณะครุศาสตร์  44 13.29 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร  20 6.03 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  72 21.75 
     คณะวิทยาการจัดการ  98 29.61 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  48 14.50 
     คณะศิลปกรรมศาสตร์  16 4.83 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    33 9.97 
ความถี่ในการใช้ Google Classroom   
     1-2 ครั้ง/สัปดาห์  62 18.73 
     3-4 ครั้ง/สัปดาห์  128 38.67 
     5-6 ครั้ง/สัปดาห์   65 19.64 
     มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์   76 22.96 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

136 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช่วงเวลาในการใช้ Google Classroom   
     09.00 – 12.00   63 19.03 
     12.00 – 15.00   115 34.74 
     15.00 – 18.00   29 8.76 
     18.00 – 21.00   42 12.69 
     21.00 – 24.00   54 16.32 
     24.00 – 03.00   1 0.31 
     03.00 - 06.00   6 1.81 
     06.00 – 09.00    21 6.34 
ระยะเวลาในการใช้ Google Classroom   
     น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง   69 20.85 
     1-2 ช่ัวโมง   134 40.48 
     3-4 ช่ัวโมง   106 32.02 
     มากกว่า 4 ช่ัวโมง      22 6.65 
อุปกรณ์ที่ใช้เข้า Google Classroom   
     มือถือ (Smartphone)  117 35.35 
     คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop)  109 32.93 
     คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)  47 14.20 
     แท็บเล็ต (Tablet)  11 3.32 
     iPad  47 14.20 

สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้เข้า Google Classroom  
     อินเตอร์เน็ตที่บ้าน   124 37.46 
     อินเตอร์เน็ตของสถานท่ีท างาน   29 8.76 
     อินเตอร์เน็ตร้านกาแฟ   24 7.25 
     อินเตอร์ร้านคอมพิวเตอร์   13 3.93 
     อินเตอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัย   141 42.60 
จุดประสงค์ของการเข้าใช้ Google Classroom   
     เพื่อศึกษาบทเรียน/ทบทวนบทเรียน  18 5.44 
     เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน  107 32.33 
     เพื่อดูวิดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน  31 9.37 
     เพื่อท าแบบฝึกหัด  36 10.88 
     เพื่อดูคะแนน/ข้อเสนอแนะในแบบฝึกหัด   19 5.73 
     เพื่อส่งการบ้าน (ช้ินงาน/รายงาน/ไฟล์งาน)   29 8.76 
     เพื่ออ่านเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์   34 10.27 
     เพื่อปรึกษา/สอบถามอาจารย์   57 17.22 
รวม 331 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเพศหญิงจ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 69.18 และเป็นเพศชาย

จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 30.82 ส่วนใหญ่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.61 รองลงมา คือ ก าลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 21 .75 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 คณะครุศาสตร์ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.29 คณะ
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.97 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.03 
และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.83 

ความถี่ในการใช้ Google Classroom 1-2 ครั้งต่อ/สัปดาห์ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67 รองลงมา
มากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 76 คน ร้อยละ 22.96 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 69 คน ร้อยละ 64 และ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 
จ านวน 62 คน ร้อยละ 18.76 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้ Google Classroom อยู่ในช่วงเวลา 12.00-15.00 จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.74 รองลงมา ช่วงเวลา 9.00-12.00 จ านวน 63 คน ร้อยละ 19.03 ช่วงเวลา 21.00-24.00 จ านวน 54 คน ร้อยละ 16.32 
ช่วงเวลา 18.00-21.00 จ านวน 42 คน ร้อยละ 12.69 ช่วงเวลา 15.00-18.00 จ านวน 29 คน ร้อยละ 8.76 ช่วงเวลา 06.00-
09.00 จ านวน 21 คน ร้อยละ 6.34 ช่วงเวลา 03.00-06.00 จ านวน 6 คน ร้อยละ 1.81 และช่วงเวลา 24.00-03.00 จ านวน 
1 คน ร้อยละ 0.31 โดยระยะเวลาในการเข้าใช้งานในแต่ละครั้ง พบว่าส่วนใหญ่ใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมง จ านวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.48 รองลงมา คือ 3-4 ช่ัวโมง จ านวน 106 คน ร้อยละ 32.02 น้อยกว่า หนึ่งช่ัวโมง จ านวน 69 คน ร้อยละ 20.85 
และมากกว่าสี่ชั่วโมง จ านวน 22 คน ร้อยละ 6.65 

ด้านอุปกรณ์ในการเข้าใช้ ส่วนใหญ่มีการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) มากที่สุด จ านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 35.35 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) จ านวน 109 คน ร้อยละ 32.93 คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล (PC) จ านวน 47 คน ร้อยละ 14.20 iPad จ านวน 47 คน ร้อยละ 14.20 และแท็บเล็ต (Tablet) จ านวน 11 คน ร้อย
ละ 3.32 

โดยส่วนใหญ่มีการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากทางมหาวิทยาลัย จ านวน 141 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.60 รองลงมา 
คือ อินเตอร์เน็ตที่บ้าน จ านวน 124 คน ร้อยละ 37.46 อินเตอร์เน็ตสถานท่ีท างาน จ านวน 29 คน ร้อยละ 8.76 อินเตอร์เน็ต
ร้านกาแฟ จ านวน 24 คน ร้อย ละ 7.25 และ อินเตอร์เน็ตร้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 คน ร้อยละ 3.93 

จุดประสงค์ของการเข้าใช้ Google Classroom ของนักศึกษา โดยส่วนใหญ่มีการใช้งานเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการ สอน จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33 และเพื่อศึกษาบทเรียน/ ทบทวนบทเรียน จ านวน 18 คน ร้อยละ 
5.44 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ต่อการใช้บริการ Google Classroom 
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Google Classroom X  S.D. แปลผล ล าดับที ่
1. ด้านรูปแบบการเรียนการสอนผ่าน Google 3.80 0.93 มาก 5 
2. ด้านงานท่ีรับมอบหมาย 3.93 0.86 มาก 3 
3. ด้านการร่วมกิจกรรมผ่าน Google Classroom 3.86 0.89 มาก 4 
4. ด้านบทบาทผู้สอน 3.98 0.83 มาก 1 
5. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 3.94 0.87 มาก 2 

โดยรวม 3.90 0.88 มาก  
 
จากตารางที่ 2 พบว่า การใช้ Google Classroom ของนักศึกษาปริญญาตรี จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน 

รูปแบบการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ด้านงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านการร่วมกิจกรรม ผ่าน Google 
Classroom ด้านบทบาทผู้สอน และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Google 
Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=̅ 3.90) และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
บทบาทผู้สอน (x ̅= 3.98) รองลงมาคือ ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ (x ̅= 3.94) ด้านงานที่รับมอบหมาย ( x ̅= 3.93) และ
ด้านการร่วม กิจกรรม ผ่าน Google Classroom (x ̅= 3.86) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดบัสุดท้าย คือ ด้านรูปแบบ การเรียนการ 
สอนผ่าน Google (x ̅= 3.80) 

ด้านรูปแบบการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.80) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนผ่าน Google Classroom ท าให้นักศึกษารับผิดชอบการเรียนของตนเองมาก
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ขึ้น (x ̅= 3.91) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ท าให้การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
ระหว่างผู้สอน เพื่อนร่วมช้ัน และผู้เรียน (x ̅= 3.90) การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom สนับสนุนการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ (x=̅ 3.89) และ รูปแบบการเรียนผ่าน Google 
Classroom ท าให้มีความกังวลน้อยกว่าการเรียนแบบบรรยายใน ห้องเรียน (x=̅ 3.73) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ 
การเรียนผ่าน Google Classroom ช่วยให้ บรรลุเป้าหมายในการเรียน (x=̅ 3.59) 

ด้านงานที่รับมอบหมายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.93) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือนักศึกษามีความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่าง เต็มที่ (x ̅= 3.97) รองลงมาคือ นักศึกษาชอบให้มีการ
บรรยายมากกว่าการมอบหมายงาน  (x ̅= 3.94) ส่วนข้อ ท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ค าแนะน า และค าอธิบายในงาน มีผล
ต่อการกระตุ้นการ เรียนและการ ท างานท่ีได้รับมอบหมาย (x ̅= 3.89) 

ด้านการร่วมกิจกรรมผ่าน Google Classroom โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.86) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมแต่ละบทเรียนมีส่วนช่วยกระตุ้น ความสนใจในการเรียน (x ̅ = 3.88) รองลงมาคือ 
การเรียนผ่าน Google Classroom ท าให้มีการ ประเมินผลงานโดยเพื่อน ซึ่งช่วยให้นักศึกษาน าไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น 
(x ̅ = 3.86) และการท างานเป็นกลุ่ม ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ดีขึ้น (x ̅ = 3.86) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ การ
เรียนผ่าน Google Classroom ท าให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระตุ้นความคิดได้ดี (x ̅ = 3.85) 

ด้านบทบาทผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การประกาศข่าวสารใน Google Classroom ท าให้ผู้เรียนทราบ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน (x ̅= 4.05) 
รองลงมาคือ นักศึกษาพอใจที่ผู้สอนคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการเรียนผ่าน Google Classroom (x ̅ = 4.01) 
นักศึกษาชอบให้ผู้สอนจัด กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งความรู้อื่น ๆ (x ̅= 3.973) 
และนักศึกษาชอบให้ผู้สอนเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน (x ̅= 3.95) ส่วนข้อท่ีมี ค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ 
นักศกึษาได้มีส่วนร่วมกับผู้สอนในการเรียนการสอน (x ̅= 3.94) 

ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.94) และเมื่อพิจารณา เป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประเมินผลการเรียนของงานที่ได้รับมอบหมายมีส่วน ช่วย กระตุ้นให้นักศึกษาตั้งใจพัฒนาตนเองให้ดี
ขึ้น  (x ̅= 4.01) รองลงมาคือ การเรียนผ่าน Google Classroom ช่วยให้พัฒนาการคิดวิเคราะห์และฝึกการแก้ปัญหาได้มาก
ขึ้น (x ̅ = 3.95) และรูปแบบการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ของทุกรายวิชาไม่แตกต่างกัน (x ̅ = 3.95) ส่วนข้อท่ี
มีค่าเฉลี่ย ล าดับสุดท้าย คือ การเรียนผ่าน Google Classroom ช่วยให้ผลการเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าการเรียนใน ห้องเรียน  
 (x ̅= 3.83) 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ Google Classroom 

ส าหรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้ Google Classroom ส่วนใหญ่มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ Google Classroomในเรื่องมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร (ความถี่=104) 
รองลงมาคือ เรื่องการตอบโต้ระหว่างผู้สอนเป็นไปได้ยาก ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย (ความถี่=52) ในเรื่องการใช้ 
Google Classroom สะดวกต่อการเรียนการสอน (ความถี่=40) ในเรื่องขาดความรู้และทักษะใน การใช้งาน Google 
Classroom (ความถี่=21) ในเรื่องการเรียนผ่าน Google Classroom ให้ผลสัมฤทธิ์ได้น้อยกว่าการเรียนในห้องตามปกติ 
เพราะความพร้อมในการเรียนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน (ความถี่=12)  
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการใช้ Google Classroom ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการใช้งาน Google Classroom 
นักศึกษาเข้าระบบ Google Classroom ผ่านอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ในระดับมากอาจเป็น

เพราะสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกต่อการเข้าใช้งาน และช่วยในการเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Alfawareh 
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and Jusoh (2014) Morphitou and Morphitis (2014) และ Jena (2014) พบว่า นักศึกษาใช้สมาร์ทโฟนเพื่อช่วยในการ
เรียน เช่น การหาข้อมูลในขณะเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเมื่อมีหัวข้อที่ไม่เข้าใจ การอ่านบทความหรือ e-books รวมถึงการชม/
ฟังบันทึกการสอนของวิชาต่างๆ การหาข้อมูลในขณะเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเมื่อมีหัวข้อท่ีไม่เข้าใจ  

2. ความพึงพอใจการใช้ Google Classroom ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา 
ด้านรูปแบบการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

ในทุกเรื่อง (x ̅= 3.80, S.D.= 0.93) โดยส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในเรื่อง “การเรียนผ่าน Google Classroom ท าให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองมากขึ้น” อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะนักศึกษามีความพร้อมด้านจิตใจและความรู้
ต่อการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ซึ่งท าให้นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับถนอมพร  
เลาหจรัสแสง (2550) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมทั้งทางจิตใจและความรู้ นั่นคือ จะต้องยอมรับในเทคโนโลยี 
ยอมรับการเรียนด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ใฝ่รู้ ที่ความ รับผิดชอบ กล้าแสดงความคิดเห็น และศึกษาความรู้
ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และส่วนข้อค าถามที่น้อยที่สุด คือ “การเรียนผ่าน Google Classroom ช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายในการเรียน” อาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่ชอบในการเข้าใช้งานผ่าน Google Classroom ซึ่งมีข้อจ ากัดในการท า
ช้ินงานแบบกลุ่ม อีกทั้งยังมีความยากในการพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในการท างานแบบกลุ่ม โดยมีผลตรงกันข้าม
ของงานวิจัยกับฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และ พรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการ เรียนการ
สอนโดยผ่าน Google Classroom ของนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google 
Classroom ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป็นเพราะนักศึกษา อยากเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าให้
ผู้สอนมาอธิบาย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

1. อาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริมการใช้ Google Classroom ในรายวิชาตนเองให้เพียงพอต่อความ ต้องการของ
นักศึกษา โดยมีการสร้างสื่อสารการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจกับผู้เรียน การวางแผน การให้การบ้าน และการ
ประเมินผล รวมถึงการหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรียน โดยค านึงถึงข้อจ ากัดต่าง ๆของผู้เรียน เช่น 
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเรียน สัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

2. ควรมีการอบรมนักศึกษาก่อนการใช้งานจริง และผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษา ค าแนะน าการใช้งานให้
เข้าใจก่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจขั้นตอนในการเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเข้าใจขั้นตอนในการเรียน และการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส าหรับผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัยมาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะให้กับผู้ที่
สนใจท าเรื่องนี้ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยรูปแบบนี้กับนักศึกษาทุกคณะในแต่ละรายวิชา เพื่อให้ผลการวิจัยที่หลากหลายและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom 

2. งานวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการ เก็บข้อมูลแบบอ่ืน ๆ เช่น 
การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น เพื่อให้สะท้อนมุมมองความ คิดเห็นทั้งด้านที่เป็นประโยชน์ และเป็นอุปสรรค
ต่อไป นอกจากน้ีสามารถต่อยอดงานวิจัยในมุมมองการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียนจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น นอกห้องเรียน โดยเฉพาะจากแหล่งเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนภาษาอั งกฤษของนักศึกษา

ฝึกสอนและศึกษารูปแบบการสอนจริงและสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของนักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดยะลา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบบันทึกต่างๆ ผู้วิจัย
ได้ท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก นักศึกษาฝึกสอนจ านวนช้ันปีท่ี 5 จ านวน 26 คน และท าการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์
นักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดยะลาจ านวน 7 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาและตีความสร้าง
ข้อสรุปจากข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบกับการศึกษาเอกสารอื่นๆประกอบ ข้อมูลเชิงปริมาณช้ีให้เห็นว่านักศึกษาฝึกสอนช้ันปีที่
ห้าส่วนใหญ่มีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นต้นแบบในการสอนโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (X̅ = 4.30) โดยนักศึกษาส่วนมาก
ตระหนักถึงวิธีที่จะน าเทคโนโลยีมาใช้ในช้ันเรียน (X̅ = 4.17) เนื่องมาจากอิทธิพลของหลักสูตรที่เรียนมกีารสร้างความตระหนกั 
(X̅ = 4.13) และการมีครูพี่เลี้ยงเป็นต้นแบบ (X̅ = 4.00)   ผลการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพยังช้ีให้เห็นว่านักศึกษาฝึกสอนมี
ทักษะด้านเทคโนโลยีพื้นฐานมาก แต่ยังขาดประสบการณ์ในการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย อีกทั้งรูปแบบการสอนของครูพี่เลี้ยง และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนมีผลต่อแรงจูงใจในการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีในเป็นอย่างมาก  
 

ค าส าคัญ: การใช้เทคโนโลยีช่วยสอน  การสอน  นักศึกษาฝึกสอน 

 

บทน า  
 ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เริ่มสร้างความ
น่าสนใจให้กับการเรียนการสอนได้มากขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วท าให้การเรียนการสอนในห้องเรียนมีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระใน
การเรียน อีกทั้งการเข้าถึงความรู้ได้โดยง่ายท าให้ความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคนค่อนข้างแตกต่างกันเพราะนักเรียนสามารถ
ค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเขาเอง อยู่ที่ใครจะกระตือรือร้นในการแสวงหามากกว่ากันเมื่อเป็นเช่นนี้ครูควรตรวจสอบความรู้เดิม
ของนักเรียนแต่ละคนและพยายามแก้ไขความรู้ที่ผิดเพื่อความรู้ผิดๆจะได้ไม่ติดตัวเขาไป (วิจารณ์ พานิช, 2556)  
 การออกแบบระบบการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องออกแบบให้นักเรียนได้เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการ
รับการถ่ายทอดจากครูผู้สอนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นอ่ืนๆนอกเหนือจากความรู้เพียงอย่างเดียว เช่น 
การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  การจัดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม (Task-Based Learning)  
เป็นต้น โดยการออกแบบตามรูปแบบการสอนเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะการเรียนรู้และท างานร่วมกัน  ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 ครูผู้สอนจึงควรมีพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการน าเทคโนโลยีต่างๆ
มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีพร้อมกับสร้างความกระตือรือร้น
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ในการเรียนได้ บทความวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาฝึกสอนเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีไปใช้ใน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นครูศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาฝึกสอนเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ  
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการสอนของนักศึกษาฝึกสอนในการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษและสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีในบริบทของโรงเรียน 
 

กรอบแนวคิด  
ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดการผสมผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีกับกระบวนทัศน์และเนื้อหาในการสอนภาษาอังกฤษ

ตามกรอบทีแพค (Technology Pedagogical Content Knowledge: TPACK) มาใช้ซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าวจะตั้งอยู่บน
หลักพื้นฐานเบื้องต้นของการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยค าถาม 6 ประการ คือ Why, Who, What, 
Where, When and How ทั้งนี้การเลือกใช้เทคโนโลยีมีความจ าเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับแนวคิดและวิธีการที่ส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญที่สุด  

Technological Pedagogical Content Knowledge หรือ TPACK Model ถูกพัฒนาโดย Misha and Koehler  
(Koehler, 2016) ซึ่งพัฒนาต่อยอดขึ้นมากจาก Pedagogical Content Knowledge หรือ PCK โดย Shuman ซึ่งให้
ความส าคัญกับความรู้ในการสอน รูปแบบ แนวทางกระบวนทัศน์ในการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาเฉพาะเจาะจง จากนั้น 
Misha และ Koehler เสนอให้มีการเพิ่มเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเข้าไปกับโมเดลนี้ เนื่องจากแนวโน้มการเรียนการ
สอนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เข้ามามีบทบาทสูงมากยิ่งขึ้นในการเรียนการสอน โมเดล PCK จึงพัฒนาเป็น 
TPCK (Technological Pedagogical Content Knowledge) และต่อมา Thomson และ Misha (Thomson & Misha, 
2008) ได้เสนอให้เรียกว่า TPACK ซึ่งสอดคล้องกับความหมายองค์รวมในการบูรณาการความรู้ทั้งสามมิติเข้าด้วยกันเป็น 
Total Package ของการใช้เนื้อหา การสอน และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยวัตถุประสงค์หลักของ TPACK คือ การที่
จะท าให้ครูผู้สอนสามารถบูรณาการเลือกใช้ และผลิตสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้มีความสอดคล้องกันกับหลักทฤษฎี
การสอนและเนื้อหาวิชาที่สอน (Koehler, 2016; Lu, 2016, Mishra & Koehler, 2006) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่
ส าคัญขององค์ประกอบ 3 ด้านใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กัน 7 ประการ ตามโมเดลที่ส าคัญคือ  

1. Content Knowledge (CK) คือ สาระ ความรู้เนื้อหาองค์ประกอบส าคัญทั้งหมดที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร
ทางภาษาได้ทั้งโดยวิธีวจนภาษา และอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) โดยครูผู้สอนต้องมีความรู้อย่างน้อย
ตามหลักสูตรที่ระบบการศึกษาก าหนดเอาไว้  

2. Pedagogical Knowledge (PK) คือ ความรู้ด้านกระบวนทัศน์การสอน หมายถึง ครูผู้สอนที่รู้ถึงกลยุทธ์และวิธีใน
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการฝึกฝนตามแนวทางการเรียนการสอนภาษาเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
ภาษาได้อย่างเหมาะสม  

3. Technological Knowledge (TK) คือ ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Microsoft พื้นฐาน 
หรือเข้าใจและรู้ถึงการใช้งานของเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Projector, Visualizer, Interactive Whiteboard โดย
ครูผู้สอนอาจไม่เชี่ยวชาญในการสอนหรือเรื่องของเนื้อหาในการสอนมากนัก 

4. Pedagogical Content Knowledge (PCK) คือ ความรู้ในกระบวนทัศน์การสอนภาษา รูปแบบ แนวทางการ
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาเฉพาะเจาะจงนั้น ๆ โดยสามารถปรับใช้เทคนิคในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของ
เนื้อหานั้น ๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารทางภาษาได้ซึ่งกิจกรรมที่เหมาะกับแนวทางการสอนแบบนี้คือ Communicative 
Teaching Approach เน้นการฟังและอ่านจาก เอกสารจริง ฝึกสร้างประโยค และใช้กิจกรรม Role Play/Information Gap 
ในการฝึกฝน เป็นต้น  

5. Technological Content Knowledge (TCK) คือ ความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายน่าสนใจ
และเหมาะสมกับการสอนเนื้อหาทางภาษาเฉพาะเจาะจงนั้น ๆ และสามารถพิจารณาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศใดที่ช่วยให้ 
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ผู้เรียนได้ความรู้ในเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยหมายรวมถึงความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึง
วัฒนธรรมของภาษาที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ด้วย  

6. Technological Pedagogical Knowledge (TPK) คือความรู้ ความเข้าใจว่า การสอนและการเรียนรู้สามารถที่
จะเปลี่ยนแปลงไปได้ เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความรู้ เทคนิควิธีการในการสอนภาษานั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถ หรือข้อจ ากัดต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค
ส าคัญในการสอนถ้าผู้สอนไม่รู้เนื้อหา ภาษาที่จะสอนอย่างแท้จริง อาจท าให้สอนผิด หรือสอนได้ไม่ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้  

7 .  Technological Pedagogical Content Knowledge ( TPACK)  คื อ  ก า ร บู ร ณา กา ร  ( interaction and 
incorporation) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี กับวิธีสอน เนื้อหา ในการ
ออกแบบ การเรียนรู้อย่างสอดคล้อง และเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญที่สัมพันธ์กันคือ เนื้อหา (Content: 
CK), วิธีสอน (Pedagogy: PK) และเทคโนโลยี (Technology: TK) ที่สามารถท าให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา และวัฒนธรรมที่เรียน 
 

 
From Mishra, P., & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge.  
Teachers College Record, 108 (6), 1017–1054. Reproduced by permission of the publisher. 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ได้แก่ นักศึกษาฝึกสอนช้ันปีที่ 5 และครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา ปี

การศึกษา 2563 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาฝึกสอนช้ันปีที่ 5 ในโรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง และโรงเรียนสตรียะลา และ

ครูผู้สอนในโรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง และโรงเรียนสตรียะลา  
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
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    ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีวิทยา (Mixed-method research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มี
ลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัยและสามารถตอบค าถามของการวิจัยได้ตามที่ก าหนดไว้โดยเลือกใช้เครื่องมือ
การวิจัย ดังต่อไปนี ้

 2.1 แบบสอบถามปรับปรุงจากแบบส ารวจความรู้ในการสอนและเทคโนโลยีของนักศึกษาครูของ Schmidt, 
Baran, Thompson, Koehler, Mishra & Shin (2009) โดยผู้วิจัยได้ท าการทดสอบค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามด้วย
การท าการทดลองให้ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ระดับความชัดเจนของข้อความในแบบสอบถามและค่า วัดอัลฟ่าครอน
บาชอยู่ท่ี 0.94 

 2.2 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) 
 2.3 เอกสารบันทึกต่างๆ ได้แก่ บันทึกการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ (Reflective teaching) และแบบสังเกต

พฤติกรรม 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยแจกแบบยินยอมการตอบรับการเข้าร่วมวิจัยโดยช้ีแจงจุดประสงค์งานวิจัยและขั้ นตอนการเก็บข้อมูลทุก

กระบวนการ จากนั้นผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาฝึกสอน และรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา หลังจากนั้นผู้วิจัย
ท าการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์การเรียนการสอนในช้ันเรียน รวมทั้งการรวบรวมบันทึกการสะท้อนการจัดการเรียนรู้จาก
นักศึกษาฝึกสอนช้ันปีท่ี 5 และการสัมภาษณ์จากครูพี่เลี้ยงในหน่วยฝึกประสบการณ์ 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิจัยแบบส ารวจความรู้ด้านการสอนและเทคโนโลยีของนักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดยะลาทั้ง 7 ด้าน 

 Means S.D. 
1. ความรู้ด้านเทคโนโลยี (TK) 3.83 0.09 
2. ความรู้ด้านเนื้อหาที่สอน (CK) 3.80 0.08 
3. ความรู้ด้านกระบวนทัศน์ในการสอน (PK) 3.80 0.13 
4.ความรู้ในด้านกระบวนทัศน์การสอนภาษาผนวกกับเนื้อหารายวิชา (PCK) 3.96 0.56 
5.ความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยผีนวกกับเนื้อหารายวิชา (TCK) 3.91 0.67 
6. ความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้กระบวนทัศน์การสอนและสื่อเทคโนโลยีช่วยสอน 
(TPK) 

3.95 0.08 

7. การบูรณาการความรู้ ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี กับกระบวนทัศน์การสอนและเนื้อหาในการออกแบบการเรียนรู้ (TPACK) 

4.06 0.07 

โดยรวม 3.90 0.24 
 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษาฝึกสอนรู้จักบูรณาการความรู้ ความสามารถ ทักษะ การ
ผสมผสานในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี กับกระบวนทัศน์การสอนและเนื้อหาในการออกแบบการเรียนรู้มีความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีมากที่สุด ( x̄ =4.06) รองลงมาคือ ความรู้ในด้านกระบวนทัศน์การสอนภาษาผนวกกับเนื้อหารายวิชา ( x̄ =3.96) 
ความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้กระบวนทัศน์การสอนและสื่อเทคโนโลยีช่วยสอน ( x̄ =3.95) ความรู้ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีผนวกกับเนื้อหารายวิชา ( x̄ =3.91) ความรู้ด้านเทคโนโลยี ( x̄ =3.83) ความรู้ด้านเนื้อหาที่สอน ( x̄ =3.80) และ
ความรู้ด้านกระบวนทศัน์ในการสอน ( x̄ = 3.80) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการสมัภาษณ์พบว่านักศึกษาฝึกสอนและครูพีเ่ลี้ยงในโรงเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดยะลามีความรู้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

4.1 ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
นักศึกษาฝึกสอนมีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel 

เบื้องต้นที่ช่วยในการท างานและใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการออกแบบพาวเวอร์พอยท์และอินโฟกราฟฟิคที่ทันสมัยบนเวบ
ไซต์ต่างๆ เช่น SlidesCarnival Piktochart   
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นอกจากนี้ครูพี่เลี้ยงให้สัมภาษณ์ว่านักศึกษาฝึกสอนส่วนมากมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเบื้ องต้น เช่น Youtube 
Kahoot และโปรแกรมออฟฟิศ และมีครูพี่เลี้ยงเพียงหนึ่งคนท่ีเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีและเป็นตัวอย่างในการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในห้องเรียนได้หลากหลาย   

 
4.2 ความรู้ด้านเนื้อหา 
นักศึกษาฝึกสอนมีความรู้ในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เพียงพอท่ีจะสอนได้ แต่ก็ยังคงมีความประหม่าใน

เนื้อหาที่ตัวเองจะสอน โดยก่อนสอนนักศึกษาฝึกสอนจะต้องมีการศึกษาและเตรียมตัวเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่จะสอน 
และไม่สามารถเข้าไปสอนในช้ันเรียนโดยไม่ได้มีการเตรียมตัวมาได้ เพราะบางครั้งเราจะเจอค าถามที่เป็นความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาท่ีเรียน จากค าสัมภาษณ์ของนักศึกษาฝึกสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในขณะที่นักศึกษา
ฝึกสอนที่ได้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้สัมภาษณ์ว่าตนต้องมีการเตรียมตัวก่อนสอนเป็นอย่างดี พยายามเน้นการ
ยกตัวอย่างประโยคให้เยอะๆ บางครั้งเตรียมตัวมาแล้วก็ยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ดี  

นอกจากนี้ครูพี่เลี้ยงให้สัมภาษณ์ว่านักศึกษาฝึกสอนต้องมีการพัฒนาตนเองด้านเนื้อหาและความรู้ในการสอน
ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา เพราะบางครั้งนักศึกษาฝึกสอนยังไม่สามารถตอบค าถามหรือข้อสงสัยของนักเรียนได้ชัดเจน  

4.3 ความรู้ด้านรูปแบบการสอน 
นักศึกษาฝึกสอนส่วนใหญ่ยึดตามหนังสือเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิมค่อนข้างเยอะมาก  เนื่องจากเวลาที่

จ ากัด และเนื้อหาท่ีต้องสอนให้ครบภายในระยะเวลาที่มีเหลอือยู่ในแต่ละคาบท าให้นักศึกษาฝึกสอนสอนโดยการแปลบ่อยมาก 
นอกจากน้ีครูพี่เลี้ยงให้สัมภาษณ์ว่านกัศึกษาฝึกสอนส่วนมากยังไม่มั่นใจเพียงพอที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน 

และด้วยข้อจ ากัดหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสื่อสนับสนุนการเรียนในช้ันเรียนท าให้นักศึกษาฝึกสอนไม่ค่อยได้น ารูปแบบการเรียน
ใหม่ๆมาใช้  

ผลการศึกษาเอกสารบันทึกต่างๆโดยรวบรวมจากบันทึกการสะท้อนการจัดการเรียนรู้และแบบสังเกตพฤติกรรม
พบว่านักศึกษาฝึกสอนส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีในช้ันเรียน เนื่องด้วยอิทธิพลปัจจัยต่างๆ แบ่งเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ รูปแบบการสอนของครูพี่เลี้ยง สิ่งสนับสนุนในช้ันเรียน และความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 
ผลและอภิปราย   

นักศึกษาฝึกสอนส่วนใหญ่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีค่อนข้างมาก และมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การสอน โดยจุดประสงค์หลักที่เลือกใช้เทคโนโลยีในช้ันเรียนก็เพื่อวัตถุประสงค์การผลิตสื่อการสอนให้น่าสนใจ และการท า
กิจกรรมขั้นฝึกฝน แต่ยังขาดความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายอันเนื่องมาจากการ
ขาดประสบการณ์ และการช้ีแนะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Simpson, Payne, Munro & Hughes (1998) และ Kaufman (2014) ทีพ่บว่านักศึกษาฝึกสอน
ไม่มีโอกาสได้สังเกตและขาดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย 

อีกทั้งนักศึกษาฝึกสอนโดยส่วนมากขาดความมั่นใจและมีความรู้ในขั้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอที่จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากนักศึกษาขาดประสบการณต์รงในการเรยีนดว้ย
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและขาดการช้ีแนะจากครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Baron & Bruillard (1994) และ Barton (1996) ที่ช้ีให้เห็น
ว่านักศึกษาฝึกสอนมีทักษะด้านเทคโนโลยี แต่ไม่ได้ใช้สอนในช้ันเรียนอย่างเต็มที่เนื่องจากข้อจ ากัดของสิ่งสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนที่แตกต่างกันของแต่ละช้ันเรียน การขาดแรงกระตุ้นจากครูพี่เลี้ยงทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีมาช่วยสอนและ
การสนับสนุนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ตามที่ Cuckle & Clarke (2002) ได้กล่าวไว้ว่านักศึกษา
ฝึกสอนยังคงต้องได้รับการสนับสนุนให้ก้าวข้ามอุปสรรคด้านการใช้เทคโนโลยีและมีครูที่เป็นต้นแบบที่ดีในการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีในบริบทโรงเรียน  

 
สรุปผลการวิจัย   
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นักศึกษาฝึกสอนมีความรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีค่อนข้างมาก และสามารถใช้เทคโนโลยีในการท าสื่อการสอน และสื่อ
ต่างๆให้น่าสนใจมากขึ้น แต่ยังคงไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีความเข้าใจใน
กระบวนการการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้นักศึกษาขาดความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีในการสอน อีกทั้งการสนับสนุนด้าน
สื่อช่วยสอนที่ไม่เอื้ออ านวยในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท าให้นักศึกษาฝึกสอนยังคงใช้การสอนแบบดั้งเดิมเป็น
ส่วนมาก  

นอกจากนี้นักศึกษาฝึกสอนยังสะท้อนว่าพวกเขาสามารถสอนด้วยความมั่นใจขึ้นเมื่อได้มีการเตรียมตัวและศึกษา
เนื้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในบทเรียนมาอย่างดี อีกทั้งสามารถเลือกใช้กลวิธีต่างๆในการบริหารจดัการหอ้งเรียนได้อย่างเปน็
ที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามนักศึกษาฝึกสอนยังคงแสดงถึงความประหม่าเมื่อต้องตอบค าถามนักเรียนในช้ันเรียน  
 

ข้อเสนอแนะ   
ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญในการ

ผลักดันให้ครูฝึกสอนซึ่งจะกลายเป็นครูรุ่นใหม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาฝึกสอน
ควรได้รับแรงกระตุ้นและฝึกทักษะการสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนจริงในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และครูพี่เลี้ยงรวมทั้งการหา
โอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปสังเกตและทดลองสอนในบริบทโรงเรียนที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ได้หลากหลาย  

ทั้งนี้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาควรมีการหารือและให้ความส าคัญกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนโดยถือเป็นสิ่งที่ต้องเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นในทุกๆช้ันเรียนและเพื่อให้เป็นไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) และประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน 
กลุ่มเป้าหมายวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี จ านวน 26 คน ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
( Purposive  sampling ) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จ านวน 5 แผน แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ตารางการปฏิบัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) ส าหรับแบบแผนในการ
ทดลองครั้งนี้ ได้ใช้การทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest-Posttest 
Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่ เป็นอิสระต่อกัน  
(T-test dependent group) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้พัฒนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังคมศึกษา เรื่อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: การสอนแบบปฏิบัติการ  รายวิชาสังคมศึกษา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2  โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 
 

Abstract 
This research aims to develop the teaching and learning of social studies courses on the 

Constitution of the Kingdom of Thailand. By using teaching methods for laboratory (Laboratory Method) 
and assessing student satisfaction The target group for this research is Mathayom Suksa 4/2 students 
studying in the Social Studies course, Semester 2, Academic Year 2020 at Thungyangangpittayakom School. 
Pattani Province, number 26 people. This was obtained from the selection of a specific sample (Purposive 
sampling). It consists of learning management plans for social studies courses. About the Constitution of 
the Kingdom of Thailand, number 5 plans, pre-study - after school Constitutional conduct schedule And 
the satisfaction questionnaire of students who studied using the Laboratory Method for the pattern in this 
experiment. We used a single trial group. The results were measured before and after the experiment (One 
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group Pretest-Posttest Design). The data was analyzed by means of averages. Standard Deviation and T-test 
dependent group were independent of test values. Students who have developed the teaching and learning 
management of social studies courses. The Constitution of the Kingdom of Thailand There was a statistically 
significant higher after study at the .01 level and a high level of satisfaction with learning management. 

 
Keywords:  Laboratory Method, Social Studies, Junior High School Students, Year 4/ 2, Thungyang Daeng 
Pittayakom School 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนกฎหมายล าดับศักดิ์สูงสุดแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือ  
แยงตอรัฐธรรมนูญไมได เปนกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศภายในรัฐธรรมนูญ ระบุวาประเทศไทยมี
รูปแบบรัฐเปนราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ และปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (เขียนวา ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข) ก าหนดใหมีการแบงแยกอ านาจระหวางอ านาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ รัฐธรรมนูญ 
แตละฉบับก าหนดใหผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและการแตงตั้งแตกตางกันไป เชนเดียวกับพระราช
อ านาจของพระมหากษัตริย มีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรหลักท่ีท าหนาที ่ตีความรัฐธรรมนูญและวินิจฉัยขอขัดแยงขอพิพาทที่
เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ นับตั้งแต รัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งประกาศใชในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 รัฐธรรมนูญฉบับ ปจจุบัน 
คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 รูปแบบการปกครองที่
ด าเนินมาภายใตกรอบของระบอบประชาธิปไตยตะวันตก แตถูกปรับเปลี่ยนสาระส าคัญใหสอดคลองกับพัฒนาการทางประวัติ
ศาสตร วัฒนธรรมประเพณี และสถานการณของประเทศไทย จนท าใหมีรูปแบบท่ีแตกตางจากประชาธิปไตยในความหมาย ที่
ยอมรับกันในนานาอารยประเทศในบางประเด็นวิวัฒนาการตามระบอบประชาธิปไตยแบบไทยกวา 85 ป ท าใหไทยมีรัฐบาล 
61 คณะมีนายกรัฐมนตรี 29 คน มีการรัฐประหาร 18ครั้ง ส าเร็จ 13 ครั้ง มีรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ (รองศาสตราจารยประหยัด 
หงสทองค า,2550) 
 รัฐธรรมนูญของไทยหลายฉบับไดใชแนวคิดดังกลาวมาเปนเจตนารมณในการก าหนดกรอบ ในการตราบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหลายฉบับ เชน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517, รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งไดบัญญัติหลักการนี้อยางชัดแจงในค า
ปรารภของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญไทย ใชกรอบความคิดเดียวกันกับแมแบบ ก็ควรเกิดผลตามครรลอง
ประชาธิปไตย  เชนเดียวกัน แตสิ่งที่ เกิดจริงกับรัฐธรรมนูญไทยกลับแตกตางกันสิ้นเชิง ไทยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาแลว 20 
ฉบับ เฉลี่ยอายุ ของรัฐธรรมนูญแตละฉบับคือ 4.25ป ซึ่งขัดกับแนวคิดที่วา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐ ซึ่งควรมี
ความศักดิ์สิทธิ์และคงทนถาวร” เหลือเพียง “รัฐธรรมนูญเปนเพียงกฎหมายลายลักษณอักษร สูงสุดของรัฐ” ตัดวลี “ควรมี
ความศักดิ์สิทธิ์และคงทนถาวร” ออกไป สาเหตุหลักๆ มักมาจากผูด ารงต าแหนงทางการเมืองใชอ านาจแสวงหาผลประโยชน
ใหตัวเอง พรรคพวก และกลุมทุน แทรกแซงการท างานของขาราชการ รวมศูนยอ านาจ ออกนโยบายที่ท าให รัฐเสียประโยชน 
เกิดปญหาตอเนื่องทางเศรษฐกิจ สังคมเหลื่อมล้ํามากขึ้น ถากลไกรัฐสภาท างาน ไดมีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดการอภิปรายไมไว
วางใจและกดดันใหรัฐบาลลาออก หรือยุบสภา แตหาก กลไกรัฐสภาไรประสิทธิภาพ ก็จะปรากฏพลังจากทหารยึดอ านาจ และ
เปลี่ยนรัฐบาล แนวคิดมารกซิสกับวลีอมตะ “ชนช้ันใด ยอมตรากฎหมายเพื่อชนช้ันนั้น” ปรากฏใหเห็นเปน จริงในประเทศ
ไทย ทุกครั้งที่ประเทศมีวิกฤตการเมือง ทางออกของปญหาคือ การเปลี่ยนรัฐบาล ใหม และ แกไขรัฐธรรมนูญใหม ซึ่งรางโดย
คณะกรรมการชุดใหม น ากฎหมายใหมไปใชโดยผูบริหาร ชุดใหม แตอีกไมนาน ก็จะเกิดปญหาการทุจริตคอรัปช่ันแบบเดิมๆ 
และน าไปสูการยึดอ านาจ เปลี่ยนรัฐธรรมนูญที่ใหมกวา ครั้งแลวครั้งเลา ปญหาการเมืองการปกครองของประเทศไทย ในชวง 
10 ปที่ผานมา ตั้งแตรัฐธรรมนูญ 2550 จนถึงรัฐธรรมนูญ 2560 มองชัดๆได 2 เรื่องใหญๆ คือ การทุจริต โดยใชต าแหนงหน
าที่เขาไป แสวงหาผลประโยชน และความขัดแยงแบงขั้วทางการเมือง การเมืองไทยกลายเปนวงจรอุบาทวที่ อาจจะหมุนไป
เรื่อยๆ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 นี้อาจไมใชฉบับสุดทาย หากผูมีอ านาจในการบริหาร ประเทศ มีสมมติฐานในการแกไขปญหาวา 
“รัฐธรรมนูญ คือ ทางออกทางเดียวของวิกฤตที่ประเทศ เผชิญอยู” ไมวาจะโดยสุจริตใจหรือมีวาระซอนเรนก็ตาม (บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ,2542) 

วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method) เป็นวิธีสอนที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
หรือท าการทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง วิธีสอนแบบปฏิบัติหรือการทดลองแตกต่างจากวิธีสอน
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แบบสาธิต คือ วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลองผู้เรียนเป็นผู้กระท าเพื่อพิสูจน์หรือค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนวิธีสอน
แบบสาธิตนั้นครูหรือนักเรียนเป็นผู้สาธิตกระบวนการและผลที่ได้รับจากการสาธิต เมื่อจบการสาธิตแล้วผู้เรียนต้องท าตาม
กระบวนการและวิธีการสาธิตนั้น และมีความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติหรือทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
แทนการจดจ าจากต ารา (ครูประถม,2561) 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตยรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
เป็นการน าแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการสอนช่ือ การสืบเสาะหาความรู้ เป็นกลุ่ม จอห์น ดิวอี้  (John Dewey: Group 
Investigation Model) กับรูปแบบการสอนแบบปฏิบัติการมาประยุกต์เข้าด้วยกันเป็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรู้ที่เนน้
การปฏิบัติจริง เนื่องจากท้ังสองรูปแบบนี้มีลักษณะ จุดมุ่งหมาย กระบวนการ และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีลักษณะที่สอดคล้อง
กัน 

การสอนแบบปฏิบัติการ มีก าเนิดมาจากการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีทดลองในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้สารเคมีใน
การตรวจสอบ วิเคราะห์ ต่อมากลายเป็นกระบวนการสอนที่อาศัยการทดลองเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุต่าง ๆ ในปัจจุบันการ
สอนแบบปฏิบัติการมิได้ใช้เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังใช้ในวิชาคหกรรมศาสตร์ ศิลปปฏิบัติ สังคมศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ อาชีวศึกษา และธุรกิจศึกษาด้วย ปัจจุบันการสอนแบบวิธีการปฏิบัติการเป็นการสอนท่ีให้ผู้เรียนได้
เรียนจากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ทดลองท าปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล 
พิจารณาหาข้อสรุป ค้นคว้าหาวิธีการ กระบวนการด้วยตนเอง หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม จากการส ารวจกระบวนการใช้รูปแบบนี้
นักการศึกษาพบว่าการน ารูปแบบนี้ไปใช้อย่างมีชีวิตชีวาก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี (Joyce and Weil, 
1986)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยใช้วิธี
สอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี  
และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี จ านวน 26 คน ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
( Purposive  sampling ) 
2. เนื้อหาวิชาท่ีใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ จ านวน 5 ช่ัวโมง 
4. ตัวแปรที่ศึกษา 

4.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method)  
4.2 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย และความพึงพอใจของผู้เรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ หมายถึง เป็นการสอนแบบให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนจะลงมือ
ปฏิบัติหลังจากที่ได้ดูการสาธิตจากอาจารย์ผู้สอนหรือได้ท าการศึกษาในห้องเรียนมาแล้ว  เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่ม
ปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า 
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะ
แสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยดูแลให้การศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 2. รายวิชาสังคมศึกษา หมายถึง เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเรื่อง 
ราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และ
จริยธรรม  
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี 
 4. โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี หมายถึง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนทั้งในระดบั 
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนที่ได้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอน จน
เป็นที่ยอมรับของสังคม โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จ านวน 5 แผน ระยะเวลา 5 ช่ัวโมง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ที่มีค่า

ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.27-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.70 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.82 
โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 

2.2 ตารางปฏิบัติการตารางการปฏิบัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (Likert Scale จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.79 โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (Likert Scale) จ านวน 20 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนของวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง 
 1. ขั้นกล่าวน า เริ่มต้นการจดัการเรียนรูด้้วยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 6 ข้อ หลังจากน้ันให้ผู้เรียนทุก
คนน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับการปฏบิัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

 2. ขั้นเตรียมด าเนินการ โดยให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
หลังจากนั้นผู้สอนน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และหลังจากนั้นผู้สอนก็ได้มอบหมายสิ่งที่
ต้องปฏิบัติ 

3. ขั้นด าเนินการทดลอง โดยผู้สอนได้มอบลงมือปฏิบัติตารางปฏิบัติการการปฏิบัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
จ านวน 6 ข้อ ให้ผู้เรียนได้ไปปฏิบัติในตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

4. ขั้นเสนอผลการทดลอง โดยผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอผลการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 
5. ขั้นอภิปรายและสรุปผล โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนผลการลงมือปฏิบัติ และท า

แบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับก่อนเรียน และให้ผู้เรียนประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง แบบอย่างของท่านนบีมูฮ าหมัด (ซ.ล.) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
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น าข้อมูลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean : X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติการ
ทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test dependent group)  

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาอิสลามศึกษา   
 ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) 
จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การสอนรายวิชาสังคมศึกษา มาตรวจให้คะแนนและท าการวิเคราะห์ผล ได้ผลการ
วิเคราะห์ดังตาราง 1 
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนและ
หลังการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method)  

การทดสอบ N คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ (x)̅ S.D. t p-value 
ก่อนเรียน 22 10 5.68 0.94 1.00 

 
0.1643 

  หลังเรียน  22 10 6.36 1.73 
**p<.01 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์การสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนหลังการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการเรียนการสอน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น เป็นผลมาจากการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method)  ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติหลังจากที่ได้ดูการสาธิตจากอาจารย์ผู้สอนหรือได้ท าการศึกษาในห้องเรียนมาแล้ว เป็น
การจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา ผ่าน
การเรียนการสอน 5 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนของการเรียนการสอน ผู้เรียนจะต้องท าการลงมือปฏิบัติเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดขึ้น 
 2. ตารางการปฏิบัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 ผู้วิจัยได้น าตารางการปฏิบัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นน าตารางการปฏิบัติตน
ตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาท าการวิเคราะห์ผล ได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ยการปฏิบัตตินตามบญัญตัิของรัฐธรรมนูญ ในตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
(Laboratory Method)  
ข้อ แบบอย่างท่ีควรปฏิบัต ิ คะแนนเฉลีย่ (x)̅ S.D. การแปลผล 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 

เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไมล่ะเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักใช้และรักษาสิทธิของ
ตนเอง 
รณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสทิธิมนุษยชน และปลูกฝัง
แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่ชุมชน 
ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชน 
ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่ได้บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ 
ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

2.81 
2.77 

 
2.95 

 
2.77 

 
2.86 
2.86 

1.05 
1.02 

 
1.04 

 
1.06 

 
1.08 
1.03 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 รวม 2.84 0.06 มาก 
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 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมของการเรยีนการสอนรายวิชาสงัคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย
ใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) พบว่า มีคะแนนค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.84 และพบว่า มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.06 และอยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากที่ผู้เรียนน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ หลังจากนั้นผู้สอนน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และหลังจากนั้นผู้สอนก็ได้
มอบหมายสิ่งที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้สอนได้มอบลงมือปฏิบัติตารางการปฏิบัติตนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จ านวน 6 ข้อ ให้
ผู้เรียนได้ไปปฏิบัติในตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) ไป
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา โดยประเมินระดับความพึงพอใจ 3 ด้านได้แก่ ด้านบรรยากาศ 
ด้านกิจกรรมการเรียน และประโยชน์ที่ได้รับ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ได้ผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาอิสลามศึกษา เรื่อง แบบอย่างของท่านนบีมูฮ าหมัด (ซ.ล.) โดยใช้วิธี
สอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) ในแต่ละองค์ประกอบ 
 
ข้อที ่

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน
เฉลี่ย (x)̅ 

S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับ 

ด้านบรรยากาศ     
1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น 
4.36 0.14 มาก 5 

2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  

4.39 0.12 มาก 3 

3 บรรยากาศของการ เรี ยนท า ให้นั ก เ รี ยนมี ความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

4.41 0.14 มาก 2 

4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท า
กิจกรรมได้อย่างอิสระ 

4.42 0.08 มาก 1 

5 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่
หลากหลาย 

4.38 0.13 มาก 4 

ด้านกิจกรรมการเรียน     
1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา  4.42 0.08 มาก 1 
2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิด 
4.37 0.12 มาก 3 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.39 0.13 มาก 2 
4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ได้นักเรียนปฏิบัติ 4.34 0.09 มาก 5 
5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็น 
4.31 0.12 มาก 7 

6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 4.33 0.11 มาก 6 
7 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.36 0.16 มาก 4 
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ตาราง 3 ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาอิสลามศึกษา เรื่อง แบบอย่างของท่านนบีมูฮ าหมัด (ซ.ล.) โดยใช้วิธี
สอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) ในแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ) 
 
ข้อที ่

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน
เฉลี่ย (x)̅ 

S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับ 

ประโยชน์ที่ได้รับ     
1 การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.38 0.13 มาก 4 
2 การจัดการเรียนรู้ท าให้จ าเนื้อหาได้นาน 4.41 0.11 มาก 2 
3 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความ

เข้าใจด้วยตนเองได้ 
4.36 0.15 มาก 5 

4 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน 

4.34 0.16 มาก 6 

5 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่
สูงขึ้น 

4.31 0.11 มาก 7 

6 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนปฏิบัติโดยใช้หลักการ 4.29 0.12 มาก 8 
7 การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จักตนเองมากขึ้น 4.39 0.14 มาก 3 
8 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น 4.42 0.05 มาก 1 
 รวม 4.36 0.03 มาก  

 
 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาสังคม
ศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.03 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไปน้อย พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านบรรยากาศอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02 
รองลงมานักเรียนมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียน และประโยชน์ที่ได้รั บอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.36, 0.03, 4.24, 0.05 ตามล าดับ 
 เมื่อจัดอันดับระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อด้าน
บรรยากาศเป็นอันดับหนึ่ง ด้านกิจกรรมการเรียนเป็นอันดับที่สอง และด้านประโยชน์ท่ีได้รับเป็นล าดับที่สาม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 1.1 ก่อนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยใช้วิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ (Laboratory Method)  ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) เป็นอย่างดี ผู้สอนควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และสภาพสังคม เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยใช้วิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ (Laboratory Method) ในขั้นตอนด าเนินการ นับว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ผู้สอน ต้องสร้างสถานการณ์หรือปัญหา
ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะปัญหาที่ใกล้ตัวกับนักเรียนและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม นอกจากนี้ผู้สอนควรหาวิธีการสร้างแรง
บันดาลใจให้นักเรียนเกิดความตระหนักต่อปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเห็นความส าคัญของปัญหาอันจะน ามาซึ่งแนวทางใน
การแก้ปัญหาต่อไป 
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 1.3 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยใช้วิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการ (Laboratory Method)  ปัญหาที่พบเจอคือ เวลา เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่ใช้การปฏิบัติเป็นฐาน ดังนั้น
ผู้สอนต้องมีการจัดสรรเวลาที่ดีมาก ซึ่งการวางแผนและการเตรียมตัวล่วงหน้าส าคัญมากต่อนักเรียน สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรท าการวิจัยและพัฒนาวิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) ร่วมกับครูผู้สอนท่านอื่น ในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระงานของเด็ก และท าให้วิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) มีความน่าสนใจและมี
หลากหลายมากข้ึน 
 2.2 ควรท าการวิจัยและศึกษาตัวแปรอื่น ๆที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอิสลามศึกษา เช่น ความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental awareness) ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem solving ability) การเรียน
แบบกลุ่มย่อย (Small group learning) ฯลฯ เป็นต้น 
 2.3 ควรท าการศึกษาวิธีสอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory Method) ท่ีสามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาอื่น ๆ 
เช่น บูรณาการกับวิชาการงาน บูรณาการกับวิชาศิลปะ บูรณาการกับวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีความสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Connectivist เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิด Connectivist เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ (2) เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูท้ี่ไดจ้ากการออกแบบ   โดยงานวิจัยนี้มีขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน
คือ วิเคราะห์และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์เบื้องต้นและการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้และสร้าง
เครื่องมือแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายคือผู้เช่ียวชาญ จ านวน  5 ท่าน โดยผู้วิจัยได้
คัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิ จัย คือ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Connectivist เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่  1 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้โครงงานเป็นฐาน องค์ประกอบที่ 2 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล องค์ประกอบที่ 3 
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 4 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Connectivist และองค์ประกอบ
ที่ 5 การประเมินผล  ผลประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ท าการประเมินรูปแบบการเรียนรู้แล้วมีความคิดเห็นว่ารูปแบบที่
พัฒนาขึ้นนั้นในภาพรวมมีความเหมาะสม ระดับมาก (x̅= 4.51, S.D.= 0.49) 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้วิทยาศาสตร;์ แนวคิด Connectivist; ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
* เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
 

Abstract 
This research has an interest in science learning based on connectivist concept to promote 21st 

century learning skills in secondary education.  The purposes of this research were ( 1)  to study science 
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learning model  based on connectivist concept to promote 21st century  learning skills in secondary 
education and ( 2)  to validate the suitability of the learning model designed.  The research consisted of 3 
steps.  There were analysis and literature review, front-end analysis, learning model design and the model 
tool evaluation creation. The target groups were 5 experts selected by purposive sampling. Data collection 
tools were the assessment of appropriate model with 5-level rating scale. The statistics used in data analysis 
were means and standard deviation.  The results showed that (1) There was a development science learning 
model  based on connectivist concept to promote 21st century  learning skills in secondary education that 
was divided into five parts including Part 1:  Project  Based  Learning, Part 2:  Digital Learning Platform.  Part 
3:  Learning  Environment, Part 4:  Science Learning Activities Based on Connectivist Concept And Part 5: 
Evaluation  (2) Evaluation of five experts the learning model has commented learning model developed in 
an overview that was the most appropriate (x= 4.51, S.D.=0.49) 
 
Keywords: Science Learning; Connectivist Concept; 21st century  learning skills 
 
บทน า 

ศาสตร์ต่างๆ น ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือค้นหาและน าพามนุษยชาติเข้าถึงความรู้ ความจริง 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของวิทยาศาสตร์ในสังคมยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับ
การพัฒนา  รวมถึงแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปัญหาของประชากรผู้สูงอายุ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจก็ต้องอาศัยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น (Gluckman, 2011: 9) วิทยาศาสตร์จึงมีความส าคัญในสังคมโลกปัจจบุันและอนาคตและมีความส าคญั
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge based 
society)  การที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้
พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ทิศทางของการจัดการศึกษาสามารถคาดการณ์ได้จากการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวัตน์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 92,  Roy Singh, 1991: 26) การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การแพร่กระจายของ
ความรู้และวิทยาการต่างๆ เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดมิติแห่งการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย 
(วิจารณ์ พานิช, 2555)  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ ได้เปิดกว้างทาง
ความคิด มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พัฒนาชีวิตด้วยทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกมากกว่าแค่การซึมซับความรู้ภายในห้องเรียน การท าความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ต้องเปิดพื้นที่การเรียนรู้และขยาย
ขอบเขตการสร้างความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ก าลังวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง(ประสาท เนืองเฉลิม,  2558)  ซึ่งกรอบ
การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญ โดยจะต้องมีการผสมผสาน เนื้อหา ความรู้ ทักษะ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ การเข้าใจและรอบรู้ ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อจะประสบความส าเร็จในชีวิตการท างานในอนาคต  
ส าหรับการเตรียมนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ดังที่กล่าวมา ครูในศตวรรษที่ 21 ก็ต้องเปลี่ยนบทบาท
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยพยายามเปลี่ยนจากการเป็นผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก
และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง น าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน (สรนิต ศิลธรรม, ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558) 

เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลต่อการด ารงชีวิตใน
สังคมที่ต้องมีทักษะที่เหมาะสมกับยุคสมัย ผลกระทบมีทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การเมืองของ ทุกประเทศ  โดยเฉพาะความก้าวหน้าและพัฒนาการของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการกระจาย
อย่าง กว้างขวางและไร้ขีดจ ากัดที่เกิดขึ้น  ท าให้โลกท้ังหมดเชื่อมโยง และสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว  รวมถึงเยาวชนไทยในโลก
ยุคดิจิทัลที่เติบโตและมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าผู้คนในยุคก่อน ท าให้การเรียนรู้ของเยาวชนเปิดกว้างไปยัง
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สื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบในบริบทของสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ท าให้รูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วยกล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงทิศ
ทางการเรียนรู้ว่าจะหาความรู้ จากที่ใด ส าคัญกว่าการเรียนรู้อย่างไร หรือรู้อะไร การเรียนรู้เกิดจากวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) หรือการถ่ายทอดจากผู้เช่ียวชาญผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยูทูบ ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาและสร้างข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางปัญญาและพัฒนาโครงสร้างนั้นให้งอกงามขึ้นไปได้เรื่ อยๆ เกิดเป็นกระบวนการพัฒนาโครงสร้างทางปัญญา
ภายในของบุคคลที่มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว สามารถผสมผสานกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ให้มีการ
เช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ค้นคิด สร้างและสรุปความรู้ไ ด้ด้วย
ตนเองและสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ซึ่งเรียกว่า แนวคิด Connectivist (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2557: 1, กิตติพงษ์ พุ่มพวง, 2558,ปริญญา บรรณเภสัช, 2559)  

จากแนวคิดและงานวิจัยดังที่ได้กล่าวมาผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่จะต้อง
ส่งเสริมการมีใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนโดยต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเรียนรู้ว่าจะหาความรู้ จากที่ใด ส าคัญกว่าการเรียนรู้อย่างไร หรือรู้อะไร ซึ่ง
ต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงความรู้และน ามาสร้างและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ตาม แนวคิด Connectivist 
 

วัตถุประสงค์   
1. ศึกษารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Connectivist เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Connectivist เพื่อส่งเสริมการใช้

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
ระเบียบวิธีการวิจยั   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนและด้านการวัดและ
ประเมินผล ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลจ านวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Connectivist เพื่อส่งเสริมการใช้

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1. ข้ันตอนวิเคราะห์และศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
      1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
      1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project  

Based  Learning) 
      1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
      1.4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด Connectivist (Connectivist Concept) 

                2. การวิเคราะห์เบื้องต้น มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือบริบทการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอน การวัดและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน การอ านวยความสะดวกการเรียนรู้  
เป็นต้น 
        3. ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Connectivist เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project  Based  Learning) 
และแนวคิดการเช่ือมโยงการเรียนรู้ ด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสานการเรียนการสอนในห้องเรียนและการสื่อสารผ่าน
แอปพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีขั้นตอนตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ซึ่งการสังเคราะห์รูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทางวิธีการเชิงระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า ( Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ปัจจัยน าออก
(Output) จากนั้นน ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ตรวจประเมินโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ น ามาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
   3.1 การสังเคราะห์ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project  Based  Learning) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวคิด 
Connectivist (Connectivist Concept)  

   3.2 การสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท และด้านการจัดการเรียนรู้   
               3.3 สร้างเครื่องมือเปน็แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น น าแบบประเมิน
ความเหมาะสมท่ีสร้างขึ้น ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา แกไ้ขตามข้อเสนอแนะ น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแก่ผูเ้ชี่ยวชาญ
เพื่อประเมินความเหมาะสม และสรุปผลการประเมินรูปแบบจากผู้เช่ียวชาญ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลและอภิปราย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Connectivist เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
                   1. การสังเคราะห์หลักการ องค์ประกอบและขั้นตอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด 
Connectivism ได้ผลการสังเคราะห์ ดังต่อไปนี้  

1.1 หลักการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Connectivism ส าหรับการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

    1.1.1 มีสถานการณ์ปัญหา พบเห็นในชีวิตจริง 
    1.1.2 การเรียนรู้มีลักษณะการบูรณาการ เกิดขึ้นจากสื่อที่หลากหลายรูปแบบ 
    1.1.3 ความรู้จะได้มาภายหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงความรู้ 
    1.1.4 มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคม (ชุมชนนักปฏิบัติออนไลน์) เป็นการ

เรียนที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี การเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ตกับเทคโนโลยีไวไฟ 
    1.1.5 การประเมินผลเป็นการประเมินผลจากสภาพจริง 

                1.2 องค์ประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Connectivism ส าหรับการเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 
                         1.2.1 การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

                    1.2.1.1 การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง มีความสามารถในการรับรู้เสนอและ
ประเมินค าอธิบายท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเทคโนโลยี    

                    1.2.1.2 การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงมี
ความสามารถในการอธิบายและประเมินคุณค่าของการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ และน าเสนอแนวทางในการตอบ
ค าถามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์    

                    1.2.1.3 การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึงมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล ค ากล่าวอ้าง และข้อโต้แย้งในหลากหลายรูปแบบและลงข้อสรุปทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
                 1.2.2 การเช่ือมโยงความรู้ที่กระจัดกระจายมารวมเข้าด้วยกัน 
                         1.2.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในลักษณะเป็นชุมชนที่สามารถแบ่งปันความคิดของผู้เรียนกับคน
อื่นได้ 

    1.2.4 การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศด้วยตัวผู้เรียนเอง เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
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    1.2.5 การใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
                1.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิด Connectivism ส าหรับ
การเรียนระดับมัธยมศึกษา  
                         1.3.1 ขั้นศึกษาหัวข้อท่ีสนใจ  (การเรียนรู้แบบผสมผสานและการสะท้อนความรู้) 

          ศึกษาสถานการณ์ปัญหา พบเห็นในชีวิตจริงที่ผู้เรียนพบเห็นซึ่งมีความต้องการหาค าตอบหรือ
แก้ปัญหา  ผู้เรียนคิดริเริ่มเองในการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ และน าเสนอหัวข้อท่ีสนใจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
                        1.3.2 ขั้นเชื่อมโยงแหล่งค้นหาความรู้  เช่ือมโยงความคิด (Connect Node) 
  ศึกษาค้นคว้าโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการคัดสรรสารสนเทศและการจัดการข้อมูล รวบรวมแหล่งข้อมูลบนเครือข่าย
ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการในข้ันตอนน้ีผู้เรียนจะเช่ือมโยงสิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้ใหม่ หรือข้อมูลใหม่ กับความรู้เดิมที่มี
มาก่อน โดยการเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมนุษย์ กับ มนุษย์ หรือ มนุษย์ กับเครื่องจักร ที่เรียกว่า Node to Node เชื่อมโยง
กระบวนการสู่โลกสังคมออนไลน์ผ่านสื่อกลางประเภทต่างๆ ที่อยู่บนโลกสังคมออนไลน์ หรือสื่อออนไลน์ ผู้เรียนจะสามารถ
เลือกเช่ือมโยงความรู้จาก node  เพื่อให้ได้ค าตอบของสถานการณ์ปัญหา  ตีความ วิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูล
สารสนเทศ หลักการ สาระส าคัญที่ได้จากการค้นคว้า ผู้เรียนท าการระดมสมองเพื่อสรุปประเด็นความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า 
บันทึกสะท้อนการเรียนรู้และน าเสนอหัวข้อท่ีสนใจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์   . 
                           1.3.3 ขั้นการสร้างสรรค์ node ความรู้  สังเคราะห์ความรู้และสร้างองค์ความรู้  (Create and 
Construct) 
   นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิก ระหว่างกลุ่มรวมถึงผู้สอน โดยผสมผสานแนวคิดต่างๆ ที่ได้จากการ
ค้นคว้าเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ และน าเสนอหัวข้อท่ีสนใจผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นการสร้างสรรคช้ิ์นงาน บันทึกสะท้อน
การเรียนรู้และน าเสนอผลงานที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและอภิปรายร่วมกัน โดยเผยแพร่ผ่านเครือข่ าย เพื่อสะท้อน
ความรู้ที่ได้ค้นพบ เพ่ือน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์  
                         1.3.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share)  
                                 น าเสนอผลงานเพื่อแบ่งปันความรู้ เผยแพร่ผลส าเร็จของงานสู่สาธารณชน  
                          1.3.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
                       ประเมินผลโครงงาน โดยประเมินแบบรูบริกส์ที่มีคะแนน 5 ระดับ 
  
       2. การวิเคราะห์เบื้องต้น มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือบรบิทการจัดการเรยีนรู้  มีผลดังนี ้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินการจัดการเรยีนรู้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูในจังหวัดกระบี ่
การจัดการเรยีนรู้ของคร ู ระดับปฏิบัต ิ

x  S.D. แปลความหมาย 
1. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 4.29 0.63 มาก 
2. การส่งเสริมค่านยิมด้านศีลธรรมและจริยธรรม 4.25 0.53 มาก 
3. การจัดสวสัดิการและภารกิจแกน่ักเรียน 4.05 0.63 มาก 
4. การเตรยีมแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 4.02 0.37 มาก 
5. การพัฒนาและใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอน 3.99 0.60 มาก 
6. ส่งเสรมิการพัฒนาชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน 3.91 0.65 มาก 
7. การวัดและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 3.84 0.65 มาก 
8. การอ านวยความสะดวกการเรยีนรู ้ 3.77 0.55 มาก 
9. การพัฒนาด้านวิชาชีพ 3.64 0.59 มาก 
10. การสร้างเครือข่ายกับผูเ้กี่ยวขอ้งโดยเฉพาะ  
ผู้ปกครองนักเรยีน 

3.61 0.72 มาก 

11. การพัฒนาทักษะการจัดล าดับการคิดระดับสูง (HOTS)*: higher order 
thinking skills 

3.43 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.89 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนรู้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูในจังหวัดกระบี่ที่มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากมีจ านวน 10 รายการและมีระดบัการปฏบิัติอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 รายการโดยเรียงล าดับค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่  การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรมและจริยธรรมและการจัด
สวัสดิการและภารกิจแก่นักเรียน ตามล าดับ 
        3. ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตรต์ามแนวคิด Connectivist เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ชี่ยวชาญผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบ x ̅ S.D แปลความหมาย 
1. แผนภาพแสดงรูปแบบ 4.55 0.75 มากที่สุด 
2. องค์ประกอบของรูปแบบ 4.59 0.41 มากที่สุด 
3. ข้ันตอนกิจกรรมการเรยีนรู้ของรูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

4.45 0.51 มาก 

4. รูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้วิทยาศาสตรฯ์ ม ี
ความเหมาะสมต่อน าไปใช้ส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์(Scientific Literacy) และ 
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4.46 0.34 มาก 

5. โดยภาพรวมของรูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ สามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ 

4.52 0.44 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.51 0.49 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล จ านวน 5 ท่าน ผลที่ได้คือ รูปแบบการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.49 โดยมีประเด็นที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือด้านองค์ประกอบของ
รูปแบบ ด้านแผนภาพแสดงรูปแบบ ด้านภาพรวมของรูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ สามารถน าไปใช้
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ปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ ด้านรูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ มีความเหมาะสมต่อน าไปใช้ส่งเสริมการรู้
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบเชิง
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  ตามล าดับ 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญนั้น โดยสรุปได้ว่า รูปแบบที่ได้
พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพประกอบที่ 1  องค์ประกอบของรูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด 

Connectivist ส าหรับการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
องค์ประกอบท่ี 1 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  เป็นการจัดการเรียนรู้ 
ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อน าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง เพื่อให ้
การเรียนรู้มีพลังและฝังในตัวผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือท าเป็นโครงการ (Project) ร่วมมือกันท าเป็นทีม และ 
ท ากับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริงน าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้เช่ียวชาญ  โดย 
นักเรียนมีการเรียนรูผ้่านกระบวนการท างานเป็นกลุม่ ท่ีจะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงาน 
และได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรยีน 
 สนับสนุนการแกไ้ขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน  (ดุษฎ ีโยเหลาและคณะ, 2557: 19-20, วิจารณ์ พาณิช, 2555, 
 McDonell, 2007)  โดยลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดังนี้ 

- นักเรียนก าหนดการเรียนรู้ของตนเอง 
- เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง 
- มีฐานจากการวิจยั หรือ องค์ความรู้ที่เคยม ี
- ใช้แหล่งข้อมูล หลายแหล่ง 
- ฝังตรึงด้วยความรู้และทักษะบางอย่าง (Embedded with Kowledge and Skills) 
- ใช้เวลามากพอในการสร้างผลงาน 
- มีผลผลิต 

องค์ประกอบท่ี 2 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลั (Digital Learning Platform)  
 ใช้ในการจัดระบบการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาจัดการให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับแหล่งเรียนรู้ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเลือกใช้ 
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Microsoft team เป็นแพลตฟอร์มหลักในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน และใช้
แพลตฟอร์มอื่นๆ ในการสื่อสารตามความสะดวกและเหมาะสม 
องค์ประกอบท่ี 3 สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Learning  Environment) 

      เป็นสภาวะที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่ เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
สภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม (Concrete Environmental) หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ใน
งานวิจัยนี้ได้น าแนวคิดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ใน 3 ลักษณะคือ ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
(Community-centered approach) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning Environments) และการ
ประเมินผลเป็นศูนย์กลาง (Assessment-centered approach) (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2548, Margaret Riel, 2004) 

  ชุมชนเปน็ศูนย์กลาง (Community-centered approach)  
                เป็นชุมชนของผู้เรียนมีความแตกต่างอย่างเด่นชัดกับห้องเรียนของผู้เรยีน ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ คือ กลุ่มคนท่ีมี
ลักษณะ ดังนี ้
               1)  มีความสนใจร่วมในหัวเรื่อง งานหรือปัญหา 
               2)  เคารพต่อความหลากหลายของแนวคิด สรา้งสัมพันธ์ทางสังคม 
               3)  มีระดับของทักษะและความสามารถ 
               4)  มีโอกาสและความมุ่งมั่นที่จะท างานเป็นหมู่คณะ แลกเปลีย่นข้อมูลความรู ้
               5)  มีเครื่องมือที่จะแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
               6)  สรรค์สร้างความรูใ้หม่  ผลผลิตทางความรู้เป็นเสมือนเป้าหมายหรือผลผลิตร่วมของชุมชนของผู้รู้ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง(Virtual Learning Environments) 
     ชุมชนของผู้เรียนเป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญในสังคมสารสนเทศเพราะนวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถเช่ือมโยงชุมชน

ของผู้เรียน  ประสบการณ์ใหม่ที่ได้จากมิติของสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมเทคโนโลยี (Visaul Environment)  มี
บทบาทในการขยายขอบเขตของสภาพการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น และไม่จ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่  ท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นนอกขอบเขตของการติดต่อกันแบบพบปะ (Face to Face) ซึ่งจะเรียกว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เสมือนจริง (Virtual Learning Environments) กระบวนการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย 3 ระยะ 
คือ ระยะสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระยะสภาพแวดล้อมการสื่อสารและการร่วมมือ ระยะการสร้างสภาพแวดล้อม
ส าหรับการสร้างความรู้ (Schwier, 2001, Malins and Pirie, 2004) 
              การประเมินผลเป็นศนูย์กลาง (Assessment-centered approach)  
                 เป็นการสะท้อนผลให้รู้ว่าผู้เรียนก าลังเรียนอะไรอยู่และอะไรคือสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ในการดัดแปลงสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ การประเมินผลในสภาพจริงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งของการเรียนรู้ในสภาพแวดล้ อมใหม่เป็นการ
ประเมินเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เป็นการประเมินกระบวนการของการปฏิบัติงานมากกว่าการวัดความรู้ความจ า ในงานวิจัยนี้
จะใช้เครื่องมือของการประเมินในรูปของการประเมินเชิงมิติ (Rubrics) ที่มีการวางเกณฑ์ต่างๆ ที่ชัดเจน  
องค์ประกอบท่ี 4  กิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตรต์ามแนวคดิ Connectivist 

       เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อให้เกิดการรู้วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)โดยน าแนวคิด Connectivist มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนซึ่งมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ คือ ขั้น
ศกึษาหัวข้อท่ีสนใจ ข้ันเช่ือมโยงความความคิด ขั้นการสร้างสรรค์ node  ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ขั้นประเมินผล  
องค์ประกอบท่ี  5 การประเมินผล (Evaluation) 
           ในการเรียนตามรูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Connectivist 
ส าหรับการเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรมีการประเมิน 
           1. วัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนและหลังเรียน 

   การวัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนและหลังเรียน โดยสร้างแบบประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดังนี้ 1. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง มีความสามารถในการรับรู้เสนอ
และประเมินค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเทคโนโลยี   2. การประเมินและออกแบบกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงมีความสามารถในการอธิบายและประเมินคุณค่าของการส ารวจตรวจสอบทาง
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วิทยาศาสตร์ และน าเสนอแนวทางในการตอบค าถามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และ  3. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้
ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึงมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล ค ากล่าวอ้าง และข้อโต้แย้งใน
หลากหลายรูปแบบและลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
           2. การประเมินการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 โดยรูปแบบได้คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ที่ 4.51 นั้นคือเหมาะสมมากทีสุ่ด ทั้งนี้ กระบวนการในการออกแบบ
นั้นมีวิธีที่ สอดคล้องกับกุลชัย กุลตวนิช(2557) จินตวีย์ คล้ายสังข์และประกอบ กรณีกจิ(2555) รักถิ่น เหลาหาและนิพนธ์ 
เหลาหา(2561) นั้นคือ การใช้แนวคิด connectivist คือ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างไรมากกว่า
มุ่งเน้นว่าจะเรียนรู้อะไร โดยอาศยัการเช่ือมโยงของแหล่งเรียนรู้ จึงสง่ผลให้ผลการการประเมิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากท่ีสุด 
สอดคล้องกบังานวิจัยท่ีได้กลา่วมาข้างต้น 
 
สรุปผลการวิจัย    

รูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Connectivist ส าหรับการ
เรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียด 2 ส่วน ได้แก่องค์ประกอบของรูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดConnectivismส าหรับการเรยีนระดับมัธยมศึกษาและขั้นตอนของรูปแบบเชิง
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดConnectivismส าหรับการเรียนระดับมัธยมศึกษา  
 องค์ประกอบของรูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด
Connectivist ส าหรับการเรียนระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังน้ี 
 1. การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project  Based  Learning)  

2. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลั (Digital Learning Platform) 
 3. สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้(Learning  Environment) 
 4. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคดิ Connectivism 
 5. การประเมินผล (Evaluation) 
 ขั้นตอนของรูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใ์นศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Connectivist
ส าหรับการเรียนระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. ขั้นศึกษาหัวข้อท่ีสนใจ (Problem Solving) 
 2. ข้ันเช่ือมโยงแหล่งค้นหาความรู ้ เชื่อมโยงความคิด (Connect Node) 
 3. ข้ันการสร้างสรรค์ node ความรู้สังเคราะห์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ (Create and Construct) 
 4. ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) 
 5. ข้ันประเมินผล (Evaluation)  

จากการประเมินรูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Connectivist 
ส าหรับการเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่ารูปแบบได้คะแนนเฉลีย่ความเหมาะสมอยู่ที่ 4.51 นั้นคือเหมาะสมมากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ    

  รูปแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Connectivist ส าหรับการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้กับระดับอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยแบบผสานวิธีนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจพฤติกรรม 2) เพื่อส ารวจความพึงพอใจ และ 3) เพื่อศึกษา
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแบบวิถีใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชากรคือ 
นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 1-4 จ านวน 9,214 คน และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 368 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์
เนื้อหาจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ในระดับ
มาก ( x ̅= 3.84)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจในการใช้งานแอพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ ( x ̅= 3.92) และ
ด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( x ̅= 3.73)  ภาพรวมของทัศนคติที่มี
ต่อการเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการรับรู้ประโยชน์ ( x ̅ = 3.84)  และปัญหาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x ̅= 3.42) พบปัญหามากท่ีสุด คือ ด้านการจัดการและการสนับสนุนทางเทคนิค (x ̅= 3.53) จากผลการวิจัย
ข้างต้น มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนทางเทคนิคและให้ค าแนะน าในการเรียนออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
การศึกษาแบบวิถีใหม ่
 
ค าส าคัญ:  เทคโนโลยีดจิิทัล การเรียนการสอนออนไลน์ การศึกษาแบบวิถีใหม่  
 

Abstract 
This mixed method research aimed to 1) investigate undergraduate students’ behaviors concerning 

technology and media usage; 2) explore the students’ opinions towards the use of digital technology; and 
3)  to study the problems occurred while using the digital technology in education’ s new normal of 
undergraduate students at Songkhla Rajabhat University.  The population were 9,214 undergraduate 
students.  The samples were 368 selected by stratified random sampling technique.  The instruments used 
in this research were a questionnaire and an in- depth interview.  Data were analyzed by using descriptive 
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statistics and content analysis.  The findings of this study indicated that majority of the students satisfied 
with online learning (x ̅= 3.84). The use of application or software was the highest (x=̅ 3.92). The availability 
of Internet services was reported the lowest ( x ̅= 3. 73) .  The students had positive attitude toward online 
learning at high level (x ̅= 3.87). Overall, problems occurred in education’s new normal were at a moderate 
level (x=̅ 3.42). Management and technical support problems were the highest ( x=̅ 3.53). According to the 
findings, universities should provide technical supports and advices for studying online in order to enhance 
teaching and facilitate learning under new normal situation.  
 
Keywords: Digital Technology, Online Learning, Education’s New Normal 

 
บทน า  
 ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology : ICT) เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อในการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีการในกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมี
ความพร้อมในทางระบบคอมพิวเตอร์ การมีเครือข่ายโยงเข้า Internet ที่ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  ดังนั้นผู้สอนและผู้เรียน
จึงมีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนและการสอนอย่างแพร่หลายและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดวิกฤตการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกันว่า  โควิด-19 
จากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจ 
การคมนาคม ด้านการด าเนินชีวิตของคนในประเทศ หรือแม้แต่ด้านการศึกษาที่ทุกคนจ าเป็นต้องให้ความร่วมมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและการสอน ในความปกติใหม่ (New Normal) กล่าวคือ การด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่าง
จากอดีต และก าลังจะกลายเป็นการด าเนินชีวิตแบบใหม่ของสังคมมนุษย์ และระบบสังคมใหม่ของโลก (บดินทร์ ชาตะ เวที, 
2563) 

 จากสถานการณ์ข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการศึกษา เป็น
การศึกษาวิถีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้น การเรียนรู้ทางไกลเเละการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนจงึกลายเป็นการศึกษาวิถีใหม่ของการศึกษาไทย อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนทางไกลและการเรียนออนไลน์ท่ีทั่วถึงและ
มีประสิทธิผลส าหรับผู้เรียน จ าเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยหลายด้าน เช่น ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของผู้สอนส าหรับ
การสอนแบบใหม่ และความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนรู้จากที่บ้าน หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (อับดุลรอนี สา
เเมง, 2563) 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้มีการรวมตัวกันของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อจัดท า “ราชภัฏ
โพลล์” โดยได้มีการจัดท าเก็บข้อมูลเพื่อท าโพลล์ครั้งแรกในการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด- 19 เพื่อที่จะน าข้อมูลมาใช้ในการบริการจัดการ และได้มุ่งมั่นในการเป็นตัวกลางที่ท าการส ารวจ ความ
คิดเห็น ความเชื่อ และพฤติกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ในการวางแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือประเด็นท่ีอยู่ใน
ความสนใจของประชาชน อีกทั้งจัดให้มีการอบรมครูออนไลน์ เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื่อต้องการพัฒนา
ครูให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 และมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการเรียนรู้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้ ประกอบกับจ านวนผู้
ติดเช้ือในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตระหนักและเห็นสมควรในการก าหนดมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ออกประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบ
ออนไลน์โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้า รวมถึงการสอบในรูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยน
แนวทางในการเรียนการสอนตามมาตรการดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในหลายด้าน อาทิ 
ด้านความพร้อมในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านทัศนคติ/พฤติกรรมต่อการเรียนออนไลน์ เช่น E-learning usefulness 
(ประโยชน์ของอีเลิร์นนิง) E-learning ease of use (การใช้งาน) และ Behavioral intension (เจตนาทางพฤติกรรม) 
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นอกจากน้ี ยังมีด้านปัญหาที่พบในการเรียนออนไลน์ เช่น ปัญหาด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านการจัดการและการสนับสนุนทาง
เทคนิค (Bahramnezhad, Asgari, Ghiyasvandian, Shiri & Bahramnezhad, 2016; Aljaraideh & Al Bataineh, 2019; 
Faderogaya, & Chantagul, 2019) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ เพื่อส ารวจพฤติกรรม ความพึง
พอใจ และปัญหาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแบบวิถีใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อ
ทราบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์และเป็นข้อมูลเพื่อวางแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนแบบวิถีใหม่ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อส ารวจพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแบบวิถีใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

2. เพื่อส ารวจความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแบบวิถีใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

3. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแบบวิถีใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ช้ันปีท่ี 1-4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่

ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 9,214 คน  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 368 คน ซึ่งได้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

2. เครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ 
    ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อองค์ความรู้ที่ได้มาก าหนดกรอบความคิดในการสร้าง

แบบสอบถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และตัวแปรการวิจัย แล้วน าโครงร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ปรึกษาวิจัย เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) จากนั้นท าการแก้ไขปรับปรุงข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย ไม่ถึง 
0.5  แล้วน าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) จากนั้นแบบสอบถามฉบับทดลองใช้มาจัดท า
เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล      
   ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณนั้น ผู้วิจัย

ศึกษาเนื้อหาและข้อค าถามเกี่ยวกับวิจัยที่เกี่ยวข้องจากวิจัยก่อนหน้า เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการน าข้อมูลปรับโครงร่าง
เนื้อหาของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อมาสร้างเป็นแบบสอบถามออนไลน์ หรือ Google 
Form โดยด าเนินการเก็บรวบรวมผลแบบสอบถามจากระบบกูเกิลฟอร์มตามช้ันปี  เมื่อได้แบบสอบถามคืนมาครบ จ านวน 
368 ชุด น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป     

   การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยจะน าผลของ
ค าถามที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 3 จากข้อค าถามที่มีระดับความเห็นมากที่สุด และน้อยสุด รวม 6 ข้อ โดยผู้ที่เข้าร่วมใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นตัวแทนนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 คน 3 ด้าน คือ ปัญหาด้านผู้เรียน ปัญหาด้านการ
จัดการและการสนับสนุนทางเทคนิค ปัญหาด้านผู้สอน รวบรวมข้อมูลที่ได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษากลุ่มตัวอยา่ง 
แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   หลังจากการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาประมวลผลโดยใช้โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
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ถูกต้องและเป็นจริงมาก ผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) กรณีการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง 

5. การตรวจสอบจริยธรรมการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อส ารวจพฤติกรรม ความพึง

พอใจและศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแบบวิถีใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผู้วิจัยเห็นว่า โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเป็นอิสระในการตอบแบบสอบถามและการให้สัมภาษณ์ 
 
ผลและอภิปรายผล 

การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประกอบด้วย ความพร้อมของเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้เพื่อ
การเรียนรู้ ความพึงพอใจในการใช้งานแอพลิเคชันที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ ทัศนคติ/พฤติกรรมต่อการเรียนออนไลน์ และ
ความเหมาะสมของการวัดประเมินผล วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) ดังตารางที่ 1–6 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประเด็นความพร้อมของเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เพื่อการเรียนรู ้

ความพร้อมของเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เพื่อการเรียนรู ้ X  แปลผล 
1. Smart Phone 4.49 มาก 
2. Tablet/I Pad 3.47 ปานกลาง 
3. Notebook (windows) 3.98 มาก 
4. MacBook (mac OS) 3.20 ปานกลาง 

โดยรวม 3.79 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประเด็นความพร้อมของ

เครื่องมือสื่อสารที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ Smart Phone  ( X = 4.49) รองลงมาคือ Notebook (windows)  ( X = 3.98) และTablet/I Pad ( X
= 3.47) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ MacBook (mac OS) ( X = 3.20) 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประเด็นความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ 

ความพร้อมของระบบเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ X  แปลผล 
1. Wi-Fi บ้าน/หอพัก 3.85 มาก 
2. Wi-Fi สาธารณะ 3.12 ปานกลาง 
3. Wi-Fi มหาวิทยาลัย 3.85 มาก 
4. เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G / 3G 4.11 มาก 

โดยรวม 3.73 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประเด็นความพร้อมของระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.73) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G / 3G  ( X = 4.11) รองลงมาคือ Wi-Fi บ้าน/หอพัก ( X = 3.85) และ Wi-Fi 

มหาวิทยาลัย ( X = 3.85) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ Wi-Fi สาธารณะ ( X = 3.12) 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประเด็นความพึงพอใจในการใช้งานแอพลิเคชันท่ีใช้ในการเรยีนออนไลน ์

ความพึงพอใจในการใช้งานแอพลิเคชันท่ีใช้ในการเรียนออนไลน ์ X  แปลผล 
1. Zoom 4.04 มาก 
2. Microsoft Teams 3.48 ปานกลาง 
3. Google Meet 4.09 มาก 
4. Facebook 3.79 มาก 
5. Line 3.75 มาก 
6. Google Classroom 4.38 มาก 

โดยรวม 3.92 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประเด็นความพึงพอใจในการ

ใช้งาน software ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ Google Classroom ( X = 4.38) รองลงมาคือ Google Meet  ( X = 4.09) Zoom  ( X = 4.04) 

Facebook  ( X = 3.79) และ Line ( X = 3.75) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ Microsoft Teams  ( X = 3.48) 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประเด็นความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 

ความพึงพอใจในรูปแบบการเรยีนออนไลน ์ X  แปลผล 
1. ศึกษาด้วยตนเองจากต ารา/หนงัสือ 3.83 มาก 
2. สื่อการเรยีนรู้ตามที่ มคอ.3 ก าหนด 3.80 มาก 
3. เรียนจากคลิปบรรยาย (Video on demand) ที่ผู้สอนท าเพื่อการเรียนออนไลน ์ 3.83 มาก 
4. เรียนแบบ Online (Live สด) ตามเวลาตารางสอน 3.88 มาก 
5. สอบถามผูส้อนผ่านช่องทางแชทออนไลน ์ 3.80 มาก 

โดยรวม 3.83 มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประเด็นความพึงพอใจใน

รูปแบบการเรียนออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ เรียนแบบ Online (Live สด) ตามเวลาตารางสอน ( X = 3.88) รองลงมาคือ ศึกษาด้วยตนเองจากต ารา/หนังสือ ( X = 

3.83) เรียนจากคลิปบรรยาย (Video on demand) ที่ผู้สอนท าเพื่อการเรียนออนไลน์ ( X = 3.83) และสื่อการเรียนรู้ตามที่ 

มคอ.3 ก าหนด ( X = 3.80) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ สอบถามผู้สอนผ่านช่องทางแชทออนไลน์ ( X = 3.80) 
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ตารางที ่5 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประเด็นทัศนคติ/พฤติกรรมต่อการเรียนออนไลน ์

ทัศนคติ/พฤติกรรมต่อการเรียนออนไลน ์ X  แปลผล 
ด้านการใช้ประโยชน์  (E-learning usefulness)  
1. พึงพอใจกับการเรียนการสอนช่องทางออนไลน์ 3.84 มาก 
2. ใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์เตม็ที่ 3.89 มาก 
3. ตรงตามความต้องการ 3.74 มาก 
4. ผู้สอนให้ความช่วยเหลือเหมาะสมตามความจ าเป็นต่อผู้เรยีน 4.00 มาก 
5. ใช้เสรีภาพในการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ 3.90 มาก 

รวม 3.87 มาก 
ด้านการใช้งานง่าย  (E-learning ease of use)   
1. เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 3.89 มาก 
2. จัดสรรเวลาในการเรียนรูด้้วยตนเอง 3.84 มาก 
3. มีการคิดและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 3.88 มาก 
4. สื่อสารกับอาจารยผ์ู้สอนไดส้ะดวกและเข้าถึงง่าย 3.80 มาก 

รวม 3.85 มาก 
ด้านเจตนาทางพฤติกรรม  (Behavioral intension)  
1. เข้าใจในบทเรียนแตล่ะบทมากขึ้น 3.67 มาก 
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 3.76 มาก 
3. สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกเวลาและสถานท่ี 3.95 มาก 

รวม 3.79 มาก 
โดยรวม 3.85 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประเด็นทัศนคติ/พฤติกรรมตอ่

การเรียนออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการใช้ประโยชน์  (E-learning usefulness) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) และเมื่อพิจารณา

ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้สอนให้ความช่วยเหลือเหมาะสมตามความจ าเป็นต่อผู้เรียน ( X = 4.00) รองลงมาคือ ใช้

เสรีภาพในการเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนสนใจ ( X = 3.90) ใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์เต็มที่ ( X = 3.89) และพึงพอใจกับการ

เรียนการสอนช่องทางออนไลน์ ( X = 3.84) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ตรงตามความต้องการ ( X = 3.74) 

ด้านการใช้งานง่าย  (E-learning ease of use) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) และเมื่อพิจารณา

ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ( X = 3.89) รองลงมาคือ มีการคิดและค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติม ( X = 3.88) และจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( X = 3.84) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ 

สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้สะดวกและเข้าถึงง่าย ( X = 3.80) 

ด้านเจตนาทางพฤติกรรม  (Behavioral intension) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) และเมื่อ

พิจารณาข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกเวลาและสถานที่ ( X = 3.95) รองลงมาคือ มีความ

กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ( X = 3.76) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ เข้าใจในบทเรียนแต่ละบทมากข้ึน ( X = 
3.67) 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประเด็นความเหมาะสมของการวัดประเมินผล 

ความเหมาะสมของการวัดประเมนิผล X  แปลผล 
1. การเข้าเรยีนออนไลน ์ 4.15 มาก 
2. สะสมคะแนนจากการบ้าน 4.03 มาก 
3. สะสมคะแนนจากการสอบย่อยทีละบท 3.98 มาก 
4. ท างานกลุ่มเน้นการสืบค้นข้อมลูผ่านช่องทางออนไลน ์ 3.94 มาก 
5. การสอบโดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ(ปรนัย) 4.08 มาก 
6. การสอบโดยใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ(อัตนัย) 3.80 มาก 
7. การสอบปากเปล่า 3.40 ปานกลาง 

โดยรวม 3.91 มาก 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประเด็นความเหมาะสมของ

การวัดประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การเข้าเรียนออนไลน์ ( X = 4.15รองลงมาคือ การสอบโดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ(ปรนัย)  ( X = 4.08) สะสมคะแนนจาก

การบ้าน ( X = 4.03) สะสมคะแนนจากการสอบย่อยทีละบท ( X = 3.98) ท างานกลุ่มเน้นการสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ( X = 3.94) และการสอบโดยใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ(อัตนัย)  ( X = 3.80) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ 

การสอบปากเปล่า ( X = 3.40) 
 
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาของการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  การ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาของการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประกอบด้วย ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการและการสนับสนุนทางเทคนิค และด้านผู้สอน วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) ดัง
ตารางที ่7-10 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อปัญหาของการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา 

ปัญหาของการเรียนออนไลน ์ X  แปลผล 
1. ด้านผู้เรยีน 3.44 ปานกลาง 
2. ด้านการจัดการและการสนับสนุนทางเทคนิค 3.53 มาก 
3. ด้านผู้สอน 3.29 ปานกลาง 

โดยรวม 3.42 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาของการเรียนออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( X = 3.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการและการสนับสนุนทาง

เทคนิค ( X = 3.53) รองลงมาคือ ด้านผู้เรียน ( X = 3.44) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ด้านผู้สอน ( X = 3.29) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

174 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อปัญหาของการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา ด้านผู้เรียน 

ปัญหาของการเรียนออนไลน ์ X  แปลผล 
ด้านผู้เรียน   

1. ขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 3.51 มาก 
2. ขาดอุปกรณ์ที่จะใช้ส าหรับการเรียนออนไลน ์ 3.41 ปานกลาง 
3. ไม่มีความมั่นใจในการแสดงตัวตนเมื่อต้องเรียนออนไลน ์ 3.49 ปานกลาง 
4. ขาดการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ Wifi 3.56 มาก 
5. ขาดทักษะในการบริหารเวลาให้ทันกับก าหนดส่งงาน 3.28 ปานกลาง 
6. ขาดการปฏสิัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้อง 3.56 มาก 
7. ขาดทักษะภาษาและทักษะการพิมพ์ส าหรับการเรียนออนไลน ์ 3.29 ปานกลาง 

โดยรวม 3.44 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาของการเรียนออนไลน์ ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ( X = 3.44) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขาดการเช่ือมต่อสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตและ Wifi  ( X = 3.56) รองลงมาคือ ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้อง ( X = 3.56) ขาดความรู้และทักษะใน

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( X = 3.51) ไม่มีความมั่นใจในการแสดงตัวตนเมื่อต้องเรียนออนไลน์ ( X = 3.49) ขาดอุปกรณ์ที่จะ

ใช้ส าหรับการเรียนออนไลน์ ( X = 3.41) และขาดทักษะภาษาและทักษะการพิมพ์ส าหรับการเรียนออนไลน์ ( X = 3.29) 

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ขาดทักษะในการบริหารเวลาให้ทันกับก าหนดส่งงาน ( X = 3.28) 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อปัญหาของการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา ด้านการจัดการและการสนับสนุนทางเทคนิค 

ปัญหาของการเรียนออนไลน ์ X  แปลผล 
ด้านการจดัการและการสนับสนุนทางเทคนิค   

1. ประสบกับข้อผดิพลาดของระบบและไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได ้ 3.56 มาก 
2. ความช้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรยีนออนไลน ์ 3.67 มาก 
3. มหาวิทยาลัยไม่ให้การสนับสนนุทางเทคนิคเพื่อการเรยีนออนไลน์ 3.42 ปานกลาง 
4. หนังสือท่ีมีไมส่ามารถใช้ร่วมกับการเรยีนออนไลน ์ 3.35 ปานกลาง 
5. ขาดความช่วยเหลือทางเทคนิคในการจัดการปญัหาทางเทคโนโลยี 3.44 ปานกลาง 
6. ค่าบริการอินเทอรเ์น็ตเป็นอุปสรรคต่อการเรียนออนไลน ์ 3.70 มาก 
7. การออกแบบระบบการเรียนออนไลน์ไม่ยืดหยุ่นและใช้งานยาก 3.52 มาก 
8. โปรแกรมที่ใช้ในการสนทนาออนไลน์มคีวามซับซ้อน 3.39 ปานกลาง 
9. เนื้อหาในเรื่องทีเ่รียนเข้าใจยากเมื่อเรียนออนไลน ์ 3.65 มาก 
10. เนื้อหาที่เรียนในวิชาเรียนไมส่ามารถเรียนผา่นระบบออนไลนไ์ด้ 3.55 มาก 

โดยรวม 3.53 มาก 
 
จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาของการเรียนออนไลน์ ด้านการจัดการและการ

สนับสนุนทางเทคนิค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเป็นอุปสรรคต่อการเรียนออนไลน์ ( X = 3.70) รองลงมาคือ ความช้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ

เรียนออนไลน์ ( X = 3.67) เนื้อหาในเรื่องที่เรียนเข้าใจยากเมื่อเรียนออนไลน์ ( X = 3.65) ประสบกับข้อผิดพลาดของระบบ
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และไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ ( X = 3.56) เนื้อหาท่ีเรียนในวิชาเรียนไม่สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ( X
= 3.55) การออกแบบระบบการเรียนออนไลน์ไม่ยืดหยุ่นและใช้งานยาก ( X = 3.52) ขาดความช่วยเหลือทางเทคนิคในการ

จัดการปัญหาทางเทคโนโลยี ( X = 3.44) มหาวิทยาลัยไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อการเรียนออนไลน์ ( X = 3.42) 

และโปรแกรมที่ใช้ในการสนทนาออนไลน์มีความซับซ้อน ( X = 3.39) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ หนังสือที่มีไม่

สามารถใช้ร่วมกับการเรียนออนไลน์ ( X = 3.35) 
 
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อปัญหาของการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ด้านผู้สอน 

ปัญหาของการเรียนออนไลน ์ X  แปลผล 
ด้านผูส้อน   

1. ผู้สอนไมม่ีความรู้และทักษะเพยีงพอท่ีจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 3.11 ปานกลาง 
2. ผู้สอนไมม่ั่นใจในการจดัการเรียนการสอนออนไลน ์ 3.15 ปานกลาง 
3. ขาดค าแนะน าในการเรียนออนไลน์ท่ีชัดเจนจากผูส้อน 3.20 ปานกลาง 
4. ผู้สอนชอบวิธีการสอนแบบเดิมๆ 3.39 ปานกลาง 
5. ความล่าช้าของผู้สอนในการสั่งงานออนไลน์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่งงานของ
ผู้เรยีน 

3.37 ปานกลาง 

6. มีความล าบากในการติดต่อผูส้อนเมื่อเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน 3.54 มาก 
โดยรวม 3.29 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาของการเรียนออนไลน์ ด้านผู้สอน โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ( X = 3.29) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความล าบากในการติดต่อ

ผู้สอนเมื่อเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ( X = 3.54) รองลงมาคือ ผู้สอนชอบวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ( X = 3.39) ความล่าช้าของ

ผู้สอนในการสั่งงานออนไลน์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่งงานของผู้เรียน ( X = 3.37) ขาดค าแนะน าในการเรียนออนไลน์ที่

ชัดเจนจากผู้สอน ( X = 3.20) และผู้สอนไม่มั่นใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ( X = 3.15) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดบั

สุดท้าย คือ ผู้สอนไม่มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ( X = 3.11) 
 
ผลการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาสภาพ

ปัญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนออนไลน์ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ให้ข้อมูล คือ นักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนจาก
แต่ละชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-4 จ านวน 20 คนซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้  

1. ด้านผู้เรียน 
ข้อค าถามที่มีระดับความคิดเห็นมากสุด คือ ขาดการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ WIFI 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลพบปัญหาด้านนี้มากที่สุด  โดยเฉพาะในขณะที่เรียนออนไลน์ จะประสบปัญหาสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่าย 3G 4G ที่นักศึกษาเลือกใช้บนมือถือในการเรียนออนไลน์นั้น  
ขาดๆ หายๆ หรือสัญญาณอ่อนไปในขณะที่ก าลังเรียน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องมีการขาดสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตและ WIFI ในขณะที่เรียนออนไลน์ 

ข้อค าถามที่มีระดับความคิดเห็นน้อยสุด คือ ขาดทักษะในการบริหารเวลาให้ทันกับก าหนดส่งงาน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 4 ช้ันปีโดยให้ข้อมูลว่า ตนไม่ประสบปัญหาในการบริหารเวลาให้ทันกับก าหนดส่งงาน เนื่องจากมีการบริหาร
เวลาที่ดีอยู่แล้ว กล่าวคือ เมื่อมีงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายไว้ จะมีวิธีการในการช่วยเตือนเวลาก าหนด
ส่งงาน  

2. ด้านการจัดการและสนับสนุนทางเทคนิค 
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ข้อค าถามที่มีระดับความคิดเห็นมากสุด คือ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเป็นอุปสรรคต่อการเรียนออนไลน์ 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ช้ันปี ให้ข้อมูลว่า การเรียนออนไลน์นั้นส่งผลให้มีค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสูงขึ้น  เนื่องจากต้องใช้
สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ในการเรียน
ออนไลน์ จึงจ าเป็นต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต นักศึกษาบางส่วนเรียนออนไลน์ใน
มหาวิทยาลัยก็จะสามารถใช้ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยได้ จึงไม่ประสบปัญหาเรื่องค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ข้อค าถามที่มรีะดับความคิดเห็นน้อยสุด คือ หนังสือท่ีมีไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียนออนไลน์ 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ช้ันปี โดยส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า หนังสือที่มีสามารถใช้ร่วมกับการเรียนออนไลน์ได้ เนื่องจาก
อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาในบทเรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนมีตารางก าหนดรายละเอียดเนื้อหา 
(Course Syllabus) ของแต่ละสัปดาห์พร้อมค าช้ีแจงให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าเรียน ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดของ
บทเรียนต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า ซึ่งในส่วนน้ีนักศึกษาจึงไม่ประสบปัญหาในการเรียนออนไลน์ 

3. ด้านผู้สอน 
ข้อค าถามที่มีระดับความคิดเห็นมากสุด คือ เกิดปัญหาในการติดต่อผู้สอนเมื่อเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน   

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า มีอุปสรรคในการติดต่อผู้สอน
เป็นอย่างมากเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงการให้ค าปรึกษาเรื่องงานวิจัยในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ชั้นปีที่ 4 
กล่าวคือ เมื่อนักศึกษา ต้องการค าปรึกษา และแนวทางในการด าเนินงานวิจัย นักศึกษามักจะส่งข้อความผ่านช่องช่องทาง
ออนไลน์ไปยังอาจารย์ผู้สอน หากแต่ไม่ได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน าอย่างทันท่วงที หรืออาจารย์ผู้สอนบางท่านไม่ได้เปิดอ่าน
ข้อความ ที่นักศึกษาส่งไปยังห้องแชท ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถด าเนินงานวิจัยต่อได้ อย่างไรก็ตาม นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ช้ันปีท่ี 1-3 ไม่ประสบปัญหาในเรื่องนี้ 

ข้อค าถามที่มีระดับความคิดเห็นน้อยสุด คือ ผู้สอนไม่มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท้ัง 4 ช้ันปี ให้การสัมภาษณ์ว่า ผู้สอนมีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
นักศึกษาส่วนใหญ่กล่าวว่า เมื่อตนประสบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ หรือหากไม่มีความรู้ในการเข้าใ ช้งานเกี่ยวกับ
โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนในขณะที่ก าลังเรียนออนไลน์นั้น อาจารย์ผู้สอนสามารถให้ค าแนะน า แนวทาง 
และค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  

การวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแบบวิถีใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. จากการส ารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการศึกษาแบบวิถีใหม่ของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยข้อแรกของงานวิจัย พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับท่ีแตกต่างกัน ส าหรับทัศนคติ/
พฤติกรรมต่อการเรียนออนไลน์ พบว่านักศึกษามีทัศนคติ/พฤติกรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยรายประเด็น ได้ดังต่อไปนี้ 
             1.1 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์  
              ห้องเรียนออนไลน์หรือ ห้องเรียนเสมือนที่นักศึกษาพึงพอใจในการใช้มากที่สุดคือ Google Classroom 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ Google Classroom เป็นซอฟแวร์ที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการติดตามงานและส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังเป็นซอฟแวร์ที่ผู้สอนใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในห้องเรียนก่อนเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด-
19 เพื่อมอบหมายงาน และใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาให้แก่นักศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล (2560) ที่ได้กล่าวไว้ว่า Google Classroom นั้น ท าให้นักเรียนสะดวก รวดเร็วใน
การส่งงานแทนการส่งทาง E-mail ลดความยุ่งยาก ในการส่งงาน สามารถดูคะแนนเก็บ ดูระยะเวลาในการส่งงาน เพื่อใช้ใน
การวางแผนการท างานติดตามเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

 1.2 ความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนออนไลน์  
               นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบเรียนแบบ Online (Live สด) ตามเวลาตารางสอน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนพึง
พอใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติที่มีการเรียนแบบเผชิญหน้า Face to Face ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในช้ันเรียน ที่ว่า 
นักศึกษาชอบการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า Face to Face และสามารถตอบโต้ได้มากกว่าการเรียนการสอนผ่านคลิป
บรรยาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของอับดุลรอนี สาแมง (2563) กล่าวคือ การเรียนการสอนผ่าน Online (Live สด) 
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ตามเวลาตารางสอนนั้น มีความคล้ายคลึงกับการเรียนแบบเผชิญหน้า ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจมาก ซึ่งการเรียนจาก
คลิปบรรยาย (Video on demand) ที่ผู้สอนท าเพื่อการเรียนออนไลน์ เป็นข้อที่ได้รับความสนใจน้อยรองลงไป ยิ่งช่วย
สนับสนุนเหตุผลที่ว่า นักศึกษาชอบการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า Face to Face และสามารถตอบโต้ได้มากกว่าการเรียน
การสอนผ่านคลิปบรรยาย  

 1.3 ด้านความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการเรียนรู้  
              นักศึกษามีความพึงพอใจและมีความพร้อมในการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G / 3G ในการเรียน
ออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลด้านความพร้อมของเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเลือก สมาร์ท
โฟนมากท่ีสุด งานวิจัยจ านวนหนึ่งได้ระบุว่า สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ท่ีใช้ประโยชน์ได้หลายด้านรวมถึงการ
ใช้เพื่อการศึกษา อาจเป็นเพราะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้นมีความสะดวกในการใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยสุนทรี อาจทวีกุล นันทวัน เที่ยงธรรม และ กันญาภัค คล้ายสิงโต (2559) ที่
กล่าวไว้ว่า เหตุผลที่นักเรียนเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้น มีปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพความแรงของสัญญาณ 
สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน และคุณภาพการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนเลือกใช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์จากประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายสัญญาณเป็นส่วนใหญ่             

 1.4 ด้านการใช้ประโยชน์ (E-learning usefulness)  
              ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์นั้น ทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอนจ าเป็นต้องปรับตัวกันเป็นอย่างมาก ท้ังนี้ด้านผู้สอนเองยังคงค านึงถึงหลักการทางการศึกษาในการน ามาปรับใช้ในการ
สอนรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู้สอนที่ดี กล่าวคือ นักศึกษาพึง
พอใจในการที่ผู้สอนให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมตามความจ าเป็นต่อผู้เรียนมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะนักศึกษามักได้รับ
ค าแนะน า และค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนอยู่เสมอ ในขณะที่ตนเรียนออนไลน์ หรือประสบกับปัญหาต่างๆในการเรียน
ออนไลน์ ซึ่งผู้สอนก็สามารถให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยัง สอดคล้อง 
Bawane & Spector (2009) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนที่เรียนในระบบอีเลิร์นนิงมีความต้องการที่จะได้รับค าแนะน า และ
สนับสนุนจากผู้สอนเช่นเดียวกับการเรียนในช้ันเรียน กล่าวคือ ผู้สอนออนไลน์จะต้องสร้างบรรยากาศการรับรู้ตัวตนของผู้เรยีน 
และแสดงตนในฐานะผู้สอนออนไลน์ท่ีคอยสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี                 

2. จากการศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการศึกษาแบบวิถีใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่สองของงานวิจัย พบว่านักศึกษาประสบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อการ
เรียนการสอนออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับที่ต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับท่ีแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
น าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยรายด้าน ได้ดังต่อไปนี้  

 2.1 ด้านการจัดการและการสนับสนุนทางเทคนิค  
          นักศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาในหารเรียนออนไลน์ คือ เรื่องค่าบริการอินเทอร์เน็ต สืบเนื่องจากผลส ารวจ
ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้เรียนออนไลน์มากท่ีสุดคือ สมาร์ทโฟน จึงส่งผลให้นักศึกษามีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อันเนื่องมาจากในการเรียนผ่านทางไกลนั้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก ซึ่ง
นักศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณที่ดี ซึ่งแน่นอนว่าสัญญาณที่ดีย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูง
ตามมา 

อย่างไรก็ตาม จากผลการส ารวจพบว่านักศึกษาประสบปัญหาในการติดต่อผู้สอนเมื่อเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเป็น
อย่างมาก อันเนื่องมาจากนักศึกษายังคงมีความต้องการค าปรึกษา ค าแนะน า หรือแนวทางในการเรียน จากอาจารย์ผู้สอนได้
อย่างทันทีซึ่งสอดคล้องกับ Diab & Elgahsh (2020) และ Osman Wahid & Zakria (2018) ที่ว่าผู้สอนมีบทบาทส าคัญใน
การช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและมีการใช้งานระบบอีเลิร์นนิงสูง โดยสามารถเพิ่มความพึงพอใจของ
นักเรียนในเชิงบวกได้ ทั้งนี้ รวมไปถึงการที่ได้พบเจออาจารย์ผู้สอนแบบซึ่งหน้าเมื่อประสบปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย 
หรือรายละเอียดในเนื้อหาต่างๆอย่างทันที เช่นเดียวกับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face to Face)   

จากการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแบบวิถีใหม่
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยภาพรวมของความพึงพอใจต่อ การเรียนการสอนออนไลน์อยู่ใน
ระดับมาก พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ และประเด็นท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความพร้อมของระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการเรียนรู้  ภาพรวมของทัศนคติ/ พฤติกรรมต่อ
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การเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านการใช้ประโยชน์ (E-learning usefulness) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านเจตนาทาง
พฤติกรรม (Behavioral intension) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด นอกจากนี้ในส่วนของปัญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแบบ
วิถีใหม่ของนักศึกษา ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการจัดการและการสนับสนุนทางเทคนิค และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านผู้สอน 

 
ข้อเสนอแนะ   
 3.1 ส าหรับอาจารย์/มหาวิทยาลัย       

1. อาจารย์ผู้สอนควรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีความน่าสนใจ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
2. อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งแผนกิจกรรมการเรียนการสอนให้ชัดเจนเพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมอุปกรณ์ หรือความ

พร้อมส าหรับการเรียนในแต่ละครั้ง 
3. มหาวิทยาลัยควรมีการอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในเรื่องของการสนับสนุนทางเทคนิค ค าแนะน าที่

ชัดเจน และเครื่องมือดิจิทัลในการเรียนออนไลน์อย่างเพียงพอต่อจ านวนของนักศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ควรท าการศึกษาความพึงพอใจ พฤติกรรม และสภาพปัญหาในการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในการศึกษาแบบวิถีใหม่ โดยมีการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน 
 2. ประเด็นการวิจัยอื่นๆ ควรท าการวิจัยโดยศึกษามุมมองของผู้สอนส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาแบบวิถีใหม่ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อเสริมทักษะการฟังด้วยพอดแคสต์ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่1 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษด้วย
พอดแคสต์ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีท่ี1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1551126 ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเบื้องต้น จ านวน 52 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนเสริมทักษะด้วยพอดแคสต์ แบบแสดงความคิดเห็นต่อ
สื่อเสริมทักษะการฟัง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้พอดแคสต์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (x) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อเสริมทักษะการฟังด้วยพอดแคสต์อยู่ในระดับคุณภาพดี (x= 4.13) และ 
2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก (x= 4.23)  

 
ค าส าคัญ:  ทักษะการฟัง  สื่อเสรมิทักษะ  พอดแคสต ์

 
Abstract 

The study aimed to 1) develop English listening comprehension supplementary material using podcast 
for First year English Major students, and 2) investigate students’ satisfaction towards English listening 
comprehension supplementary material using podcast for First year English Major students. The samples 
were 52 first year English major students, Faculty of Humanities and Social Sciences at Songkhla Rajabhat 
University, who enrolled in the 1551126 course Basic Principles of English Listening and speaking. They were 
selected by purposive sampling. The research instruments were the listening comprehension 
supplementary material using podcast, the questionnaire of the podcast and the questionnaire on students’ 
satisfaction. The data was analyzed by mean and standard deviation. The results of the study indicated 
that: 1) The result of the questionnaire of the podcast was excellent with the means value at (x= 4.13) 
and2) The result of the questionnaire on satisfaction of students was at a high level with the means value 
at (x= 4.23).   

 
Keywords: Listening Comprehension, Supplementary Material, Podcast 
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บทน า 

ในปัจจุบันการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าของยุคสมัยท าให้การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมีความส าคัญกับ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นเครื่องมือส าคัญในสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อตอบรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในยุคปัจจุบันท่ีเข้าสู่เสรีประชาคมอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและเข้าถึงองค์ความรู้ การศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นนักศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน ประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อเป็นพื้นฐานและ
ยกระดับความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งทักษะทั้งสี่นี้ควรได้รับการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ท้ังนี้ทักษะการฟังถือเป็น
ทักษะที่ส าคัญในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ และเป็นทักษะแรกที่ผู้เรียนควรให้ความส าคัญเพราะเป็นทักษะพื้นฐานใน
การเรียนรู้ทักษะอื่นๆ 

ถึงแม้ว่าทักษะการฟังทางด้านภาษาอังกฤษจะมีความส าคัญกับนักศึกษามากก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้
และความไม่เข้าใจในทักษะด้านการฟังรวมไปถึงส าเนียงของผู้ใช้ภาษาในแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างกัน เออร์ ( Ur., 
1994) ได้ระบุถึงปัญหาการฟังในการเรียนภาษาว่ามีสาเหตุมาจากการฟังเสียงที่ไม่มีหรือแตกต่างจากภาษาแม่ การลงเสียง
เน้นหนักและท านองเสียง การพูดซ้ า การออกเสียง การคาดการณ์ ความเข้าใจค าศัพท์และส าเนียงภาษา และการใช้ตัวช้ีแนะ
ทั้งภาพและเสียง 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีผู้เรียนต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ แต่เนื่องด้วย
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ จึงท าให้ทักษะด้านการฟังของผู้เรียนมีการพัฒนาที่ช้าลง การใช้บทเรียนเสริมทักษะจึงเป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ความส าคัญและบูรณาการด้านการจัดเรียนการสอนให้กับตัวผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทเรียนเสริมทักษะจึงเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และความสามารถ
ด้านการฟัง  มีการน าบทเรียนเสริมทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการฟัง อ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้เรียนและเหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 

นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ในสังคมไทยที่ก าลังก้าวเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านภาษา การจัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าสื่อเสริมทักษะมาปรับใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างเสริมคุณภาพของผู้เรียน นอกจากน้ีการใช้สื่อเสริมทักษะยังอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียนเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นความสะดวกสบายและเปิดใช้งานได้ง่าย ซึ่งมีความเหมาะสม
และเข้ากับยุคสมัย การน าสื่อเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมสร้างการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหา ไม่รู้สึกเบื่อ เข้าถึงบทเรียนเสริมทักษะได้ง่าย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

ปัจจุบันสื่อเสริมทักษะที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ง่ายขึ้นมีความหลากหลายเนื่องจากความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีท าให้สื่อเข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ซึ่งมีสื่อการฟังหลากหลายประเภทที่ได้รับความนิยมคือ ยูทูป 
(YouTube) , BBC Learn English, TED Talk, Learn English Podcast และพอดแคสต์ ซึ่งพอดแคสต์ (Podcast) เป็น
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคนทั่วโลกเนื่องจากรูปแบบการใช้ที่สะดวก 
ง่ายต่อการใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแอปพลิเคชันที่ควบคู่มากับอุปกรณ์พกพา โดยน ามา
ประยุกต์ใช้กับบทเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนทางด้านภาษา พอดแคสต์ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีคอร์สเรียน
ภาษา ท่ีใช้ไฟล์หลายรูปแบบ เช่น วิดีโอและเอกสาร เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยม
ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมในวงกว้าง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการน าพอดแคสต์มาใช้เป็นสื่อเสริมทักษะทางด้านการฟังภาษาอังกฤษควบคู่รายวิชาฟัง -พูด 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีที่1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาก่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากพอดแคสต์เป็นสื่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยใช้งานได้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่นิยม
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยนอกจากในห้องเรียนแล้วผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะการฟังผ่านพอดแคสต์ได้ทุกท่ี
ทุกเวลา 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาสื่อเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษด้วยพอดแคสต์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปีที่1 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษด้วยพอดแคสต์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 นักศึกษาช้ันปีที่1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความพึง
พอใจต่อสื่อเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษด้วยพอดแคสต์อยู่ในระดับมาก 
 
กรอบแนวคิด 
          ตัวแปรจัดกระท า (ตัวแปรอิสระ)          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1551126 ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 52 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ (1)      บทเรียนเสริมทักษะผ่านพอดแคสต์ตามแผนการเรียนของหลักสูตรรายวิชา 1551126  

ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ได้มาจากการส ารวจความต้องการในสื่อเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการส ารวจความ
ต้องการในทุกหัวข้ออยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด ประกอบด้วย Daily routine, Communication, Vacation, Travel and 
experiences, Entertainment, Friends and friendship, Idioms, Directions, Life in the city, A trip to the mall, 
Music, Nature, Technology and change และ Jobs ซึ่งการคัดเลือกไฟล์พอดแคสต์จะต้องเป็นไปตามแผนการเรียน
ดังกล่าว โดยเนื้อหาบทเรียนในพอดแคสต์ประกอบด้วยค าศัพท์ บทสนทนา และวีดีทัศน์ (2) แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อสื่อเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษด้วยพอดแคสต์ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้พอดแคสต์
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
(1) ศึกษาหลักสูตรรายวิชา 1551126 ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และเนื้อหาเพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา และ
ส ารวจความต้องการสื่อเสริมทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษด้วยพอดแคสต์ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
(2) คัดเลือกเว็บไซต์พอดแคสต์ในรูปแบบไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอที่มีเนื้อหาตรงกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซึ่งอยู่ในระดับ B1 โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือก คือ เกณฑ์ระยะเวลาของไฟล์ไม่เกิน 6-7 นาที และเกณฑ์
การเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาโดยเรียงจากง่ายไปยาก น าไฟล์ทั้งหมดมารวบรวมเก็บไว้ใน Google Drive และสร้าง 
QR code เพื่อง่ายต่อการใช้งานพอดแคสต์  
(3) ออกแบบแผนการเรียนรู้เพื่อใช้ส าหรับทดลอง  
 
 

 
 

สื่อเสริมทักษะดา้นการฟังภาษาอังกฤษ 
ด้วยพอดแคสต ์

 

1. ประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะด้วยพอด
แคสต ์
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้
พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
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สัปดาห ์ เวลา เนื้อหา 
สัปดาห์ที่ 1             30 นาที - Daily routine, Communication 
สัปดาห์ที่ 2             30 นาที - Vacation, Travel and experiences 
สัปดาห์ที่ 3 30 นาที - Entertainment 
สัปดาห์ที่ 4 30 นาที - Friends and friendship, Idiom 
สัปดาห์ที่ 5 30 นาที - Directions, Life in the city 
สัปดาห์ที่ 6 30 นาที - A trip to the mall, Music 
สัปดาห์ที่ 7 30 นาที - Nature, Technology and changes 
สัปดาห์ที่ 8 30 นาที - Jobs 

 
(4) น าสื่อเสริมทักษะด้วยพอดแคสต์ที่ผ่านการประเมินแล้วไปใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 52 คน เป็นระยะเวลา 8 
สัปดาห์ 4 ช่ัวโมง  
(5) ส ารวจความพึงพอใจนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่มีต่อการใช้พอดแคสต์ 
         4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อสื่อเสริมทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษด้วยพอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อ
พัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ และ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 
ผลและอภิปราย 
 
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อสื่อเสริมทักษะการฟังด้วยพอดแคสต์ในดา้นการออกแบบแอปพลิเคชัน 

รายการประเมิน (x) S.D. แปลความหมาย 
ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 
1. พอดแคสต์มีการจัดเรียงล าดับอย่างเป็นขั้นตอน 3.33 1.52 คุณภาพปานกลาง 
2. พอดแคสต์มรีูปแบบและองค์ประกอบท่ีน่าสนใจและทันสมัย 4.00 1.00 คุณภาพด ี
3. พอดแคสต์เข้าใช้งานได้ง่าย ไมซ่ับซ้อน 4.33 1.15 คุณภาพด ี
4. พอดแคสต์มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ภาพและเสียงชัดเจน 4.66 0.57 คุณภาพดีมาก 
5. พอดแคสต์มภีาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ 4.66 0.57 คุณภาพดีมาก 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.19 0.40 คุณภาพด ี
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับคุณภาพของสื่อเสริมทักษะด้วยพอดแคสต์ในด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 และ S.D. เท่ากับ 0.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อพอด
แคสต์ มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ภาพและเสียงชัดเจน และพอดแคสต์มีภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาท าให้ง่ายต่อการ
เข้าใจ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (x = 4.66) พอดแคสต์เข้าใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับคุณภาพดี (x = 4.33) พอดแค
สต์มีรูปแบบและองค์ประกอบท่ีน่าสนใจและทันสมัย อยู่ในระดับคุณภาพดี (x = 4.00) 
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ตารางที ่2 ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อสื่อเสริมทักษะการฟังด้วยพอดแคสต์ในดา้นเนื้อหา 
รายการประเมิน (x) S.D. แปลความหมาย 

ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาในพอดแคสต์มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

4.66 0.57 คุณภาพดีมาก 

2. เนื้อหาในพอดแคสต์เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
ผู้เรยีน 

4.00 0.00 คุณภาพด ี

3. เนื้อหาการฟังมีระยะเวลาเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการเรยีนการสอน 4.66 0.57 คุณภาพดีมาก 
4. ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรยีนมีความเหมาะสม 4.33 0.57 คุณภาพด ี
5. การเรียงล าดับเนื้อหาในแต่ละบทมีความเหมาะสม 4.33 0.57 คุณภาพด ี
6. เนื้อหามีความทันสมัยและน่าสนใจ  3.66 0.57 คุณภาพด ี

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.27 0.47 คุณภาพด ี
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับคุณภาพของสื่อเสริมทักษะด้วยพอดแคสต์ในด้านเนื้อหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 และ S.D. เท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อ เนื้อหาในพอดแคสต์มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและเนื้อหาการฟังมีระยะเวลาเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (x = 4.66) ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม และการเรียงล าดับเนื้อหาในแต่ละบท
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับคุณภาพดี (x = 4.33) เนื้อหาในพอดแคสต์เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพดี (x = 4.00) 
 
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อสื่อเสริมทักษะการฟังด้วยพอดแคสต์ในดา้นประโยชน์ของพอดแคสต ์

รายการประเมิน (x) S.D. แปลความหมาย 
ด้านประโยชน์ของพอดแคสต ์
1. พอดแคสต์มีประโยชน์ส าหรับการเรยีนในรายวิชานี ้ 4.00 1.00 คุณภาพด ี
2. พอดแคสต์กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการเรยีนรู้ในรายวชิานี้เพิ่มขึ้น 4.00 1.00 คุณภาพด ี
3. เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.33 0.57 คุณภาพด ี
4. พอดแคสต์สามารถกระตุ้นให้นกัศึกษาสนใจฝึกฟังภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียน 

3.66 1.15 คุณภาพด ี

5. พอดแคสต์สามารถช่วยพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.66 1.15 คุณภาพด ี

รวมคะแนนเฉลี่ย 3.93 0.23 คุณภาพด ี
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับคุณภาพของสื่อเสริมทักษะด้วยพอดแคสต์ในด้านประโยชน์ของพอดแคสต์ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 และ S.D. เท่ากับ 0.23 โดยหัวข้อ เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ อยู่ในระดับคุณภาพดี (x = 4.33) พอดแคสต์มีประโยชน์ส าหรับการเรียนในรายวิชานี้ และพอดแคสต์กระตุน้
ให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้ในรายวิชานี้เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับคุณภาพดี (x = 4.00) พอดแคสต์สามารถกระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจฝึกฟังภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และพอดแคสต์สามารถช่วยพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี (x = 3.66) 
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในด้านเนื้อหา 
รายการประเมิน (x) S.D. แปลความหมาย 

ด้านเนื้อหา 
1. บทสนทนาเข้าใจง่ายเหมาะกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

4.19 0.71 พึงพอใจมาก 

2. เนื้อหามีความเหมาะสมทางด้านวิชาการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรูห้ลักสูตรรายวิชา 

4.13 0.65 พึงพอใจมาก 

3. ความยาวของบทเรียนเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการเรียน การสอน 4.17 0.67 พึงพอใจมาก 
4. เทคนิคและรปูแบบของเนื้อหาที่ใช้มีความหลากหลาย น่าสนใจ 4.25 0.65 พึงพอใจมาก 
5. การเรียงล าดับเนื้อหาในแต่ละบทมีความเหมาะสม 4.21 0.60 พึงพอใจมาก 
6. สามารถน าเนื้อหาไปปรับใช้กับการเรยีนรายวิชาฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ได ้

4.32 0.67 พึงพอใจมาก 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.21 0.03 พึงพอใจมาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในด้านเนื้อหา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 และ S.D. เท่ากับ 0.03 โดยหัวข้อ สามารถน าเนื้อหาไปปรับใช้
กับการเรียนรายวิชาฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x = 4.32) เทคนิคและรูปแบบของเนื้อหาท่ีใช้มี
ความหลากหลาย น่าสนใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x = 4.25) การเรียงล าดับเนื้อหาในแต่ละบทมีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (x = 4.21) และอื่น ๆ ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในด้านสื่อ 

รายการประเมิน (x) S.D. แปลความหมาย 
ด้านสื่อ 
1. พอดแคสต์เข้าใช้งานได้ง่ายไม่ซบัซ้อน 4.32 0.75 พึงพอใจมาก 
2. พอดแคสต์เป็นสื่อเสริมทักษะทีน่่าสนใจ ควรน ามาใช้เสรมิในรายวิชาฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

4.34 0.68 พึงพอใจมาก 

3. พอดแคสต์มีเสียงพูดที่ชัดเจน 4.11 0.73 พึงพอใจมาก 
4. พอดแคสต์มรีะดับความเร็วในการสนทนา/พูด มีความเหมาะสม 4.11 0.67 พึงพอใจมาก 
5. พอดแคสต์ท างานได้โดยไมม่ีการสะดุดหรือหยุด 4.13 0.86 พึงพอใจมาก 
6. พอดแคสต์น าเสนอการออกเสยีงในระดับค า และประโยคชัดเจน และเลือกใช้
ส าเนียงท่ีเข้าใจง่าย  

4.17 0.67 พึงพอใจมาก 

7. วีดีโอและไฟล์ภาพมีความชัดเจน 4.32 0.73 พึงพอใจมาก 
8. จ านวนของไฟล์ในแต่ละบทมีความเหมาะสม 4.30 0.61 พึงพอใจมาก 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.22 0.07 พึงพอใจมาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในด้านสื่อ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 และ S.D. เท่ากับ 0.07 โดยหัวข้อ พอดแคสต์เป็นสื่อเสริมทักษะที่
น่าสนใจ ควรน ามาใช้เสริมในรายวิชาฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเบื้องต้น อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x = 4.34) พอดแคสต์เข้าใช้งาน
ได้ง่ายไม่ซับซ้อน และวีดีโอและไฟล์ภาพมีความชัดเจน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x = 4.32) จ านวนของไฟล์ในแต่ละบทมี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x = 4.30) และอื่น ๆ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
รายการประเมิน (x) S.D. แปลความหมาย 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. พอดแคสต์มีประโยชน์ส าหรับการเรยีนในรายวิชา ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

4.28 0.66 พึงพอใจมาก 

2. พอดแคสต์ช่วยให้เรยีนรู้ในรายวิชานี้เข้าใจมากขึ้น 4.15 0.69 พึงพอใจมาก 
3. พอดแคสต์กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการเรยีนรู้รายวิชา ฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 

4.28 0.72 พึงพอใจมาก 

4. พอดแคสต์ช่วยฝึกนักศึกษาใหห้ารายละเอียดและตอบค าถามจากบทสนทนา
ที่ฟังได้ 

4.23 0.67 พึงพอใจมาก 

5. พอดแคสต์ช่วยฝึกความสามารถในการจับใจความส าคัญในการฟงั
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาได้มากขึ้น 

4.28 0.66 พึงพอใจมาก 

6. พอดแคสต์สามารถกระตุ้นให้นกัศึกษาสนใจฝึกฟังภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียน 

4.42 0.60 พึงพอใจมาก 

7. พอดแคสต์สามารถช่วยพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.38 0.66 พึงพอใจมาก 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.28 0.03 พึงพอใจมาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในด้านการ
น าไปใช้ประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 และ S.D. เท่ากับ 0.03 โดยหัวข้อ พอดแคสต์
สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจฝึกฟังภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x = 4.42) พอดแคสต์สามารถ
ช่วยพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x = 4.38) พอดแคสต์มีประโยชน์
ส าหรับการเรียนในรายวิชา ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พอดแคสต์กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้รายวิชา 
ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพิ่มขึ้น และพอดแคสต์ช่วยฝึกความสามารถในการจับใจความส าคัญในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักศึกษาได้มากขึ้น อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x = 4.28) และอื่น ๆ ตามล าดับ 

จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะด้วยพอดแคสต์ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่าด้านการออกแบบแอปพลิเคช่ัน พอดแคสต์มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ภาพและเสียง
ชัดเจน และพอดแคสต์มีภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ (x = 4.66) ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
เนื่องจากไฟล์เสียง และไฟล์วิดีโอท่ีได้คัดเลือกมามคีุณภาพ ภาพในไฟล์วีดีโอมีความชัดเจน คุณภาพเสียงในวิดีโอไม่มีการตดิขดั
อยู่ในโทนเสียงท่ีเหมาะสม มีภาพประกอบท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับ ฑีรณัท ขันนาค และสุทัศน์ นาคจั่น (2559) 
ที่ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 โดยใช้หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 เป็นเพราะว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีการตอบสนองที่รวดเร็วให้ทั้งสีสัน ภาพและเสียงท าให้เกิดความตื่นเต้นและไม่เบื่อหน่าย ส่วนด้านเนื้อหา 
พบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา และเนื้อหาการฟังมีระยะเวลา
เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการเรียน การสอน (x = 4.66) ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องจากเนื้อหาในพอดแคสต์มีระดับ
ความยากง่ายที่เหมาะสมกับนักศึกษา และมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเรียน สอดคล้องกับ วาสนา สิงห์ทองลา และสิทธิพล 
อาจอินทร์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5 โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพแนวการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในปัจจุบันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 
ทักษะไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ด้านประโยชน์ของพอดแคสต์ พบว่า เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (x 
= 4.33) ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องมาจากเนื้อหาที่ใช้ในสื่อเสริมทักษะมีความใกลเ้คียงกับบทบาทที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
นักศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนหรือการใช้ชีวิตได้ สอดคล้องกับ ภัคนันท์ ยอดสิงห์ (2560) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการ
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ออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กอายุ 3-6 ปี กล่าวว่า เกมเป็นหนึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเกมภาษาอังกฤษเนื่องจากภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการใช้เกมประกอบการสอนภาษาอังกฤษจะช่วยท าให้ผู้เรียนสนุกสนานกับบทเรียนไม่น่าเบื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกความกล้าในการใช้ภาษาท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจเมื่อน าภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และช่วย
ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย  

นอกจากน้ี ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปีที่1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่าด้านเนื้อหา นักศึกษามีความพึงพอใจมากต่อการน าเนื้อหาไป
ปรับใช้กับการเรียนรายวิชาฟัง-พูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ (x = 4.32) เพราะนักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและสามารถน า
เนื้อหาในสื่อเสริมทักษะด้วยพอดแคสต์ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาให้ได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเนื้อหาในสื่อเสริมทักษะผ่าน
การคัดเลือกและตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา สอดคล้องกับ สุปรานี พุ้ยมอม (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้พอดแคสต์
ส าหรับเพิ่มพูนทักษะการฟังของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี กล่าวว่า การน าพอดแคสต์มาใช้ในการเรียนการสอนทักษะการ
ฟังภาษาอังกฤษจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี ด้านสื่อ นักศึกษามีความพึงพอใจมากต่อพอดแคสต์
เพราะเป็นสื่อเสริมทักษะที่น่าสนใจ และควรน ามาใช้เสริมในรายวิชาฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเบื้องต้น อาจเป็นเพราะรูปแบบของ
พอดแคสต์เข้าใช้งานได้ง่าย มีความหลากหลาย ไม่ซับซ้อน นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา สอดคล้องกับ สุทธิพงศ์ 
สุวรรณเดชากุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 5 พบว่า ด้านการน าไปใช้งานนอกสถานที่ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.87 
แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันสะดวกต่อการน าติดตัวไปใช้งานนอกสถานที่ได้ เพราะสามารถน าติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลา ดังที่ 
Ramli (2017) พบว่า พอดแคสต์มีการน าเสนอที่น่าสนใจช่วยเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียน และถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับ
การพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียน ด้านการน าไปใช้ประโยชน์  นักศึกษามีความพึงพอใจมากในประเด็นที่พอดแคสต์สามารถ
กระตุ้นใหนักศึกษาสนใจฝึกฟังภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน (x = 4.42) เนื่องจากพอดแคสต์มีความน่าสนใจ ทันสมัย และมี
ความหลากหลายด้านเนื้อหา อีกทั้งยังเข้าใช้งานได้สะดวก และเป็นสื่อท่ีได้รับความนิยมสามารถดึงดูดให้นักศึกษามีความสนใจ
ในการฝึกฟังภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน สอดคล้องกับ ปวีณนุช พุ่มจิต และ อังค์วรา เหลืองนภา (2562) ศึกษาวิจัยเรื่องการ
ใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง กล่าวว่า พอดแคสต์ (Padcast) เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ท่ี
ได้รับความนิยมและได้รบัความสนใจเป็นอย่างมากจากคนท่ัวโลกด้วยความที่สื่อประเภทน้ีมีรปูแบบการใช้ที่สะดวก ง่ายต่อการ
ใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแอปพลิเคชันที่ควบคู่มากับอุปกรณ์พกพา โดยน ามาประยุกต์ใช้กับ
บทเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนทางด้านภาษา   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุกในรายวิชารายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า -19 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2563  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนิสิตที่ก าลังศึกษาในรายวิชานี้ จ านวน 13 คน  โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับมาครบทั้งหมด 13 ฉบับ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธี
ของลิเคิร์ท ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 28 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านรายวิชาในหลักสูตรจ านวน 5 ข้อ 2. ด้าน
ผู้สอน จ านวน 5 ข้อ 3. ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 18 ข้อ  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุกทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปเป็นการประเมินความพึงพอใจในการวัดผลการ
เรียน 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Abstract 
The purpose of research studies in the classroom is to study students' satisfaction active learning 

strategies in the course of legal and ethics in information technology, Information technology courses, 
Department of Computer and Information Technology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung 
Campus, during the Coronavirus-19 Outbreak in the semester 2/2020. The population used in the research 
was 13 students studying in this course, with all 13 returned questionnaires, 100%. The research instrument 
was a questionnaire with a 5-level estimation scale based on the Likert method. It consisted of 28 questions, 
divided into 3 areas, namely 1. 5 items in the curriculum 2. The teacher 5 items 3. Teaching methods and 
teaching activities 18 items. The researcher analyzed the data using percentage statistics, arithmetic mean, 
and standard deviation. The results of the study found that the satisfaction of the students with the active 
learning strategies in all three areas was at a high level. The recommendations for the next study were to 
assess the satisfaction of the academic performance assessment. 
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บทน า   
 ในปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถท าให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของไวรัส
โคโรน่าที่ผู้คนต้องเลี่ยงการเดินทางและการสัมผัส ท าให้การเรียนการสอน การท าธุรกิจ หรือการท าธุรกรรมต่าง ๆ จ าเป็นต้อง
ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารไร้สายเพื่อเช่ือมต่อกับผู้คนในรูปแบบท่ีเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) อย่างไรก็
ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น มักจะตามมาด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน  

ดังนั้นรายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความส าคัญต่อนิสิตในหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจากการเรียนรู้เรื่อง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพทางด้านคอมพิวตอร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่ประกอบวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ แต่เกือบทุกสาขา อาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยท่ีสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และข้อมูลข่าวสารเชื่อมต่อกันผ่านระบบการ
สื่อสารหรือระบบเครื่อข่าย แต่การสอนในรายวิชาเชิงบรรยาย จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการสอนเพื่อไม่ให้บรรยากาศในช้ันเรียน
น่าเบื่อ ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (ภาพประกอบท่ี 1-3 โดยที่นิสิตทุกคนอนุญาตให้เผยแพร่ภาพเหล่านี้แล้ว) ซึ่ง
จากภาพประกอบท่ี 1 และ 3 เป็นการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน แต่เมื่อมีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ท าให้
ผู้วิจัยต้องปรับการเรียนการสอนมาเป็นแบบออนไลน์ (ภาพประกอบท่ี 2) ที่ยังคงมีรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกเช่นกัน นั่น
คือ รายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จึงประกอบไปด้วยการ
จัดการเรียนการสอนทั้งแบบในห้องเรียน และแบบออนไลน์ผสมผสานกัน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนหลักจาก Sara 
Baase (2009) และ พิชญา ตัณฑัยย์ (2558) 
 
วัตถุประสงค์     
 งานวิจัยในนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวชิากฎหมาย
และจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรนา่-19 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย   
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตของประชากรเป็นนิสิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากฎหมายและ

จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 13 คน โดยรายวิชานี้เปิดให้นิสิต
ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช้ันปีท่ี 1 ลงทะเบียนเป็นวิชาแกน และยังเปิดให้นิสิตสาขาอ่ืน ๆ สามารถลงทะเบียนเป็น
วิชาเลือกเสรีได้ ซึ่งในครั้งนี้มีนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปีที่ 1 ลงทะเบียนจ านวน 12 คน และนิสิตหลักสูตร
นิติศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 ลงทะเบียนเรียน 1 คน ดังนั้นประชากรที่ใช้ในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 13 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่พัฒนาโดยใช้ google form โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ เพศ สาขาวิชา (วิชาเอก หรือหลักสูตร) 
    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชากฎหมายและจริยธรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคิร์ท ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 28 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านรายวิชาในหลักสูตรจ านวน 5 ข้อ  
2. ด้านผู้สอน จ านวน 5 ข้อ  
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3. ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 18 ข้อ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้   

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ 5 
มีความพึงพอใจมาก  มีระดับคะแนนเท่ากับ 4 
มีความพึงพอใจปานกลาง  มีระดับคะแนนเท่ากับ 3 
มีความพึงพอใจน้อย  มีระดับคะแนนเท่ากับ 2 
มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก google form จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งคือ

ประชากรในการวิจัยทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 13 คน และ
ได้รับผลการประเมินกลับคืนมาจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
         4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ เพศ สาขาวิชา (วิชาเอก หรือหลักสูตร) ด้วย

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 1 
         4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชา

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ด้วยการวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละและน าเกณฑ์มาเทียบค่ากับเกณฑ์ ดังนี ้

4.50 - 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
3.50 - 4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ มาก 
2.50 - 3.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อย 
1.00 - 1.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 จ าแนกตามรายการประเมินความพึงพอใจแสดงดังตารางที่ 2 
         4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
    4.2 สถิติที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละ 

 
ผลและอภิปราย     

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19  ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความพึงพอใจมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชากฎหมายและ
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอถาม สรุปได้จากตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของนิสิตที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 7 0.54 
 หญิง 6 0.46 

สาขา (วิชาเอก/หลักสูตร) เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 0.92 
 นิติศาสตร ์ 1 0.08 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

192 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชากฎหมายและจริยธรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19  สรุปได้จากตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 

ด้าน รายการประเมินความพึงพอใจ ‐̅ S.D 
แปล

ความหมาย 

หลักสูตร 

เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต  3.77 0.6 มาก 
เน้ือหาในรายวิชามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3.85 0.69 มาก 
รายวิชาเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการเรียน 4 0.58 มาก 
รายวิชาเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน  3.54 0.78 มาก 
รายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ  4.08 0.64 มาก 

ผู้สอน 

ผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า 3.62 1.12 มาก 
ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา  3.85 0.69 มาก 
ผู้สอนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี 4 0.58 มาก 
ผู้สอนมีความรอบรู้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการ  4.08 0.76 มาก 
 ผู้สอนมีความเป็นกันเองให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น 3.85 0.8 มาก 

วิธีการ
สอนและ
กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา 3.69 0.48 มาก 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์
ปฏิบัติกิจกรรม 

4.15 0.8 มาก 

มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

3.85 0.9 มาก 

มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้อภิปรายซักถามและ
แสดงความคิดเห็น 

3.77 1.01 มาก 

มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.08 0.64 มาก 
มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 3.85 0.69 มาก 
มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้มีการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  4 0.58 มาก 
ความพึงพอใจต่อการท าแบบทดสอบในห้องเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนก่อนเรียน (ผ่าน
โปรแกรม Kahoot แบบดูโจทย์จากหน้าชั้นเรียน) 

3.69 1.55 มาก 

ความพึงพอใจต่อการท าแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนบทเรียนภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ก่อนเรียน (ผ่านโปรแกรม Kahoot แบบดูโจทย์จากอุปกรณ์ของนิสิต)  

3.62 1.39 มาก 

ความพึงพอใจต่อการส่งงานกลุ่มในไลน์กลุ่ม  3.23 1.17 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการส่งงานรายบุคคลในไลน์กลุ่ม  3.46 1.13 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการส่งงานรายกลุ่มใน TSU Mooc 3.54 0.88 มาก 
ความพึงพอใจต่อการส่งงานรายบุคคลใน TSU Mooc 3.77 0.83 มาก 
ความพึงพอใจต่อการใช้ไลน์กลุ่มในการสื่อสารกับผู้สอน 3.92 0.86 มาก 
ความพึงพอใจในการสอดแทรกค าสอนของผู้สอนหลัง Kahoot เฉลยค าตอบ ในแต่ละ
ข้อ ในขณะท าแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนบทเรียนก่อนเรียน 

3.85 0.8 มาก 

ความพึงพอใจต่อการท าข้อสอบกลางภาคแบบออนไลน์ผ่าน google form 4.08 0.86 มาก 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยรวม 3.77 0.6 มาก 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยรวม 4 0.82 มาก 
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ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 โดยความพึงพอใจทางด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน และ
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แม้ว่าความพึงพอใจต่อการส่งงานกลุ่มในไลน์กลุ่มและ
ความพึงพอใจต่อการส่งงานรายบุคคลในไลน์กลุ่มจะอยู่ในระดับปานกลางเกือบมาก (3.23 และ 3.46 ตามล าดับ) จากการ
สัมภาษณ์นิสิตเพิ่มเติม โดยให้ข้อเสนอแนะดังนี้ “ส่งงานกลุ่มใน tsu mooc มันดีกว่าค่ะ มันมีชื่อการส่งที่ชัดเจนค่ะ แต่ในไลน์
มันก็ดีไปอีกแบบตรงที่ส่งง่ายค่ะ”    “ส่งงานผ่านกลุ่มไลน์ไม่มีการก าหนดเวลาส่ง แต่ใน tsu mooc มันก าหนดเวลาส่งได้ มัน
เลยอาจจะดีกว่าถ้ามีเวลาก าหนดการส่งครับ”   นอกจากนี้นิสิตชายยังสะท้อนว่า ในไลน์มีห้องแชทมาก หาหัวข้อส่งยาก ต่าง
จากใน mooc ที่หาหัวข้อส่งง่ายกว่า และการเข้าถึง mooc เข้าถึงได้ง่ายและเร็วกว่า แต่ไลน์เข้าถึงได้ช้า ถ้าโหลดจากคอมฯ 
และถ้าไม่ได้ลงคอมฯ หากมือถือมีปัญหา ก็ส่งงานไม่ได้ 
 
ตารางที่ 3 จ านวนร้อยละของความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชากฎหมายและ
จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 จ าแนกตามเพศ หลักสูตร ผู้สอน วิธีการ
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้าน รายการประเมินความพึงพอใจ ชาย  
(54%) 

แปล
ความหมาย 

หญิง  
(46%) 

แปล
ความหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 
หลักสูตร เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต  3.86 มาก 3.67 มาก 

เนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4 มาก 3.67 มาก 
รายวิชาเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการเรียน 4 มาก 4 มาก 
รายวิชาเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน  3.57 มาก 3.5 มาก 
รายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ  4 มาก 4.17 มาก 

ผู้สอน ผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า 3.43 ปานกลาง  3.83 มาก 
ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ในเนื้อหาวิชา  

3.71 มาก 4 มาก 

ผู้สอนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี 3.86 มาก 4.17 มาก 
ผู้สอนมีความรอบรู้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการ  4.14 มาก 4 มาก 
ผู้สอนมีความเป็นกันเองให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น 3.71 มาก 4 มาก 

วิธีการ
สอน
และ

กิจกรรม
การ
เรียน

การสอน 

มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา 

3.57 มาก 3.83 มาก 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติกิจกรรม 

4.14 มาก 4.17 มาก 

มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

3.71 มาก 4 มาก 

มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้
อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น 

3.43 ปานกลาง 4.17 มาก 

มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4.14 มาก 4 มาก 

มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเน่ือง 

3.86 มาก 3.83 มาก 

มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้มีการสืบค้นข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ  

4.14 มาก 3.83 มาก 
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ด้าน รายการประเมินความพึงพอใจ ชาย  
(54%) 

แปล
ความหมาย 

หญิง  
(46%) 

แปล
ความหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 
ความพึงพอใจต่อการท าแบบทดสอบในห้องเรียนเพื่อทบทวน
บทเรียนก่อนเรียน (ผ่านโปรแกรม Kahoot แบบดูโจทย์จากหน้า
ชั้นเรียน) 

3.43 ปานกลาง 4 มาก 

ความพึงพอใจต่อการท าแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวน
บทเรียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ก่อนเรียน (ผ่านโปรแกรม 
Kahoot แบบดูโจทย์จากอุปกรณ์ของนิสิต)  

4.14 มาก 3  
 
ปานกลาง 

ความพงึพอใจต่อการส่งงานกลุ่มในไลน์กลุ่ม  2.86 ปานกลาง 3.67 มาก 
ความพึงพอใจต่อการส่งงานรายบุคคลในไลน์กลุ่ม  3 ปานกลาง 4 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการส่งงานรายกลุ่มใน TSU Mooc 3.86 มาก 3.17 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการส่งงานรายบุคคลใน TSU Mooc 4.14 มาก 3.33 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการใช้ไลน์กลุ่มในการสื่อสารกับผู้สอน 4 มาก 3.83 มาก 
ความพึงพอใจในการสอดแทรกค าสอนของผู้สอนหลัง Kahoot 
เฉลยค าตอบ ในแต่ละข้อ ในขณะท าแบบทดสอบออนไลน์เพื่อ
ทบทวนบทเรียนก่อนเรียน 

3.57 มาก 4.17 มาก 

ความพึงพอใจต่อการท าข้อสอบกลางภาคแบบออนไลน์ผ่าน 
google form 

3.71 มาก 4.5 มาก 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยรวม 3.57 มาก 4 มาก 
 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยรวม 3.86 มาก 4.17 มาก 

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชา

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 จ าแนกตามเพศ หลักสูตร ผู้สอน 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่านิสิตชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกใน
รายวิชาฯ ด้านหลักสูตร ผู้สอน และวิธีการสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอนอยู่ในระดับมาก แม้ว่านิสิตชายจะความพึงพอใจ
ต่อการส่งงานกลุ่มและรายบุคคลในไลน์กลุ่มในระดับปานกลาง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในขณะที่นิสิตหญิงมีความพึง
พอใจต่อการส่งงานรายกลุ่มและรายบุคคลใน TSU Mooc ในระดับปานกลาง แต่มีความพึงพอใจการส่งงานกลุ่มและ
รายบุคคลในไลน์กลุ่มในระดับมาก เนื่องจากนิสิตหญิงมักจะส่งงานกลุ่มเป็นกลุ่มแรก ๆ ในไลน์ เพราะส่งได้สะดวก ส่วนนิสิต
ชายมักจะส่งงานกลุ่มช้ากว่า และเมื่อปล่อยให้เวลาผ่านไปหลายวันท าให้มีข้อความในไลน์มากขึ้น ท าให้นิสิตชายค้นหา
ข้อความไม่สะดวก ซึ่งต่างจากการส่งงานใน TSU Mooc   นอกจากนี้ยังมีนิสิตชายบางคนที่มีปัญหาเรื่องสายตา (สายตาสั้น
มาก แม้นั่งอยู่แถวหน้าสุดของห้องเรียนแล้ว) ท าให้ผลประเมินความพึงพอใจต่อการท าแบบทดสอบในห้องเรียนเพื่อทบทวน
บทเรียนก่อนเรียน ผ่านโปรแกรม Kahoot แบบดูโจทย์จากหน้าช้ันเรียน อยู่ในระดับปานกลาง  

 
 สรุปผลการวิจัย     

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชากฎหมาย
และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 โดยท าการเก็บข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมด 13 คน การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และใช้สถิติร้อยละในการประมวลข้อมูล 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่านิสิตที่ตอบแบบสอบถามหญิงจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46 และเป็นชายจ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 54 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92 นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 โดยความพึงพอใจทางจ าแนกตามเพศ ด้านหลักสูตร 
ด้านผู้สอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ     

จากการวิจัยพบว่าความพึงพอใจต่อการส่งงานกลุ่มในไลน์กลุ่มและความพึงพอใจต่อการส่งงานรายบุคคลในไลน์กลุ่ม
จะอยู่ในระดับปานกลางเกือบมาก (3.23 และ 3.46 ตามล าดับ) แต่เป็นความพึงพอใจของนิสิตชายซึ่งเป็นนิสิตส่วนใหญ่ 
(54%) ที่มีจ านวนมากกว่านิสิตหญิง (46%) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้น้อยกว่าด้านอื่น ๆ  ควรจะต้องหาวิธีในการ
ปรับปรุงโดยเน้นให้นสิิตส่งงานใน ระบบ TSU Mooc เพียงอย่างเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงโปรแกรมและสะดวกในการ
ติดตามการส่งงานย้อนหลัง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
ในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 โดยการสัมภาษณ์นสิิต
เป็นรายบุคคลที่ลงทะเบียนทุกคน เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งจะท าให้ไดร้ับผลประเมินจากการวิจัยที่มีเหตผุล และตรง
กับความต้องการของผู้เรียนมากยิง่ขึ้น 
. 
รายการอ้างอิง     
 

พิชญา ตัณฑัยย์. (2558). ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์. ครั้งท่ี 1. สงขลา: โรงพิมพ์
ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์. 

Sara Baase. (2009). A Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues for Computing and the Internet.  
International Edition (3rd). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall: Prentice Hall.  

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในห้องเรยีนก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอก 2 
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ภาพประกอบท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในห้องเรยีนออนไลน์ในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 

ระลอก 2 
 

 
  



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

197 

ส่อง...กรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

Essence on Mindset and  Positive Psychological Capital of student of 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี  2)เปรียบเทียบกรอบความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ าแนกตามเพศ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)ศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 4)
เปรียบเทียบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ าแนกตาม เพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 220 คน ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามกรอบความคิดที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .797 และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .893 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (T-test) ทดสอบค่า (F-test) ทดสอบค่า
สหสัมพันธ์ของ Pearson Product moment coefficient correlation 
 ผลการศึกษา พบว่า  

กรอบความคิดของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
กรอบความคิดกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 
ค าส าคัญ: กรอบความคิด  ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to 1) study mindset of Prince of Songkla University  students’ 2) 
compare mindset of Prince of Songkla university students’ According to sex and GPA 3)  study positive 
psychological capital of Prince of Songkla university students’ 4) compare positive psychological capital of  
Prince of Songkla students’ according to sex and GPA 5) to find out the relationship between mindset and  
Positive Psychological Capital  of PSU students’.  220 students’ of Faculty of Education were employed in 
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the study in  2020. Tool used were the questionnaire of mindset and Positive Psychological Capital with 
the reliability of .797 and .893 respectively. Data analysis use of X, SD, t-test, F-test and Pearson Product 
moment coefficient correlation. The results  revealed that 
                    Positive  Psychological Capital of the students of the students were at high level.  
          Positive  Psychological Capital were at high level. 
                    Mindset and Positive Psychological Capital show positive relationship with the statistically 
significant at .01 

 
Keywords:  Mindset,  Positive Psychological Capital 
 
บทน า   
 ในชีวิตประจ าวันบุคคลต้องเผชิญปัญหาและประสบเรื่องราวมากมาย ซึ่งการเผชิญปัญหาเป็นกระบวนการทาง
ปัญญาและพฤติกรรมที่บุคคลตอบสนองต่อสถานการณ์ หรือสิ่งที่มากระทบ หรือคุกคามและก่อให้เกิดความเครียด ทั้งนี้เพื่อ
ขจัดหรือบรรเทาให้สถานการณ์ปัญหา หรือสิ่งที่มาคุกคามคลี่คลายลงการเผชิญปัญหาของบุคคลจะแสดงออกในรูปของ
พฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกจะมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิด จิตใจ อารมณ์ในขณะนั้น โดยพยายาม
จะควบคุมหรือทนต่อความต้องการภายในและภายนอกตนเองที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือเป็น
ปัญหา (Lazarus & Folkman, 1984) ความเครียดจึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการเผชิญปัญหา หรือเป็นการพยายามควบคุม 
การอดทนต่อความต้องการภายในและภายนอกตนเองที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญาและพฤติกรรมที่
บุคคลตอบสนองต่อสถานการณ์ สิ่งที่มากระทบหรือคุกคามบุคคลนั้น (Lazarus & Folkman, 1984) โดยเฉพาะหากเกิดกับ
วัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งของการศึกษาเล่าเรียนและเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะพัฒนาจากการเป็นวัยรุ่นไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ ที่มี
ปัจจัยหลายๆด้านที่ส่งผลต่อการเกิดความเครียด เช่น การมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และจิตใจ (ประณต  เค้าฉิม, 2551) ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ  
ซึ่ง Erikson (1968) มองว่า วัยรุ่นเป็นช่วงวัยท่ีบุคคลมีพัฒนาการความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งถือเป็นประโยชน์โดยตรงที่
จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ และก่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้ใหญ่ ดังนั้นการที่บุคคลพร้อมรับมือกับ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนากรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกให้เกิดขึ้น 
 ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive  Psychological  Capital: Positive PsyCap, PsyCap, HERO) มีองค์ประกอบ 
4 ด้าน ได้แก่ 1) ความหวัง (Hope) 2)การรับรู้ความสามารถในตนเอง (Self-efficacy) 3)การฟื้นฟู (Resilience) และ 4)การ
มองโลกในแง่ดี (Optimism) ซึ่งบุคคลที่มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เมื่อตกอยู่ในภาวะวิกฤต จะสามารถกลับคืนสภาพจิตใจเป็น
ปกติได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เป็นผู้ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ ทั้งการเรียน การท างาน การแข่งขันได้ดี (Fredrickson 
and others, 2003) เพราะบุคคลนั้นมีก าลังใจ มีแรงจูงใจ สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหากับสิ่ งเร้าทางลบได้ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด โดยใช้ทรัพยากรทางจิตใจที่มีอยู่ในตัวเองมาช่วยเป็นต้นทุนในการปรับเปลี่ยนความคิดบุคคลเพื่อจัดการ
กับปัญหาสุขภาพจิตให้รู้สึกไปในทิศทางบวก คือ ยังมีความหวัง ยังคงรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ มีมุมมองต่อโลกในทางบวก 
และยังมีจิตใจสงบ เพราะสามารถยืดหยุ่นทางจิตใจให้กลับคืนมาเป็นปกติได้ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่รุมเร้าทั้งทางร่างกาย
และจิตใจก็ตาม (Nelson and Cooper, 2007)  
 เมื่อบุคคลมีคุณลักษณะทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกแล้วก็จะส่งผลและพัฒนาให้บุคคลมีกรอบความคิดตามมา โดยกรอบ
ความคิด เป็นความเช่ือของมนุษย์ที่มีต่อลักษณะและคุณลักษณะของตนเองว่า สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ซึ่งกรอบ
ความคิดมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพยายาม ทัศนะที่มีต่อความล้มเหลว 
รวมถึงความสามารถในการปรับตัว (ชลิตา  รุ่งเรือง และเสรี  ซัดแช้ม, 2559) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา เพื่อการดึงคุณลักษณะด้านบวกที่มีอยู่ภายใน
ตนเองออกมาใช้ทั้งในด้านของการเรียนการท างาน หรือการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความพึงพอใจในชีวิตและ
มีความสุขด้วยกรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก อีกท้ังจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์   
 1.เพื่อศึกษากรอบความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 2.เพื่อเปรียบเทียบกรอบความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ าแนกตามเพศ สาขาวิชา รายได้ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.เพื่อศึกษาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 4.เพื่อเปรียบเทียบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ าแนกตามเพศ สาขาวิชา 
รายได้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 5. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง ก รอบ คว า มคิ ด แ ละ ทุ น ท า ง จิ ต วิ ท ย า เ ชิ ง บ วก ขอ งนั ก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
สมมติฐานของการวิจัย   
 1.กรอบความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระดับปานกลาง 
 2.กรอบความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ าแนกตาม เพศ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างกัน 
 3.ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในระดับปานกลาง 
 4.ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ าแนกตาม และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แตกต่างกัน 
 5.กรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มี
ความสัมพันธ์กัน 
 
กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี  ปีการศึกษา 2563 จ านวน 369 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาช้ันปีที่  4 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563 จ านวน 220 คน จากการสุ่มอย่างง่ายของ Yamane 
(1970) 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
               ผู้วิจัยสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสารจากต ารา หนังสือว่าด้วยแนวคิด ทฤษฎี บทความ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิง และการสร้างแบบประเมินที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนด

ตัวแปรต้น 
เพศ                                                                                                
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวแปรตาม 
  กรอบความคิด                                                                          

ความคิดเติบโต                                                           

ความคิดจ ากดั                                      
  ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก                                                   

ความหวัง                                                  
การรับรูค้วามสามารถ                       

ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ                                          

การมองโลกในแง่ดี                               
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ในที่น้ี คือ กรอบความคิด ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 1. ความคิดจ ากัด 2. ความคิดเติบโต 
และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  1. ด้านความหวัง 2.ด้านการรับรู้ความสามารถ 3. ด้านภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ และ 4. ด้านมองโลกในแง่ดี จากนั้นสร้างรายการค าถามของแบบประเมิน โดยให้ครอบคลุมตามนิยามที่ได้ก าหนดไว้ 
และน าเสนอแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ขอความเห็นชอบ และน าไปแก้ไข
เพิ่มเติม  น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จ านวน 3 ท่าน แล้วน าผลการพิจารณามาหาค่า IOC น าแบบประเมินท่ีผ่าน
การคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach's Alpha 
Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในที่นี้ได้ค่าความเช่ือมั่นของกรอบความคิด และทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เท่ากับ .797 
และ .893 ตามล าดับ เมื่อได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพตามที่ก าหนดแล้ว จึงน าไปเก็บข้อมูลจริง เพื่อการวิเคราะห์วิจัยต่อไป 
 
ผลและอภิปราย   

กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 เป็นเพศหญิงมีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 
สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาไทย การประถมศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และประเมินการศึกษา จิตวิทยา และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แต่ละสาขาวิชามีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 
สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา แต่ละสาขามีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีรายได้ต่ ากว่า 3,000 
บาท จ านวน 92 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.8 รายได้ 3,001 – 5,000 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.3  รายได้ 5,001 
– 6,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตั้งแต่ 6,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า 2.00-2.99 จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และ 3.00 – 3.49 จ านวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.9 3.50 – 4.00 จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 

 
 
                
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

        
ผลการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า นักศึกษามีกรอบความคดิโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า มี

ความคิดเติบโตมากกว่า (4.05) ความคิดจ ากดั (3.19)  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน กรอบความคดิของนักศึกษา ด้านความคิดจ ากดั  
รายการ X̅ SD การแปลผล 

1. สติปัญญาเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไดย้าก 
2. ความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด 
3. ฉันรู้สึกภูมิใจเมื่อมีคนช่ืนชมผลงานของฉัน 
4. ฉันรู้สึกหมดก าลังใจเมื่อสิ่งที่ท าไปได้รับค าวิพากษ์วิจารณ ์
5. สิ่งแวดล้อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนที่แท้จริงของฉันได ้
6. ทุกคนมีพ้ืนฐานของชีวิตเหมือนเดิมตั้งแต่เกิดจนตาย 
7. เมื่อประสบกับสถานการณ์ที่กดดัน ฉันจะเลี่ยงสถานการณ์นั้น 
8. หากประเมินแล้วว่าสิ่งที่จะท าเป็นไปไม่ได้ ฉันก็จะไม่ท าสิ่งนั้น 
9. ศัตรูไมส่ามารถเปลี่ยนเป็นมิตรได้ 
10. ทักษะทางปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

3.22 
3.13 
4.14 
3.30 
3.23 
2.74 
3.35 
3.17 
2.70 
2.93 

1.076 
1.153 
0.876 
0.967 
0.996 
1.332 
0.882 
1.013 
1.299 
1.503 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

โดยรวม 3.19 .683 ปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่า กรอบความคิดของนักศึกษา ด้านความคิดจ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อจ าแนกรายข้อ รายการที่ว่า“ฉันรู้สึกภูมิใจเมื่อมีคนช่ืนชมผลงานของฉัน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.14) รองลงมาคือ “เมื่อ
ประสบกับสถานการณ์ที่กดดัน ฉันจะเลี่ยงสถานการณ์นั้น” (3.35) และน้อยที่สุดคือ “ศัตรูไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมิตรได้” 
(2.70) 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรอบความคิดของนักศึกษา ด้านความคิดเติบโต  

รายการ X̅ SD การแปลผล 
11. สติปัญญาเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้
12. ทุกคนมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้ทุกวัน 
13. การพัฒนาตนเองมาจากค าต าหนิ ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะของผู้อื่น 
14. ใคร ๆ ก็สามารถเรียนว่ายน้ าได้ 
15. อุปสรรคท าให้ฉันมีความพยายามมากขึ้น 
16. ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นไดเ้สมอ 
17. เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ฉันจะยิ่งสนุกกับการท าสิ่งนัน้มากขึ้น 
18. การเรียนรู้สามารถท าให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้ในทุก ๆ เรื่อง 
19. การท าอะไรใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนท าได้ 
20. สิ่งที่ฉันท าทุกวันน้ี เป็นสิ่งท่ีฉันพอใจที่จะเลือกเอง 

4.09 
4.28 
3.92 
3.71 
4.08 
4.18 
3.92 
4.11 
4.14 
4.14 

.861 

.824 

.901 
1.014 
.849 
0.724 
0.745 
0.78 
0.822 
0.754 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.05 .521 มาก 
           ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  จะเห็นได้ว่า กรอบความคิดของนักศึกษา ด้านความคิดเติบโต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกรายข้อ รายการที่ว่า “ทุกคนมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้ทุกวัน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.28) รองลงมาคือ “ฉันสามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้เสมอ” (4.18) และน้อยที่สุดคือ “ใคร ๆ ก็สามารถเรียนว่ายน้ าได้” (3.71) 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบกรอบความคิดของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 

ด้าน ชาย หญิง t Sig. 
X̅ SD X̅ SD 

ความคิดจ ากัด 
ความคิดเติบโต 

3.21 
3.94 

.621 

.485 
3.18 
4.10 

.716 

.532 
.281 

-2.168 
.779 
.031* 

โดยรวม 3.58 .377 3.64 .483 -1.112 .008** 
* p < .05 ,  ** p < .01  
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จากตาราง จะเห็นได้ว่า กรอบความคิดของนักศึกษา เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบกรอบความคิดของนักศึกษา จ าแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ด้าน ต่ ากว่า 2.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 F Sig. 
X̅ SD X̅ SD X̅ SD 

ความคิดจ ากดั 
ความคิดเติบโต 

3.24 
4.00 

.675 

.480 
3.16 
4.05 

.665 

.566 
3.22 
4.08 

.725 

.467 
.291 
.281 

.748 

.755 
โดยรวม 3.62 .421 3.65 .463 .109 .979 .194 .824 
จากตาราง จะเห็นได้ว่า กรอบความคิดของนักศึกษาเมื่อจ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกตา่งกัน  

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา  

        
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่า นักศึกษามีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้าน 

มากที่สุด คือ ด้านการมองโลกในแง่ดี รองลงมา คือ ด้านความหวัง และน้อยท่ีสุด ด้านการรับรู้ความสามารถ ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา ด้านความหวัง  
รายการ X̅ SD การแปลผล 

1. ฉันจะไม่ท้อถอยกับปัญหา และเชื่อว่ามีหนทางที่จะแก้ไขได ้
2. ขณะนี้ฉันมีพลังที่จะท าใหเ้ป้าหมายของฉันประสบความส าเร็จ 
3. ฉันมีวิธีท่ีบรรลุเป้าหมายการเรยีนที่หลากหลาย 
4. ขณะนี้ฉันรูส้ึกว่าฉันมีความกระตือรือร้นที่จะท าเป้าหมายให้ส าเรจ็ 
5. เมื่อฉันพบว่าผลการเรยีนของฉันต่ ากว่าเป้าหมายที่คาดหวังไว้  
ฉันจะพยายามหาวิธีพัฒนา และเริม่ต้นท าในสิ่งที่ดีกว่า 
6. เมื่อฉันตั้งเป้าหมายและวางแผนงานใดๆแล้ว ฉันจะมีสมาธิในการท าเป้าหมายให้
ประสบความส าเรจ็ 
7. ฉันท างานตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้โดยเชื่อว่ามีความตั้งใจแล้วย่อมมวีิถีทาง  

4.17 
4.11 
3.98 
3.91 

4.12 
 

4.01 
 

3.95 

.646 

.823 

.672 

.713 

.679 
 

.721 
 

.733 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

โดยรวม 4.04 .488 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา ด้านความหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อจ าแนกรายข้อ รายการที่ว่า “ฉันจะไม่ท้อถอยกับปัญหา และเช่ือว่ามีหนทางที่จะแก้ไขได้” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.17) 
รองลงมาคือ “เมื่อฉันพบว่าผลการเรียนของฉันต่ ากว่าเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ฉันจะพยายามหาวิธีพัฒนา และเริ่มต้นท าในสิ่งที่
ดีกว่า” (4.12) และน้อยที่สุดคือ “ขณะนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีความกระตือรือร้นที่จะท าเป้าหมายให้ส าเร็จ” (3.91) 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา ด้านการรับรู้ความสามารถ  
รายการ X̅ SD การแปลผล 

8. ฉันรู้สึกมั่นใจเมื่อต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานในคณะ องค์กรต่าง ๆ 
โรงเรียน เพื่อเจรจางานต่าง ๆ ให้ราบรื่น ลุล่วงได้ด้วยดี 
9. ฉันรู้สึกมั่นใจว่าสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเรียน เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาได้ 
10. แม้ว่าเพื่อน ๆ ในกลุ่มจะมอบหมายให้ฉันท างานพิเศษซึ่งฉันไม่เคยท ามาก่อน  
ฉันยังคงเชื่อในความสามารถของฉันว่าฉันสามารถท าได้ 
11. ฉันมั่นใจในผลการท างานต่าง ๆ ของฉันว่าสามารถปฏิบัติภายใต้ความกดดัน 
และสถานการณ์ที่ท้าทายได้ 
12. ฉันรู้สึกมั่นใจว่าฉันสามารถท าให้เป้าหมายในการเรียนของฉันประสบผลส าเร็จได้ 

3.65 
 
3.71 
3.91 

 
3.82 
 
4.02 

.880 
 
.749 
.765 

 
.773 
 
.695 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
     มาก 
 

มาก 
โดยรวม 3.82 .559 มาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา ด้านการรับรู้ความสามารถ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจ าแนกรายข้อ รายการที่ว่า “ฉันรู้สึกมั่นใจว่าฉันสามารถท าให้เป้าหมายในการเรียนของฉันประสบผลส าเร็จ
ได้” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.02) รองลงมาคือ “แม้ว่าเพื่อน ๆ ในกลุ่มจะมอบหมายให้ฉันท างานพิเศษซึ่งฉันไม่เคยท ามาก่อน ฉัน
ยังคงเชื่อในความสามารถของฉันว่าฉันสามารถท าได้” (3.91) และน้อยที่สุดคือ “ฉันรู้สึกมั่นใจเมื่อต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก 
เช่น หน่วยงานในคณะ องค์กรต่าง ๆ โรงเรียน เพื่อเจรจางานต่าง ๆ ให้ราบรื่น ลุล่วงได้ด้วยดี” (3.65) 
 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา ด้านภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  
รายการ X̅ SD การแปลผล 

13. ฉันสามารถควบคุมอารมณ์และจัดการกับความยุ่งยากวุ่นวายในช้ันเรียนได้ดี 
14. เมื่อฉันท้อแท้ในการเรียนที่ล้มเหลว ฉันก็สามารถเอาชนะได้อย่างรวดเร็ว 
15. แม้ว่างานท่ีฉันท ายังไม่ประสบความส าเร็จ ฉันก็จะพยายามต่อไป 
16. แม้ว่าความรับผดิชอบในงานท่ีมีมากเกินไปที่ท าให้ฉันรู้สึกอึดอดัใจ  
ฉันก็สามารถจัดการให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
17. ฉันไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะเผชิญความยุ่งยาก 
18. ฉันจัดการกับความเครียดได้บอ่ยครั้ง 
19. ฉันเรียนรู้จากความผดิพลาดในอดีต เพื่อให้สามารถเอาชนะมันให้ได้อย่างรวดเร็ว 

3.88 
3.76 
4.01 
3.99 

 
3.98 
3.88 
3.91 

.770 

.771 

.682 

.743 
 

.734 

.841 

.842 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 3.92 .525 มาก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา ด้านภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อจ าแนกรายข้อ รายการที่ว่า “แม้ว่างานที่ฉันท ายังไม่ประสบความส าเร็จ ฉันก็จะพยายามต่อไป” มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (4.01) รองลงมาคือ “แม้ว่าความรับผิดชอบในงานที่มีมากเกินไปที่ท าให้ฉันรู้สึกอึดอัดใจ ฉันก็สามารถจัดการให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี” (3.99) และน้อยที่สุดคือ “เมื่อฉันท้อแท้ในการเรียนที่ล้มเหลว ฉันก็สามารถเอาชนะได้อย่างรวดเร็ว” (3.76)  

 

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา ด้านการมองโลกในแง่ดี  
รายการ X̅ SD การแปลผล 

20. ฉันเช่ือว่าจะเกิดสิ่งดี ๆ เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของฉันในอนาคต 
21. ฉันเช่ือว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้น มีด้านสว่างเสมอ  
22. ในขณะท ากิจกรรมในช้ันเรียนแล้วประสบปัญหา ฉันเช่ือว่าทุกปัญหามีทางออก
และมีวิธีการแก้ปัญหาเสมอ  
23. ถ้าฉันต้องประสบกับสถานการณ์ที่เลวร้าย ฉันเช่ือว่าฉันจะผ่านไปได้ด้วยดีและ
รวดเร็ว  
24. ฉันเช่ือว่าความส าเร็จของฉันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ 

4.00 
4.18 
4.10 

 
4.07 

 
4.21 

.773 

.730  

.766  
 

.709  
 

.723  

มาก  
มาก   
มาก  

 
มาก  

 
มาก 

โดยรวม 4.11  .570  มาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา ด้านการมองโลกในแง่ดี โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อจ าแนกรายข้อ รายการที่ว่า “ฉันเช่ือว่าความส าเร็จของฉันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้”  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(4.21) รองลงมาคือ “ฉันเช่ือว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้น มีด้านสว่างเสมอ” (4.18) และน้อยที่สุดคือ “ฉันเช่ือว่าจะเกิดสิ่งดี ๆ 
เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของฉันในอนาคต” (4.00) 

 
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ 

ด้าน ชาย หญิง t Sig. 
X̅ SD X̅ SD 

ความหวัง 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
การมองโลกในแง่ดี 

3.97 
3.83 
3.89 
4.03 

.500 

.565 

.500 

.552 

4.07 
3.82 
3.93 
4.16 

.480 

.557 

.539 

.576 

1.527 
.170 
-.427 
-1.623 

.128 

.865 

.670 

.106 
โดยรวม 3.93 .446 3.99 .457 -1.003 .317 

จากตาราง จะเห็นได้ว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา เมื่อจ าแนกตามเพศ มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 11  การเปรียบเทียบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา จ าแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ด้าน ต่ ากว่า 2.00-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 t Sig. 
X̅ SD X̅ SD X̅ SD 

ความหวัง 
การรับรูค้วามสามารถ 
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
การมองโลกในแง่ด ี

3.98 
3.74 
3.79 
4.01 

.458 

.573 

.456 

.567 

4.04 
3.82 
3.90 
4.10 

.476 

.534 

.534 

.563 

4.06 
3.88 
4.03 
4.20 

.529 

.590 

.534 

.579 

.429 

.844 
3.061 
1.443 

.652 

.431 
.049* 
.238 

โดยรวม 3.88 .437 3.97 .445 4.04 .471 1.765 .174 
* p < .05 
 
จากตาราง จะเห็นได้ว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา เมื่อจ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ด้าน

ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบความคิดกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 
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ความคิดจ ากดั -- .099 .817** .096 .323** .262** .241 .213** 
ความคิดเติบโต  _ .654** .499** .283** .403** .516** .501** 
กรอบความคิด   _ .362** .410** .432** .330** .452** 
ความหวัง    _ .635** .679** .676** .884** 
การรับรูค้วามสามารถของตนเอง     _ .678** .464** .808** 
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ      _ .640** .893** 
การมองโลกในแง่ด ี       _ .810** 
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก        _ 

    ** p < .01 
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล” พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างกรอบความคิดกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก จะเห็นได้ว่า 
ด้านความคิดเติบโตกับความหวัง ด้านความคิดเติบโตกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านความคิดเติบโต  กับภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจ ด้านความคิดเติบโตกับการมองโลกในแง่ดี  และด้านความคิดเติบโตกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดจ ากัดกับความหวัง  และ
ความคิดจ ากัดกับการมองโลกในแง่ดี 
 
การอภิปรายผล 

สมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า “กรอบความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ใน
ระดับปานกลาง” จากผลการศึกษาท่ีพบว่า นักศึกษามีกรอบความคิดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ 
ความคิดเติบโต รองลงมาคือ ความคิดจ ากัด สมมติฐานนี้จึงได้รับการยอมรับ อภิปรายได้ว่า การที่นักศึกษา มีความคิดเติบโต
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3.00 – 3.49 ซึ่งเป็นระดับการ
เรียนที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ อยู่ในลักษณะการเรียนดี เก่ง ซึ่งลักษณะของเด็กที่เรียนดีจะเป็นคนที่ช่างสังเกต มีความรู้สึกไว 
และรับรู้ได้เร็ว สามารถคิดได้อย่างมีความสุข ชอบตั้งค าถาม มีความคิดเป็นของตัวเอง มีใจจดจ่อเมื่อพบสิ่งแปลกใหม่ ไม่
ท้อถอยง่ายเมื่องานล้มเหลว แก้ปัญหาด้วยตัวเอง เฉลียวฉลาดในการหาค าตอบและคิดค้นค าตอบใหม่ ๆ เช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนเอง มองเห็นปัญหาที่น่าสนใจอยู่เสมอ เรียนรู้ปัญหาและ แก้ปัญหา และสามารถเอาชนะปัญหานั้นได้ เมื่อ
พิชิตปัญหาได้แล้ว ก็มองหาปัญหาอื่น ๆ ต่อไป เช่น การฝึกสมองประลองปัญหาตลอดเวลา ด้วยลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ 
สอดคล้องกับ ชัชวาล ศิลปกิจ, อรวรรณ ศิลปะกิจ และรสสุคนธ์ ชมช่ืน (2558) ได้นิยามค าว่า ความคิดเติบโต (Growth 
mindset) หมายถึง พฤติกรรมที่ครอบคลุมถึงความคิด ความรู้สึก หรือการแสดงออกถึงการสร้างความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเอง 
เช่ือว่าตนเองมีความฉลาด และสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ มีความคิด ความเช่ือ หรือทัศนคติที่เช่ือมั่นในความสามารถและ
สติปัญญา สามารถพัฒนา แก้ไข ดัดแปลงได้ ให้ความส าคัญกับความพยายาม ชอบปัญหา และความท้าทาย มีความมุ่งมั่นใน
การพุ่งชนปัญหา และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีหนทางในการเรียนรู้ที่ดี และสามารถน าพาไปสู่ความส าเร็จได้ Aronson, et al. 
(2002) พบว่านักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความคิดเติบโต เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญ (academics are important) และ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมความคิดเติบโต 

สมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า “กรอบความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ าแนก
ตามเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน”  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีกรอบ
ความคิดแตกต่างกัน   แต่ไม่แตกต่างกันตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมมติฐานนี้จึงได้รับการยอมรับบางส่วน อภิปรายผลได้
ว่า การที่นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเติบโตแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ระดับลึก พบว่า เพศหญิงจะมีความคิดเติบโต
มากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายจะมีความคิดจ ากัดมากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศหญิงเป็นเพศที่มีความ
รับผิดชอบ ใส่ใจ มุ่งมั่น มุมานะ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่นและรับมือกับภาวะวิกฤตได้ดีกว่าเพศชาย  อีกทั้งใน
ปัจจุบันผู้หญิงหลายคนได้มีโอกาสศึกษาหาเล่าเรียน ได้ท างานนอกบ้าน มีหน้าที่การงานที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น อาทิเช่น 
Hillary Diane Rodham Clinton (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา) Chancellor of Germany 
(นายกรัฐมนตรีเยอรมนี) และ Dr. Jill Biden (สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง) ล้วนเป็นตัวอย่าง และตัวแบบของผู้หญิงที่มีบทบาท
โอกาสทางสังคม มีช่ือเสียง และได้รับการยอมรับ และเติบโตในหน้าที่การงาน ที่ท าให้ตนเองได้เรียนรู้ สามารถพัฒนาทักษะ
ความคิด มีวิสัยทัศน์ใช้วิจารณญาณ ด้วยประสบการณ์ทางตรงต่างๆ ที่พบเจอ และ Schoder et at (2014) และ Mangels et 
al. (2006) พบว่า ผู้ที่มีกรอบความคิดแตกต่างกันจะมีลักษณะของคลื่นไฟฟ้าสมองในบางต าแหน่งแตกต่างกันด้วย  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน มีกรอบความคิดไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่เลือกเรียนคณะนี้ และให้ความส าคัญเลือกเรียนตามสาขาวิชาที่ตนเองมีความชอบ ความถนัด ความ
สนใจ มีรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของตนเอง ต่างได้รับการสอนจากคณาจารย์ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
เจริญงอกงามทางความคิด  เช่น การคิดเชิงบวก การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงอนาคต ฯลฯ และใน
ระหว่างการเรียนการสอนอาจารย์มีกลยุทธ์และเทคนิคการสอนที่ ให้การชมเชย มีความเข้าใจ ใส่ใจนักศึกษา ให้ก าลังใจและ
คอยสนับสนุนให้นักศึกษาได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และเช่ือมั่นในความสามารถของนักศึกษาๆ มีความสุขในการ
เรียน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความคิดเติบโตสูง และนักศึกษาที่มีผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าจะมีความคิดเติบโตต่ า ซึ่งเห็นได้ว่า ยิ่งมีความคิดเติบโตสูงมากเท่าไหร่ก็จะมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนมากเท่านั้น สอดคล้องกับ Aronson, et al. (2002) พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมความคิดเติบโตมีความสุขในการ
เรียน (Enjoy academic) เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญ (Academics are Important) และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักศึกษาท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมความคิดเติบโต  

สมมติฐานที่ 3 กล่าวว่า  “ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
อยู่ในระดับปานกลาง” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักศึกษา มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก สมมติฐาน
นี้จึงไม่ได้รับการยอมรับ ในท่ีนี้ผู้วิจัยอภิปรายได้ ดังนี ้

การมองโลกในแง่ดี พบว่า นักศึกษามีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ด้านการมองโลกในแง่ดีในระดับมาก อาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งเสริมการสร้างเสริมทุนทางจิตใจในทางบวก และจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี และศิลปะการมองโลกอย่างสร้ างสรรค์ให้กับนักศึกษา ผ่านการถ่ายทอดจากรายวิชาที่มี
จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างให้นักศึกษาให้เป็นผู้น าวิชาชีพทางวิชาการและทางสังคม เช่น รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิต ทักษะ
ชีวิต สุขภาวะกายและจิต ภูมิปญญาในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับ Grose (n.d.) ที่กล่าวว่า การมองสถานการณ์ทุกอย่าง
ตามความเป็นจริง เป็นเหตุเป็นผล และมีสติ มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม    มีก าลังใจและทัศนะที่ถูกต้อง จะสามารถ
ท าให้บุคคลนั้นมองการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นไปในทางที่ดีได้ ความหวัง ผลการศึกษาท่ีพบว่า นักศึกษามีด้านความหวังในระดบั
มาก เนื่องจากช่วงวัยของนักศึกษาเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่การเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง  Erikson ที่ให้
ความเห็นว่านักศึกษาที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย มีระดับพัฒนาการตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ขั้นที่ 5 ระยะวัยรุ่น 
(Adolescent period) อายุ 12-20 ปี : ขั้นการเข้าใจอัตลักษณ์ของตนเองกับไม่เข้าใจตนเอง (Identity vs role confusion
) เป็นระยะที่เริ่มสนใจเรื่องเพศ เข้าไปผูกพันกับสังคมและต้องการต าแหน่งทางสังคม ความรู้สึกเป็นอิสระและเป็นตัวของ
ตัวเอง เข้าใจอัตลักษณ์ของตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มีความเช่ืออย่างไร และตนเองเป็นใคร หากไม่สามารถรวบรวม
ประสบการณ์ในอดีตได้ ก็จะไม่สามารถเข้าใจตัวเอง เกิดความสับสน และความขัดแย้ง จึงมีความคิดและการตัดสินใจในระดับ
ที่มุ่งอนาคต  สร้างจินตนาการเชิงอนาคตที่มุ่งส าเร็จ มีความหวังในเป้าหมายชีวิต ซึ่งความหวังของนักศึกษาท่ีได้รับการปลูกฝัง
และพัฒนาแต่ละคนแตกต่างกัน นอกจากนี้ประสบการณ์ทางตรงต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับระหว่างเรียน เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งที่ล้มเหลวและสมหวัง ล้วนบ่มเพาะ ขัดเกลาให้นักศึกษาได้มีทุนทางจิตวิทยา
หรือมีวัคซีนใจที่เป็นกรอบเสริมสร้างความเข้มแข็ง มุ่งมั่นให้กับชีวิต จึงเป็นแรงปรารถนาเพื่อมุ่งความส าเร็จ รวมถึงการได้รับ
การส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ท าให้นักศึกษามีเป้าหมายในอนาคต น าไปสู่การจินตนาการ
ความส าเร็จที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับ Grotberg (1995) ที่ว่า การมีตัวแบบที่ดีให้บุคคลได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
บทบาท และความรับผิดชอบที่ได้รับ ที่ท าให้บุคคลรับรู้ถึงความถูกต้อง สิ่งที่ควรท า หรือไม่ควรท า และกฎเกณฑ์ต่างๆที่บุคคล
จะต้องปฏิบัติตาม 

ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ พบว่า นักศึกษามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจในระดับมาก เห็นได้จากความคิดเห็นจากข้อค าถามที่ว่า 
“แม้ว่างานที่ฉันท ายังไม่ประสบความส าเร็จ ฉันก็จะพยายามต่อไป” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแสดงให้เห็นว่า ต่อให้นักศึกษาพบเจอกับ
อุปสรรคมากเพียงใด ก็จะพยายามที่จะผ่านมันไปให้ได้ด้วยการเผชิญปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การที่นักศึกษามีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในระดับมาก อาจเป็นเพราะ  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ 61.35 (งาน
ทะเบียนและสถิตินักศึกษา, 2563) ซึ่งศึกษาอยู่ในภูมิภาค/ภูมิล าเนาของตนเอง  จึงรู้สึกปลอดภัย และคุ้นชิน อบอุ่น มั่นคงทาง
จิตใจ ไม่รู้สึกแปลกแยกที่จะต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตให้เข้ากับบริบทสิ่งแวดล้อม มีพลังสุขภาพจิต และนอกจากนี้ยังพบว่า 
นักศึกษาท่ีมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น นั่นคือ ยิ่งนักศึกษามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจมากเท่าไหร่ก็จะยิ่ง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม Tiet et al (1998) พบว่า ตัวแปรความยืดหยุ่นและทนทาน มี
ความสัมพันธ์กับระดับความสามารถทางสติปัญญา นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันทางจิตใจของนักศึกษาที่ได้ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะทางมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนที่มีรายวิชาที่หลากหลายทั้งวิชาภาคบังคับ วิ ชาเลือก 
และวิชาเลือกเสรี เพื่อพัฒนาผู้เรียนในมิติต่างๆ เช่น มิติจิตใจ มิติสังคม มิติกาย อาทิเช่น วิชากีฬา มวย ว่ายน้ า เปตอง โยคะ 
ลีลาศ ร าไทยเพื่อสุขภาพ บาสเกตบอล แฮนด์บอล เทเบิลเทนนิส เทควันโด ไอกิโด ยูโด โขนเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ 
รายวิชาแรงจูงใจและอารมณ์ รายวิชาจิตวิทยาการรู้คิด ฯลฯ โดยประสบการณ์หลากหลายรูปแบบจากแตล่ะรายวิชาดังกลา่วนี้ 
ท าให้เมื่อนักศึกษาได้รู้เรียนและเรียนรู้ ครั้นเมื่อพบเจอกับเหตุการณ์หรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น ความเครียดในการเรียน การ
ปรับตัวในสังคม เพื่อน ฯลฯ จึงสามารถปรับอารมณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติ   และสามารถน าประสบการณ์ความผิดพลาดนั้นๆ  มา
แก้ไขในปัจจุบันได้ดี การรับรู้ความสามารถ พบว่า นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
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นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของอยู่ในระดับ 3.00 – 3.49 ซึ่งเป็นระดับการเรียนที่ดี สะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกภาพการเป็นผู้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีมาตรฐานความเป็นเลิศ ( Excellent 
Standard) รับรู้ความสามารถของตนเอง มีเป้าหมาย มีการวางแผนเพื่อเอาชนะอุปสรรค  (อริยา คูหา , 2561) ซึ่งเด็กที่ฉลาด
จะมองตัวเองว่าเป็นคนที่มีความสามารถ เช่ือมั่นในตัวเอง ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวท าอะไรไม่ส าเร็จ มองเห็นปัญหาที่
น่าสนใจอยู่เสมอ รับรู้ปัญหาได้ตามความเป็นจริง ไม่คิดว่าปัญหานั้นยากหรือง่ายเกินไป จะเรียนรู้จากการคิดและลองท าดูโดย
ไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความวิตกกังวล ค าพูดของคนอ่ืน ฯลฯ เด็กฉลาดจะมีการตรวจสอบการแก้ปัญหาของตนเอง
อย่างเป็นขั้นตอน เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแก้ไขทันที หรือเมื่อได้รับข้อมูลใหม่จะน ามาพิจารณาและปรับปรุงการแก้ปัญหาให้ดี
ขึ้น จะมีการตรวจทานผลลัพธ์อยู่เสมอ สอดคล้องกับ อภิญญา อิงอาจ และชลธร อริยปิติพันธ์ (2553) ศึกษาการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านการเรียนและความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการวิจัยบ่งช้ีว่า นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความสามารถด้านการเรียน นอกจากนี้ช่วงวัยของ
นักศึกษาผ่านการใช้ชีวิต พบเจอเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่ส่งผลดีและไม่ดี ประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อน
ความสามารถของนักศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับตัวนักศึกษาเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับ  

สมมติฐานที่ 4 กล่าวว่า  “ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
จ าแนกตาม เพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักศึกษาที่มีเพศและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างกัน มีทุนจิตวิทยาทางบวกไม่แตกต่างกัน สมมติฐานนี้จึงไม่ไดร้ับการยอมรับ อภิปรายผลได้ว่า นักศึกษาท่ี
มีเพศต่างกัน มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท้ังเพศชาย เพศหญิง มีสภาวะจิตใจในทางบวก 
มีคุณลักษณะ การรับรู้ทางปัญญาต่อสถานการณ์ทางบวก มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะปกติ มีความ
เ ช่ื อมั่ น ในคว ามส ามา รถของตน เ อ ง  และมี ค ว ามหวั ง ใ นกา รศึ กษา ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น  เ หตุ นี้ อ า จ เ กิ ด จ ากที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะทางจิตใจในทางบวกให้เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาโดยเสมอภาค มีโอกาสได้รับความรู้จากอาจารย์อย่างเสมอหน้า กล่าวคือ มีความเป็นเอกภาพในการส่งเสริม 
สนับสนุนทางการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้เท่าเทียมกัน สังเกตได้จาก
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ ในทุกช้ันปี สาขาวิชา ตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในลักษณะชมรมต่าง ๆ สโมสร และอื่นๆ เช่น  ชมรมวาทศิลป์ ชมรมวิเทศสัมพันธ์ ชมรม
นาฏรักษ์ ชมรมภาษาอังกฤษประยุกต์ ฯลฯ สอดคล้องกับ Qingquan & Zongkui (2009) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทาง
จิตวิทยา รูปแบบการจัดการกับปัญหา และสุขภาพจิต พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกไม่แตกต่างกัน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีทุนจิตวิทยาเชิงบวกโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน แต่ด้านภูมิคุ้มกันทางจิตใจมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะค่าเฉลี่ยรวมของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 - 3.49 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ดี สิ่งนี้มีผลท า
ให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเอง มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตน เกิดการมองโลกในแง่ดี ท าให้บุคคลมีความรู้สึกท่ีดี
ที่จะส่งต่อให้กับคนรอบข้าง สุชา จันทร์เอม (2542 อ้างถึงใน อริยา คูหา, 2556) กล่าวถึง ความหมายของเชาวน์ปัญญาว่าเป็น
ความสามารถอย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่ท าให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้ส าเร็จ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ได้ดี ซึ่งจะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นทักษะทางสมองที่บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของบุคคล จึงมีผลต่อภูมิคุ้มกันทางจิตใจและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของบุคคลนั้น สอดคล้องกับ Tjkraatmadja 
& Febriansyah (2007) ศึกษาอิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของ
นักเรียน พบว่า ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียน สอดคล้องกับ Luthans, Luthans and 
Jensen. (2012) ที่ศึกษาผลของทุนทางจิตวิทยากับผลส าเร็จทางการเรียนของนักศึกษาในวิทยาลัยด้านธุรกิจ พบว่า ทุนทาง
จิตวิทยามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) ดังนั้นหากมีการเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาให้กับนักศึกษาก็จะมีผล
ต่อความส าเร็จในการเรียนของนักศึกษาได้ 

สมมติฐานที่ 5 กล่าวว่า “กรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี มีความสัมพันธ์กัน” พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างกรอบความคิดกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก สมมติฐานนี้
จึงได้รับการยอมรับ จะเห็นได้ว่า ด้านความคิดเติบโตกับความหวัง ด้านความคิดเติบโตกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
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ด้านความคิดเติบโตกับภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ด้านความคิดเติบโตกับการมองโลกในแง่ดี และด้านความคิดเติบโตกับทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดจ ากัดกับความหวัง  และความคิดจ ากัดกับการมองโลกในแง่ดี 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้  

1. ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีกรอบความคิดทั้งโดยรวมและด้านความคิดจ ากัดอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นคณะ
และมหาวิทยาลัย จึงควรส่งเสริมหลักสูตร และจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดที่เติบโต นอกเหนือจากการเรียน
ในห้อง   

2. ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่
ทางมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่คอยส่งเสริมให้นักศึกษามีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในการด าเนินชีวิต 
ดังนั้นในทุกๆปีการศึกษามหาวิทยาลัยจึงควรจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวกเพื่อที่จะได้เป็นวัคซีนใจแก่นักศึกษา 

3. ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีกรอบความคิดซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ดังนั้น ทาง
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและบูรณาการการเรียนการสอนให้นักศึกษามีคุณลักษณะทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกทั้ง 4 องค์ประกอบ 
นั้นคือ ความหวัง การรับรู้ความสามารถของตนเอง ภูมิคุ้มกันทาง จิตใจ และการมองโลกในแง่ดี เพื่อส่งผลและพัฒนาให้
นักศึกษามีความคิดที่เติบโตเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคคล
ที่มีความคิดเติบโต มีทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในการด าเนินชีวิต เพื่อจะได้ประสบความส าเร็จในทุกด้านของชีวิต 

4.ในการท าวิจัยครั้งถัดไปควรก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดตัวแปรแทรกซ้อน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา   
2. ควรศึกษากรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา ในสถาบันอื่น ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ  
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาที่ต่างคณะ และระดับชั้น 
4. ควรมีการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์ หรือการทดลอง เพื่อเปิด   โอกาสใน

นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นของตนเองที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเต็มที่  
5. ควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร และ   เปรียบเทียบต่าง

ระดับชั้น หรือต่างสถาบัน 
6. ปัจจุบันยังมีการศึกษาเกี่ยวกับกรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกค่อนข้างน้อย ดังนั้น โอกาสต่อไปจึงควร

มีการศึกษาความสัมพันธ์ของกรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับตัวแปรอื่นๆ อาทิ ความสุขในการเรียน ทุนมนุษย์ 
และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้สามารถขยายผลการศึกษาเกี่ยวกับกรอบความคิดและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้
มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

สถาบันอาศรมศิลป์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีปรัชญาพื้นฐานในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านคุณค่าภายใน (Heart) ความรู้ที่จ าเป็น (Head) และทักษะที่ส าคัญ (Hands) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และศึกษาปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเพื่อการพัฒนา ตามความคิดเห็นของอาจารย์
ประจ า สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ประจ า 
3 คณะ รวม 13 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการเขียนบันทึกสะท้อนด้วยตนเอง และการ
สอบถามข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การจัดหมวดหมู่ การตีความและสรุปความ ผลการศึกษา
พบว่า การจัดการศึกษาแบบองค์รวมช่วยพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ทักษะการคิด การท างาน
อย่างเป็นระบบ และการเข้าถึงคุณค่าแท้ของชีวิต ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ในทั้งด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม  ภาษาดิจิทัล  การงานอาชีพและทักษะชีวิต ปัญหาส าคัญที่พบคืออาจารย์บางท่านไม่มีความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบการเรียนรู้แบบองค์รวม และการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์  แนวทางการแก้ปัญหาที่ส าคัญ
คือฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอก เพื่อประสานพลังในการจัดการศึกษาแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ  
 
ค าส าคัญ: การศึกษาแบบองค์รวม  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  สถาบันอาศรมศิลป์ 
 

Abstract 
 Arsom Silp Institute of the Arts, a private higher education institute, focuses on the basic philosophy 
of Holistic Education, aiming at the development of higher education students including heart, head and 
hands.  The purposes of the research were to study the state of holistic education management for higher 
education students’  21st century learning skill development; and to study problems and obstacles, and 
guidelines for problem solving according to full-time lecturers’ opinions. Qualitative research method was 
employed in the study, a case study of Arsom Silp Institute of the Arts.  Qualitative data were collected 
from 13 full- time lecturers from 3 different schools in the 1st Semester of the Academic Year 2020, using 
self- reflective writing and in-depth questionnaires.  The data were analyzed by content analysis by means 
of analyzing, grouping, interpreting and summarizing. The research findings revealed that holistic education 
management developed the students holistically including body, mind and intelligence.  The students’ 
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thinking skills and systematic working were also developed.  The students also achieved in core values of 
human life.  In addition, the holistic education significantly developed higher education students’  21st 
century learning skills covering learning and innovation skills, digital literacy skills, and career and life skills. 
The major problem found was the lack of expertise of some lecturers in holistic learning design and 
integrated learning management across different disciplines.  Professional development as well as the 
enhancement of holistic education understanding for both internal and external personnel conducted by 
the administrative department for the synergy of systematic holistic education management was needed.  
 
Keywords: Holistic Education, 21st Century Learning Skills, Higher Education Students, Arsom Silp Institute 
of the Arts 

 
บทน า  

ในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและนักศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียน เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษามุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนแบบรอบด้าน หรือแบบองค์รวม ซึ่งบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนชุดความคิด
ใหม่ (New Mindset)  และด าเนินการบริหารจัดการการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาแบบองค์
รวม ซึ่งการจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) ถือว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา ที่ประกอบด้วยหลักการ 3 H 
ได้แก่ Heart การพัฒนาคุณค่าภายใน Head การพัฒนาความรู้ที่จ าเป็น และ Hands การพัฒนาทักษะที่ส าคัญ และมุ่งให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้จากภายใน ผ่านการคิดใคร่ครวญ และการสะท้อนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อการ
พัฒนามนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ มีบุคลิกภาพและสมรรถนะแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมและ
โลก (ประภาภัทร  นิยม, 2557 : 1)    

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มี
ศักยภาพและมีทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จะส าเร็จการศึกษาออกไปสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง 
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง “การศึกษา” จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น “การ
เรียนรู้” เน้นการสร้างสรรค์ร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดรับกับความต้องการของนักศึกษา
เป็นหลัก ควบคู่กับหลักสูตรมาตรฐาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ แต่ “การเรียนรู้” 
เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถตอบโจทย์ของสังคมได้ เพราะการเรียนรู้เป็นตัวกลาง หรือเป็นเพียงเครื่องมือ การสร้างคนให้
สามารถออกไปด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสขุในสังคมยุคโลกหลังโควิท-19 (COVID-19) การเรียนรู้ เพียงอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอ 
การเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ต้องเริ่มจาก “รักที่จะเรียนรู้” ต่อด้วย “รู้ที่จะเรียน” 
จากนั้นจึงเป็นเรื่องของ “เรียนรู้ที่จะรอด” ควบคู่กับ “เรียนรู้ที่จะรัก” (สุวิทย์  เมษินทรีย์, 2563 : 59) ในการจัดการเรียนรู้ทีม่ี
ความหมายต่อนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการเช่ือมโยงการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการท างาน  โดยก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้แบบองค์รวม ประกอบด้วย การเรียนรู้อย่างมีความมุ่งมั่นและเป้าหมาย การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมและแบ่งปัน  

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีปรัชญาพื้นฐานในการจัดการศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
แบบองค์รวม (Holistic Learning) มุ่งพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ของผู้เรียน  ซึ่ง
สอดคล้องการพัฒนาผู้เรียนในโลกทัศน์ใหม่ของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะการใช้
ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา หรือตอบโจทย์ในชีวิตจริงอย่างรอบด้านของผู้เรียน ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 
3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มที่ 2 ทักษะภาษาดิจิทัล และ กลุ่มที่ 3 ทักษะการ
งานอาชีพและทักษะชีวิต ในการจัดการศึกษาของสถาบันอาศรมศิลป์ เน้นการก าหนดเป้าหมายการศึกษาที่คุณภาพของผู้เรยีน 
มากกว่าการเน้นเนื้อหาสาระวิชา และสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองร่วมพัฒนาสังคม การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นการเรียนรู้ใหม่ที่เน้นทักษะการเรียนรู้เป็นหลัก ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเอง (Active 
Learners) และการปรับชุดความรู้ เนื้อหาสาระ และวิถีการเรียนรู้ใหม่ จากการเรียนสาระวิชาแบบท่องจ า มาเป็นแบบลงมือ
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ปฏิบัติ ปรับกลุ่มสาระวิชามาเป็นรูปแบบของหน่วยหรือฐานการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะต่าง ๆ และประเด็นสาระความรู้ที่
ส าคัญๆ ภายใต้หัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ประภาภัทร  นิยม, 2557) 

ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีความเช่ือมั่นในปรัชญาพื้นฐาน และหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ในเชิงบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่ช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษาในทุกคณะ และทุกสาขาวิชา ซึ่ง
จากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการศึกษาเรื่องทักษะการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการเรียนในศตวรรษที ่21 ของนักศึกษา และ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้มีการน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง (ขวัญชัย ขัวนา , ธารทิพย์ ขัวนา 
และเลเกีย เขียวดี, 2561; เจษฎา กิตติสุนทร และวาสนา กีรติจ าเริญ, 2560; ปรีดี ปลื้มส าราญกิจ, 2560; มารศรี แนวจ าปา, 
สมถวิล ขันเขตต์, บุญเย็น ทองค า, ศุภมิตร พิมพ์ศรี, ศศิวิมล พรประไพ และสุจินดา เลิศนาวีพร, 2561) 

เพื่อให้การจัดการศึกษาแบบองค์รวม เป็นไปตามปรัชญาพื้นฐาน หลักการเรียนรู้และจุดเน้นที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้น 
และการจัดการศึกษาแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบองค์รวม  จากการ
สะท้อนความคิดเห็นของอาจารย์ประจ า สถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบองค์รวมให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ประจ า สถาบันอาศรมศิลป์  

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค และแนวการแก้ไขเพื่อการพัฒนา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ประจ า สถาบัน
อาศรมศิลป์ 

 
กรอบแนวคิด 
 ในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม ครอบคลุมการพัฒนาท้ังทางด้านสมอง ด้าน
ทักษะ และด้านจิตใจ เป็นการเรียนรู้องค์รวมสู่การเปลี่ยนแปลง (ประภาภัทร  นิยม , 2557 : 1; วิจารณ์ พานิช, 2563 : 8)  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้อย่างมีสติ มีการเรียนรู้จากภายใน ผ่านการคิดใคร่ครวญ และการสะท้อน
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การจัดการศึกษาแบบองค์รวม มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียน ซึ่งครอบคลุม 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้ แก่ นวัตกรรมใหม่และการ
สร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกัน กลุ่มที่ 2 ทักษะภาษาดิจิทัล  ได้แก่ 
การอ่านออกเขียนได้ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กลุ่มที่ 3 ทักษะการงานอาชีพและทักษะชีวิต 
ได้แก่ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทักษะทางสังคมและการก้าวข้าม
วัฒนธรรม ความรับผิดชอบและสามารถสร้างสรรคง์าน ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม  (พันธิการ์ วัฒนกุล และสุรศกัดิ์ 
มังสิงห,์ 2558) โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 1 
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ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ โดยศึกษาวิจัยกับกรณศีึกษา (case study) อาจารยป์ระจ า สถาบัน
อาศรมศลิป์ ระยะเวลาด าเนินการวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2563 (สิงหาคม – ธันวาคม 2563) โดยมี
วิธีด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ ดังนี้ (โกศล จิตวิรตัน์, 2560; จิตราภา กุณฑลบตุร, 2557:109)  

1. กลุ่มทีศ่ึกษา / กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มที่ศึกษา / กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ประจ า จากคณะต่าง ๆ รวม 3 คณะ โดยคัดเลือกจากอาจารย์ประจ าที่

มีประสบการณ์การสอน ณ สถาบันอาศรมศิลป์ ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการศึกษาแบบองค์รวมและ
การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จ านวน 4 คน สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 5 คน และ สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม จ านวน 4 คน จ านวนรวม 13 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัย เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาแบบองค์รวม ครอบคลุมประเด็นหลักๆ (แบบปลายเปิด) ประกอบด้วย คุณค่าของการจัดการศึกษาแบบองค์รวมต่อ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา
เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบองค์รวม และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ณ สถาบันอาศรมศิลป์ 
จ านวน 3 ท่าน พิจารณาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านให้
ความเห็นที่สอดคล้องกัน และผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการศึกษาสภาพทั่วไป (สภาพปัจจุบัน) ของ
การจัดการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้วย เครื่องมิวิจัย ประกอบด้วย 

2.1 แบบบันทึกสะท้อน (Self-reflective Writing) เกี่ยวกับประเด็นสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาแบบองค์
รวม คุณค่าของการจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนา ตามการสะท้อนความคิดเห็นของอาจารย์ประจ า สถาบัน
อาศรมศิลป์ 

2.2 แบบสอบถามข้อมูลเชิงลึก (In-depth Questionnaires) เกี่ยวกับประเด็นแนวทางการจัดการศึกษาแบบองค์
รวม โดยเน้นท่ีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะภาษาดิจิทัล และ 3) ทักษะการงานอาชีพและทักษะชีวิต ตามความคิดเห็นโดยเสรี (แบบ
ปลายเปิด) ของอาจารย์ประจ า สถาบันอาศรมศิลป์ 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้คัดเลือกอาจารย์ประจ า ตามเกณฑ์ประสบการณ์การสอน และการฝึกอบรม

ดังกล่าวแล้ว จากคณะต่าง ๆ รวม 3 คณะ ณ สถาบันอาศรมศิลป์ จ านวน 13 คน  และได้มีการแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบถงึ
วัตถุประสงค์ส าคัญของการวิจัย แนวทางการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและการสรุปผลการวิจัย โดยได้แจ้งเป็น เอกสาร
อิเล็คทรอนิคส์ให้อาจารย์ทุกท่านทราบว่า ในการเก็บข้อมูลและการสรุปผลการวิจัยนี้ ด าเนินการเก็บข้อมูลและสรุปผลเป็น
ภาพรวม ไม่มีการจ าแนกผลการวิจัยเป็นรายคณะ/สาขาวิชา และไม่มีการระบุช่ืออาจารย์ผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล (เป็น
ความลับ) ซึ่งอาจารย์ทุกท่านทราบและเข้าใจตรงกัน และยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

3.1 ผู้วิจัยก าหนดให้อาจารย์ประจ า ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล จ านวน 13 คน เขียนบันทึกสะท้อนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ
การจัดการศึกษาแบบองค์รวม คุณค่าของการจัดการศึกษาแบบองค์รวมต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ

การจัดการศึกษาแบบองค์รวม 

 การพัฒนาสมอง 

 การพัฒนาทักษะ 

 การพัฒนาจิตใจ 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม 

 ทักษะภาษาดิจิทลั 

 ทักษะการงานอาชีพและทักษะชีวิต 
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นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนา จากความรู้ ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ประจ า โดยส่งข้อมูลในระบบเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ 

3.2 ผู้วิจัยสอบถามข้อมูลเชิงลึก (เพิ่มเติม) กับอาจารย์ประจ า (คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง) จ านวนรวม 7 คน เพื่อ
เป็นการยืนยันข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกสะท้อน ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ที่ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้ง 3 ด้านดังกล่าวแล้ว  โดยส่งข้อมูลใน
ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมได้ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (โกศล จิตวิรัตน์ , 2560; สุวิมล ติร

กานันท,์ 2546: 251-257) ดังนี ้
4.1 ข้อมูลจากแบบบันทึกสะท้อน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) การตีความ การจัดหมวดหมู่และการสรุปความ และการจัดล าดับความส าคัญ ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลใน
เนื้อหาท่ีใกล้เคียงกัน (มีการระบุประเด็นข้อมูลที่ซ้ าๆ กัน)  

4.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามข้อมูลเชิงลึก ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การตีความ
และการสรุปความ 
 
ผลและอภิปราย 
 ในการน าเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลและอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
ดังต่อไปนี้ 
 1.  สภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาแบบองค์รวม มีสภาพด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
ดังแสดงในตารางที่ 1 และการจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังแสดงในลักษณะการสรุปความ (ความเรียง) ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
   
ตารางที่ 1 หมวดหมูเ่นื้อหาและล าดับความส าคัญของสภาพการจดัการศึกษาแบบองค์รวม 

หมวดหมูเ่นื้อหา ล าดับความส าคญั 
ด้านการพัฒนาผูเ้รียน  
1. การพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง 
ทักษะการคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการเข้าถึงคณุคา่แท้ของชีวิต 

1 

2. การส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่นักศึกษาก าหนดดว้ยตนเอง  การเรยีน
แบบใฝ่รู้ การแสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

2 

3. การพึ่งตนเอง การเข้าใจตนเอง การตระหนักรู้ถึงข้อดีและข้อเสยีของตนเอง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในของตน 

3 

4. การปรับตัวได้ทันกับการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางสังคม และของโลก การมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาสังคม 

4 

5. การมีทักษะการประกอบการ (Management Skills) ที่เหมาะสมกับตนเอง น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นประโยชนต์่อการพัฒนาตน และสร้างสรรค์สังคมและ
ชุมชน 

5 

ด้านการจดัการเรียนการสอนของครู   
6. การบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ สหสาขาวิชาต่าง ๆ การพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้หลายด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การปฏิบตัิจริงได้ 

1 

7. การเสรมิสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักศึกษา และการตระหนักรู้ในความส าคญัของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2 
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จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ในด้านการพัฒนาผู้เรียน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง เป็นล าดับที่ 1 รองลงมา คือการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่นักศึกษาก าหนดด้วยตนเอง ในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู มุ่งเน้นให้ครูมีการบูรณาการ
เชื่อมโยงความรู้ สหสาขาวิชาต่าง ๆ การพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เป็นล าดับที่ 1 รองลงมา คือการเสริมสร้างเจตคติที่ดี
ให้กับนักศึกษา และการตระหนักรู้ในความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดการศึกษาแบบองค์รวม พบว่า มีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ระดับอุคมศึกษา ทั้งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะภาษาดิจิทัล และทักษะการงานอาชีพและทักษะชีวิต ซึ่งวิเคราะห์
เนื้อหาและสรุปความ ได้ดังนี้ 

2.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การจัดการศึกษาแบบองค์รวมมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง นักศึกษามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้เรียนรู้ มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งรอบตัวอย่างลึกซึ้ง ได้พัฒนาแนวคิดและมุมมอง
ใหม่ โลกทัศน์ใหม่ มองเป็นองค์รวม ไม่ได้มองแบบแยกส่วน นักศึกษาได้เรียนรู้จากเรื่องจริงในสถานการณ์จริงเป็นส าคัญ ช่วย
ให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้เรียน และน าไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงและชีวิตจริง นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ
การสื่อสารและการท างานเป็นกลุ่ม ได้พัฒนาด้านความคิด อารมณ์ และความรู้สึก การสะท้อนย้อนคิด ซึ่งเป็นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการเรียนรู้ภายในตน กับการเรียนรู้จากภายนอก ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร และการเข้าถึง
คุณค่าของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ด้วยปัญญา (โยนิโสมนสิการ) การเช่ือมโยงความคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจผ่าน
กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาการเป็นผู้น าก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานและนวัตกรรม สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส น าไปสู่
การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม พบได้จากตัวอย่างการตอบแบบสอบถามข้อมูลเชิงลึกของอาจารย์ 
ดังต่อไปนี้ 

“ลักษณะการเรียนรูเ้ป็นการสร้างให้ผู้เรยีนได้มองเห็นคณุค่าของสิ่งทีเ่รียนมากทีสุ่ดด้วยตัวของผู้เรียนเอง” 
(ข้อมลูจากแบบสอบถามของอาจารย์คนที่ 1) 

 “ผู้เรียนได้คดิวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ท าให้ได้มมุมองเพิม่เติม  
ได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นกลุ่ม และได้เรยีนรู้จากเรื่องจริง ด้วยสถานการณ์ห้องเรียนและประสบการณ์
จริง” 

(ข้อมลูจากแบบสอบถามของอาจารย์คนที่ 2) 
“เน้นการเรยีนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนามนุษย์ทั้งระบบแบบไมไ่ด้แยกส่วน การจัดการศึกษา

แบบองค์รวมเน้นการฝึกทักษะด้านต่างๆ การเป็นกลัยาณมติร และการเข้าถึงคุณคา่ของสาระต่าง ๆ ด้วยปัญญา 
(โยนิโสมนสิการ)” 

(ข้อมูลจากแบบสอบถามของอาจารย์คนที่ 3) 
 2.2 ทักษะภาษาดิจิทัล การจัดการศึกษาแบบองค์รวมมีส่วนช่วยพัฒนานักศึกษาในการใช้ทักษะทางภาษา ผสมผสาน
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอข้อมูล เนื้อหาสาระที่ส าคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป นักศึกษาได้ฝึกการ
คิดวิเคราะห์สื่อที่ได้ฟังและอ่านอย่างลึกซึ้งและมีวิจารณญาณ สามารถคัดเลือกสื่อ / สร้างสรรค์สื่อที่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสามารถศึกษา วิจัย วิจารณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / สื่อออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ีนักศึกษายัง
สามารถติดต่อสื่อสาร ออกแบบระบบ / กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิทัล 
สามารถบูรณาการการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงได้  พบได้จากตัวอย่างการตอบแบบสอบถามข้อมูลเชิงลึกของอาจารย์ ดังต่อไปนี้  

“ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทางด้านภาษาผนวกกับสื่อเทคโนโลยตี่าง ๆ เป็นเครื่องมือท่ีอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ทักษะด้านนี้ช่วยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลได้” 

(ข้อมลูจากแบบสอบถามของอาจารย์คนที่ 1) 
“การศึกษาแบบองค์รวมของสถาบันจึงมีการจัดการศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารบรูณาการไปใน

รายวิชาต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัภาษาดิจิทัลและประโยชน์ของมันจนกระทั่งน าไปปรับใช้ได้จริงด้วย” 
(ข้อมลูจากแบบสอบถามของอาจารย์คนที่ 2) 
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“การศึกษาแบบองค์รวมมีการบูรณาการการใช้สื่อและเทคโนโลยไีดอ้ย่างถูกต้อง ใช้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคู่ไปด้วย” 

(ข้อมูลจากแบบสอบถามของอาจารย์คนที่ 3) 
 2.3 ทักษะการงานอาชีพและทักษะชีวิต การจัดการศึกษาแบบองค์รวมมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริง ในลักษณะ Work-based Learning ท าให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมของการท างาน มีการ
ท างานเป็นทีม นักศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างการประนีประนอม เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร่วมกันแสวงหาแนวทางในการท างาน 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาได้เรียนรู้จากปัญหาของชุมชนและสังคม มองเห็นความสัมพันธ์ของคน สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมิติด้านชีวิตและจิตใจ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงในสังคมปัจจุบัน นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสังคม ได้เรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ฝึกการเรียนรู้อย่างมีสติ  มี
ระเบียบวินัย มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
ตระหนักในความส าคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่การ
พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่จะน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้   พบได้จากตัวอย่างการตอบแบบสอบถามข้อมูลเชิง
ลึกของอาจารย์ ดังต่อไปนี้  

“การศึกษาแบบองค์รวมเน้นพัฒนาในทุกมิติทั้ง Head Hand และ Heart ด้านการลงมือปฏิบตัิเพื่อลองผิดลองถูก 
เป็น “การศึกษาท่ีเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง” ไม่ใช่ “การศึกษาท่ีใช้วิชาเป็นตัวตั้ง” เป็นการเรียนรูต้ัวตนเพื่อการค้นพบตัวเองว่าสิ่งใด
เหมาะ สิ่งใดควร บริบทสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นอยู่เหมาะควรกับเราอยา่งไร” 

(ข้อมูลจากแบบสอบถามของอาจารย์คนที่ 1) 
“เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นใหผู้้เรียนเรยีนรู้บนฐานงานจริง และน าผลจากการปฏิบตัิมาสะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกิด

จากการท างานจริงก็จะท าให้นักศกึษามีทักษะการงานอาชีพและทักษะชีวิต” 
(ข้อมูลจากแบบสอบถามของอาจารย์คนที่ 2) 

“การศึกษาแบบองค์รวมของสถาบัน เป็นการเรียนรูสู้่การปฏิบัติ เปน็กิจกรรมที่มคีวาม Active ที่ผู้เรยีนจะได้ใช้
ทักษะด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ นอกจากน้ียังได้ท า Work Based Learning เพื่อท่ีจะได้น าวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้จริงใน
วิชาชีพต่างๆ” 

(ข้อมูลจากแบบสอบถามของอาจารย์คนที่ 3) 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ช้ีให้เห็นว่าการจัดการศึกษาแบบองค์รวม มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแบบรอบ
ด้าน นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสะท้อน มีการพัฒนาระบบความคิดแบบองค์รวม เป็นการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน คือการเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนจิตใจของตัวเอง และการเปลี่ยนภายนอก คือการ
เปลี่ยนสังคม เปลี่ยนโลกและอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของ Niyom (2019), Panich (2019), และ Sheinman 
(2019)  ในการประชุมวิชาการประจ าปี ระพีเสวนา ครั้งที่ 10 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ณ 
สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ  

ในส่วนของการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 3 กลุ่มหลัก ซึ่งในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว ครูอาจารย์จ าเป็นท่ีจะต้องออกแบบการเรียนรู้และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเป้าสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ท้ัง 3 กลุ่มหลักในเชิงบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งครูอาจารย์ นักศึกษา องค์กร/ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เจษฎา กิตติสุนทร และวาสนา กีรติจ าเริญ (2560); ปรีดี ปลื้มส าราญกิจ (2560); มารศรี แนว
จ าปา, สมถวิล ขันเขตต์, บุญเย็น ทองค า, ศุภมิตร พิมพ์ศรี, ศศิวิมล พรประไพ และสุจินดา เลิศนาวีพร (2561) ที่มุ่งศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ใน
เชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษา และมีการน าผลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 2. ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบองค์รวม พบว่า การจัดการศึกษา
แบบองค์รวมมีปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเพื่อการพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 2-3 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 หมวดหมูเ่นื้อหาและล าดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม 
หมวดหมูเ่นื้อหา ล าดับความส าคญั 

ด้านการพัฒนาผูเ้รียน  
1. ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการคิดและการเรียนรู้ นักศึกษาคุ้นเคยกับการเรียนท่ีเน้น
เนื้อหาสาระ และการเรียนรู้แบบแยกส่วน 

1 

2. ปัญหานักศึกษาไมเ่ห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนความรู้ รวมทั้ง
การสะท้อนย้อนมองตนเอง เพื่อการประเมินและปรบัปรุง นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบองค์รวม 

2 

ด้านการจดัการเรียนการสอนของครู  
3. ปัญหาความเข้าใจและความเช่ียวชาญของครูอาจารย์บางท่าน รวมทั้งประสบการณ์ใน
การออกแบบการเรียนรู้ และการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ท าให้การออกแบบการ
เรียนรูไ้มม่ีความชัดเจน ไม่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญ 

1 

4. ปัญหาการเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการและการปฏิบตัิจริง สู่การท างานในวิชาชีพ และ
การท างานรับใช้สงัคม 

2 

5. ปัญหาในการปฏิบตัิตามหลักสตูร และเง่ือนไขของหลักสตูร รวมทั้งข้อก าหนดต่าง ๆ ของ 
สกอ. ท่ีไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาแบบองค์รวม 

3 

ด้านการบริหารจดัการ  
6. ปัญหาความรูค้วามเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาแบบองค์รวมของบุคลากรภายใน และ
บุคคลภายนอก ท าให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถให้การสนับสนุนการจดัการศึกษาแบบองค์รวม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

1 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ในด้านการพัฒนาผู้เรียน พบว่าปัญหา

ส าคัญล าดับที่ 1 คือ ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการคิดและการเรียนรู้  ปัญหาส าคัญรองลงมา คือ ปัญหานักศึกษาไม่เห็น
ความส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนความรู้ ในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู พบว่า ปัญหาส าคัญล าดับที่ 
1 คือ ปัญหาความเข้าใจและความเชี่ยวชาญของครู รวมทั้งประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนรู้ และการสอนแบบบูรณา
การข้ามศาสตร์ ปัญหาส าคัญรองลงมา คือ ปัญหาการเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติจริง ส่วนในด้านการบริหาร
จัดการ พบว่า ปัญหาส าคัญล าดับที่ 1 คือ ปัญหาความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาแบบองค์รวมของบุคลากรภายใน  
และบุคคลภายนอก ท าให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 3 หมวดหมูเ่นื้อหาและล าดับความส าคัญของแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบองค์รวม 

หมวดหมูเ่นื้อหา ล าดับความส าคญั 
ด้านการพัฒนาผูเ้รียน  
1. ควรเปิดโอกาสและส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรยีนรู้ และการ
ปฏิบัติงาน และหลังจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และการปฏิบัติงาน นักศึกษาควรมีส่วน
ร่วมในการสรุปผลงาน มีการเขียนบันทึกสะท้อน เพื่อการสรุปองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการเรยีนและการสอน
ต่อไป 

1 

2. การแก้ปัญหานักศึกษาในบางสาขาวิชาที่มีจ านวนน้อย อาจจัดการเรียนรู้แบบช้ันคละ 
รวมหลายชั้นปี เพ่ือให้นักศึกษาไดม้ีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

2 

ด้านการจดัการเรียนการสอนของครู  
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หมวดหมูเ่นื้อหา ล าดับความส าคญั 
3. ครูอาจารย์ควรมีการก าหนดเปา้หมายในการจดัการเรียนรู้ร่วมกัน การวางแผนและ
ออกแบบหลักสูตรและการสอนร่วมกัน และใช้ช่องทางการสื่อสารในการรายงานและ
แลกเปลีย่นผลการจดัการเรียนรู้รว่มกัน 

1 

4. ครูอาจารย์ควรมีการพัฒนาตนเอง การฝึกฝนตนเอง และการฝึกการตั้งค าถาม การ
เพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับครูอาจารย์ โดยการพานักศึกษาไปเรยีนรู้เรื่องที่
ทันสมัยในสถานการณจ์ริง เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2 

ด้านการบริหารจดัการ  
5. ฝ่ายบริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อประสานพลังในการจัด
การศึกษาแบบองค์รวม ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมเติมเตม็ความรู้และ
ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ และการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบองค์รวมให้กับครูอาจารย์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

1 

6. ฝ่ายบริหารควรส่งเสริมให้ครูอาจารยไ์ด้ฝึกปฏิบัตจิริงเพิ่มมากข้ึน โดยเน้นการประเมินผล
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรยีน การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การจัดการ
ความรู้  การทบทวนการท างานแบบกลุ่ม การจดักิจกรรมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
และการเป็นผู้น าการเรียนรู้ หรือผูจ้ัดกระบวนการเรียนรู้  

2 

7. การสนับสนุนและส่งเสริมการฝกึปฏิบัติธรรมตามความเชื่อของแต่ละบุคคล เพื่อการรู้จัก
ตนและเข้าใจตน การพัฒนาจติ อันจะช่วยเสริมเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดั
การศึกษาแบบองค์รวม และการเรียนรูสู้่การเปลี่ยนแปลง  

3 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ในด้านการพัฒนาผู้เรียน  

ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การสรุปผลงาน การเขียน
บันทึกสะท้อน เป็นล าดับที่ 1 ในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ครูอาจารย์ควรมีการก าหนดเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกัน การวางแผนและออกแบบหลักสูตรและการสอนร่วมกัน เป็นล าดับที่ 1 ส่วนในด้านบริหารจัดการ ฝ่ายบริหาร
ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อประสานพลังในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม เป็นล าดับที่ 1 รองลงมา 
คือ ฝ่ายบริหารควรส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มมากข้ึน 
  จากผลการวิจัยดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า การจัดการศึกษาแบบองค์รวม ยังมีปัญหาและอุปสรรคทั้งด้านการพัฒนาผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะครูอาจารย์ซึ่งมีบทบาทส าคัญที่สุด แต่พบว่าครูอาจารย์บางท่านยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ และยังไม่สามารถออกแบบการเรียนรู้แบบองค์รวม รวมทั้งยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ฝ่ายบริหารจึงจ าเป็นต้องให้การส่งเสริมสนับสนุน และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูอาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติ
จริง เพื่อให้ครูอาจารย์ได้พัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้อง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบองค์รวมและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของประภาภัทร  นิยม (2557) และวิจารณ์ พานิช (2562) ที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงท่ีตัวครูอาจารย์ก่อนเป็นส าคัญ 
 
สรุปผลการวิจัย   

การจัดการศึกษาแบบองค์รวม เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยพัฒนานักศึกษาแบบรอบด้าน ท้ังด้านคุณค่า
ภายใน ด้านความรู้ และด้านทักษะที่ส าคัญ การจัดการศึกษาแบบองค์รวมมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะภาษาดิจิทัล และทักษะการงานอาชีพและทักษะชีวิต ซึ่ง
นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานเพื่อรับใช้สังคมได้  ในการ
จัดการศึกษาแบบองค์รวม พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคทั้งในส่วนของนักศึกษา ครูอาจารย์ และฝ่ายบริหาร โดยครูอาจารย์บาง
ท่านไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบการเรียนรู้แบบองค์รวม และไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

220 

ความรู้ข้ามศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ บนฐานการปฏิบัติงานจริงได้  ฝ่ายบริหารจึงจ าเป็นต้องให้การส่งเสริมสนับสนุน การ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีของครูอาจารย์ รวมทั้งบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบัน เพื่อให้เกิดการยอมรับและการประสานพลังในการจัดการศึกษาแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ในการจัดการศึกษาแบบองค์รวมของสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นกรณีศึกษา และพบว่ามีคุณค่ากับการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนอื่น ๆ จะ
น าไปปรับใช้  สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ต้องค านึงถึงบริบท (Context) และความพร้อมของสถาบันแต่ละแห่งเป็นส าคัญด้วย  

2. สถาบันอุดมศึกษาควรใช้โจทย์ปัญหาของชุมชนและสังคมเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการบูรณาการองค์
ความรู้จากศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ และเน้นการเรียนรู้บนฐานการปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) ของนักศึกษา 
 3. สถาบันอุดมศึกษา โดยฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่า 
ก่อให้เกิดเป็นคุณค่าร่วม (Shared Value) ของการจัดการศึกษาแบบองค์รวม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

4. สถาบันอุดมศึกษาควรประสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ  ในการวิจัยและ
พัฒนา (R & D) รูปแบบการจัดการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับปรัชญา จุดเน้น และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 6 กลุ่ม (ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564) รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 

5. ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 (ในเชิงนโยบาย) สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นการจัด “การศึกษาหลัก” ไม่ใช่ การจัด 
“การศึกษาทางเลือก” 
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Abstract 
Hybrid learning is recognized as an innovative and successful pedagogy in educational organisations, 

however, only few works noted a significant correlation between personality traits and academic 
achievement. In each major, there are many different personality traits among students. We decided to 
examine the personality traits of students to plan the activities for hybrid learning by using the well-known 
and established personality categorisation, Myers Briggs Type Indicator (MBTI). The sample for this 
quantitative assessment included 207 undergraduate students from six different majors in science and 
business degrees at the Prince of Songkla University, Phuket campus. The students in each major are 
classified into 16 personality types. The results show that approximately 48% of students from both science 
and business programs fall into the Diplomat type category. Subsequently, we suggest learning styles based 
on the ILS model that is suitable for the majority trait of the students. The study contributed to the body 
of knowledge by outlining the need to adjust the learning style based on personality traits in hybrid learning. 
 
Keywords: Active Learning, Hybrid Learning, Higher Education, MBTI 
 
Introduction 

The philosophical theory of constructivism in education is based on the original claim by Piaget 
(von Glasersfeld, 1974) who noted: “learners construct knowledge rather than just passively take in 
information”. Opposed to the longstanding tradition of lecture-based education, wherein it is believed that 
repetition of information leads to knowledge, the constructivism theory is interpreted as a student-centred 
approach (Mogashoa, 2014). Mintzes (2020) stated that in a classroom that uses constructivist-learning 
methods, activities lead to the concepts and the students construct their meanings through peer-interaction 
(von Glasersfeld, 1974; Mintzes, 2020). Active learning is a well-researched and versatile learning approach 
that is often seen as an enabler for the constructivism theory (Mogashoa, 2014). 

In higher education, it is required to integrate more interactive, persuasive, and engaging elements 
in teaching and learning to increase students’ engagement in class. By applying the constructivism theory, 
the active learning methods have been widely implemented in learning by assimilating them to interact 
with the environment through the implementation of various activities. (Tongtep & Boonlamp, 2017; 
Sumanasekera, et al., 2020).  

Despite generally positive results on active learning approaches, some researchers suggest that 
students will dislike active learning because of their personality. Heterogeneity in students’ personality traits 
could yield an impact on their learning process and achievement (Poropat, 2009). Also, personality traits 
can affect the overall academic achievement among students (Marcela, 2015; Emerson, English, & 
McGoldrick, 2016; Buckley & Doyle, 2017; Dungey & Yielder, 2017). Buckley & Doyle (2017) reported that the 
students’ personality traits have positive impacts on students’ perception towards their performance. 
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Similarly, Emerson et al. (2016) stated that the differences in students’ personality traits influence the 
outcomes from the same active learning tools. Dungey and Yielder (2017) found that there is a pattern and 
relationship between personality and learning styles with the participating students from a three-year 
consecutive study. 

This research seeks to answer this theory by investigating different personality traits of 
undergraduate students by their socio-demographic characteristics such as gender, faculty, year of study, 
and nationality. The hypothesis of this study is there are personality trait patterns of students studying in 
the relevant degrees. In addition, the traits can serve as a guide to design the learning activities which 
support hybrid learning in higher education. Furthermore, the research is guided by the following objectives: 
 
Objectives 

To categorize the students’ personality traits in different programs using the MBTI 
 
Literature review 
1. Learning styles 
The philosophical theory of individual learning styles define how they exclusively approach the learning 
tasks (Hartley, 1998). The higher education is mostly information processing from lecturers down to the 
students, consequently the most influential learning style models is based on Kolb’s model (1984) The 
Index of Learning Styles (ILS) has been adapted based on Kolb’s model to classify the students’ learning 
styles (Felder & Silverman, 1988). The ILS model provides four dimensions including two dichotomous key 
terms each as shown in Table 1 below. 
 
Table 1: ILS four dimensions 
Dimension Key term Learning styles 
Dimension 1 
Perceiving the information 

Sensing Learning facts and solving problems with well-established 
methods; Patient with details; Careful and practical 

Intuitive Discovering possibilities and relationship; Dislike repetition 
and routine; Work faster but lack of attention to detail 

Dimension 2 
Information is perceived 

Visual Pictures, diagrams, flow charts, timeline 
Verbal Written and spoken 

Dimension 3 
Processing information 

Active Engaging in an activity; practical projects; discussion; group 
work 

Reactive Doing things quietly; introspective processes; work alone 
Dimension 4 
Understanding and solving 
problems 

Sequential Understanding in logical steps; solving problems in a 
sequential manner. 

Global Understanding in overall before going into the details; solving 
problems in general but may not explain well. 

 
In this study, the ILS model has proved to be a suitable learning style as it reaches De Bello’s three 

criteria (1990). Firstly, the objective of the ILS is in line with the study. The is to act as a guide for lecturers 
to design their activities based on students’ learning styles (Felder & Spurlin, 2005). Secondly, since 2016 
the ILS has been used extensively in educational research as Google Scholar indicates a trend that ILS is 
becoming increasingly important and/or is still relevant. Thirdly, ILS has been tested for validity in previous 
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research (Litzinger, Lee, Wise, & Felder, 2007; Wang & Mendori, 2015; Buckley & Doyle, 2017). Cassidy (2004) 
and Marcela (2015) stated that matching the individual learning styles with a form of learning methods 
provides a significant impact on the students’ achievements. 
 
2. Personalities trait 

The MBTI is the theory developed by Jung (1923) and extended by Myers (1962). The purpose of 
this theory is to classify individuals based on four dimensions of how they are taking information and 
summarising their conclusion. The MBTI provides an advantage in an educational sample size as it is 
measuring individual cognitive skills on how they intake and process information. This process is the same 
as the learning process where students receive data from lecturers, then process it into their knowledge. 
Despite its limitation and criticism of the MBTI, it has still been widely used in educational research.    

The four MBTI dimensions are Extroversion – Introversion (E/I), Sensing – Intuitive (S/N), Thinking – 
Feeling (T/F), and Judgment – Perception (J/P). From the 4 dimensions, it could form 16 different personality 
traits as summarized in Table 2 (16 Personalities, 2021).  
 
Table 2: Summary of 16 MBTI personality traits 
Group Personality traits Personality Highlight 
Analysts INTJ - Architect  Imaginative and strategic thinkers, with a plan for everything. 

INTP - Logician Innovative inventors with an unquenchable thirst for knowledge. 
 

ENTJ - Commander  Bold, imaginative and strong-willed leaders. 
ENTP - Debater  Smart and curious thinkers who cannot resist an intellectual 

challenge. 
Diplomats INFJ- Advocate Quiet and mystical, yet very inspiring and tireless idealists. 

INFP - Mediator Poetic, kind and altruistic people, always eager to help a good cause. 
ENFJ - Protagonist Charismatic and inspiring leaders, able to mesmerize their listeners. 
ENFP - Campaigner Enthusiastic, creative and sociable free spirits 

Sentinels ISTJ - Logistician Practical and fact-minded individuals 
ISFJ - Defender Very dedicated and warm protectors. 
ESTJ - Executive Excellent administrators, unsurpassed at managing things. 
ESFJ - Consul Extraordinarily caring, social and popular people, always eager to help. 

Explorers ISTP - Virtuoso Bold and practical experimenters, masters of all kinds of tools. 
ISFP - Adventurer Flexible and charming artists, always ready to explore and experience. 
ESTP - 
Entrepreneur 

Smart, energetic and very perceptive people. 

ESFP- Entertainer Spontaneous, energetic and enthusiastic people. 
 
Methodology 

The data were collected from undergraduate students at the Prince of Songkla University in Phuket. 
The participants were enrolled as full-time degree students at the Faculty of Hospitality and Tourism (FHT), 
the College of Computing (CoC) as well as Faculty of International Studies (FIS). In the second semester of 
the academic year 2020, the total number of bachelor degree students enrolled at the university was 1,676. 
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The data were carried out in January 2021 during a university-wide emergency remote teaching (ERT) as the 
result of COVID-19. By using convenience sampling, the authors of this paper facilitated the data collection 
in their relevant classes.  

The sample included a total of 207 participants, wherein 61.8% (n=128) were female, and 38.2% 
(n=79) were male (Table 3). The total sample size is counted as 12.35% from the total of enrolled students. 
The full socio-demographic profile contained information ranging from the participants’ gender, year of 
study, and nationality. The participants were asked to voluntarily participate and complete the self-
administered MBTI during their online class.  
 
Table 3: Socio-demographic profile of the students 
Attributes Category Absolute Percent 
Gender Male 79 38.2 

Female 128 61.8 
Year of Study Year 1 87 42.0 

Year 2 120 58.0 
Nationality Thai 175 84.5 

Foreign 32 15.5 
Degree Science (COC) 33 16.0 

Business (FIS & FHT) 174 84.0 
   

The MBTI 16 personalities test was administered multi-lingual to ensure that the students can 
complete the assessment in their native language. A series of 93 forced-choice questions was needed to 
complete the test by the participants. The choices are a mixture of word pairs and short statements that 
the participants answered on a seven-point Likert-type scale. The choices ranged from Agreement to 
Disagreement, wherein Neutral was the middle value. The students were asked to submit a screenshot of 
their results in an online administered dropbox. The accumulated results were examined with descriptive 
analysis, wherein the distribution of responses was studied, and correlations with regards to their socio-
demographic profile. The students were advised that their responses are handled with utmost confidentially 
and have no impact on their overall course assessment. 
 
Results and Discussion   

All first-year and second-year students from six different majors have been grouped into 4 MBTI 
categories, which include four personality types in each group. Students from the science and business 
degrees hold the majority in the Diplomat category; 48.5% and 43.7% respectively. Overall, it suggests that 
the majority of first-year and second-year students at the Prince of Songkla University, Phuket Campus are 
in this category. Although the students with the science major are mostly in the Diplomat category, the 
remaining three categories have a very distribution of responses and similar percentage respectively. 
However, the students from the business degrees are second in Sentinels categories (35.1%), while only a 
few are Analysts (5.7%). This paper investigates further into each major in both degrees. 
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Table 4: Students' MBTI test result 
MBTI Type Science degree (%) Business degree (%) 

DBiz Comp Degree IBC HPM TRM SIM Degree 
Analyst INTJ 16.7 0.0 6.1  0.0 0.0 1.8 0.0 0.6  
 INTP 8.3 4.8 6.1  0.0 5.0 0.0 0.0 1.1  
 ENTJ 0.0 4.8 3.0  0.0 5.0 0.0 9.1 1.7  
 ENTP 0.0 0.0 0.0 15.2 3.0 2.5 0.0 9.1 2.3 5.7 
Diplomat INFJ 8.3 14.3 12.1  13.6 12.5 14.0 18.2 13.8  
 INFP 8.3 19.0 15.2  10.6 15.0 7.0 9.1 10.3  
 ENFJ 25.0 0.0 9.1  10.6 10.0 14.0 9.1 11.5  
 ENFP 16.7 9.5 12.1 48.5 13.6 5.0 3.5 9.1 8.0 43.7 
Sentinels ISTJ 0.0 0.0 0.0  0.0 2.5 5.3 9.1 2.9  
 ISFJ 0.0 14.3 9.1  15.2 12.5 19.3 9.1 15.5  
 ESTJ 8.3 0.0 3.0  1.5 2.5 0.0 0.0 1.1  
 ESFJ 0.0 9.5 6.1 18.2 13.6 5.0 26.3 9.1 15.5 35.1 
Explorer ISTP 0.0 4.8 3.0  0.0 0.0 1.8 0.0 0.6  
 ISFP 8.3 14.3 12.1  4.5 12.5 0.0 9.1 5.2  
 ESTP 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 1.8 0.0 0.6  
 ESFP 0.0 4.8 3.0 18.2 13.6 10.0 5.3 0.0 9.2 15.5 
 Total 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 

 
It is noticeable that although the students are in the same degree, they have different personality 

types. The students from the science degrees (Table 4) in Digital Business major (DBiz) are mostly ENFJ-type 
(25%), while students from Computing major (Comp) are INFP-type (19%). These findings are identical to 
the distribution of responses in the business degrees. The most common type in the International Business 
Chinese major (IBC) is ISFJ (15.2%); Hospitality Management (HPM) is INFP (15%); Tourism Management (TRM) 
is ESFJ (26.3%); and Service Innovation Management (SIM) is INFJ (18.2%). This could imply that the 
personality traits may not affect the PSU students’ decision to select the degree, however, it may reflect 
the selection of their major in both degrees.   

Moreover, since the MBTI personality types are represented by four letters reflecting four different 
dimensions of human behavior, the next step is to look closer into each dimension. The corresponding 
results are shown in Table 5. Considering each dimension, the DBiz students are equal in introversion (I) 
and extraversion (E), while other dimensions has been dominated in Intuition (N), Feeling (F), and Judging 
(J) respectively. The Comp students have dominated in Introversion (I), Intuition (N), Feeling (F), and 
Perceiving (P). These two majors are sharing the same result on both type and dimension levels.  
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Table 5: Students’ MBTI four dimensions 
Dimension Science degree (%) Business degree (%) 

DBiz Comp Degree IBC HPM TRM SIM Degree 
I 50.0 71.4 63.6 43.9 60.0 49.1 54.5 50.0 
E 50.0 28.6 36.4 56.1 40.0 50.9 45.5 50.0 
N 83.3 52.4 63.6 51.5 55.0 40.4 63.6 49.4 
S 16.7 47.6 36.4 48.5 45.0 59.6 36.4 50.6 
T 33.3 14.3 21.2 4.5 17.5 10.5 27.3 10.9 
F 66.7 85.7 78.8 95.5 82.5 89.5 72.7 89.1 
J 58.3 42.9 48.5 54.5 50.0 80.7 63.6 62.6 
P 41.7 57.1 51.5 45.5 50.0 19.3 36.4 37.4 

 
On the other hand, students from IBC have different results on type and dimension level. The 

result from each dimension are Extraversion (E), Intuition (N), Feeling (F), and Judging (J) respectively, while 
the major type is ISFJ. This implies that the number of Extraversion students is more than Introversion but 
they are in types other than the ISFJ.  Similarly, the dimension-level result from the HPM major shows 
either INFJ or INFP as Judging and Perceiving are exactly equal in the fourth dimension, while the type is 
only INFP.  Lastly, the TRM and SIM major provides a strong dominance in each dimension based on its 
types, therefore, the results from each dimension and type are exactly the same. 
 
Conclusion 

The objective of this paper was to establish groups that can be matched with the students’ 
personality traits using the MBTI. The empirical results are of significance for our work-in-progress research 
that seeks to establish groups by students’ personality traits and use these settings for a large-scale study 
about the gamification pedagogy using board games. A particularly interesting finding was that contrary to 
our initial assumptions; the business degree students had a relatively low share of the Analyst type amongst 
themselves (5.7%), wherein the students from the Science degree programs achieved a corresponding result 
of 15.2%. Furthermore, the implications of this research are twofold. Firstly, we established a baseline that 
categorizes students into different groups based on their personality traits in order to establish group work 
activities on a wider range of personalities within the same group. Secondly, we identified that students 
continue to lack analytical skills that are deemed relevant and important with regard to their future success 
in business.  
 
Recommendations 

According to the ILS model, as students from both degrees are mainly in the Diplomat group, they 
should have been taught by using the Intuitive rather than the Sensing method. The students would 
perceive the information by discovering possibilities and relationships, rather than the facts. As they tend 
to use their feeling, the learning information should be in terms of visual, rather than text or verbal. Mostly, 
they are extroverted students who like to actively participate in activities, group works, and discussion. 
Lastly, the students might not understand and solve a problem in a logical way as they would understand 
the ‘big picture’ before creating a suitable solution at the overall level.  
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Personality traits depend on perspective and experiences of students and behavioral observations 
during the hybrid learning experiment should be examined closely. Besides, the learning curve for each 
personality trait is another factor that should be studied and analyzed. In addition, in the preceding stages 
of this research project level, it should be determined if a specific relationship between traits and socio-
demographic exists.  

Moreover, the results of this research serve as indicator for educators within the stipulated 
framework, however, the empirical findings can not be generalized. By using convenience sampling, the 
results from this research are limited to only three out of four faculties in the university campus. The Faculty 
of Technology and Environment was excluded in the survey. Furthermore, the year of study in this survey 
is limited to only the first- and second-year students as well. The personality traits of students may be 
different when students become more mature in the third and fourth year of their studies. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทดลองคุณภาพสูงส าหรับสอนวิชาฟิสิกส์ โดยอาศัยความสามารถของอดูอิโน

ร่วมกับตัวต้านทานปรับค่าตามแสง(LDR), วงจรรีเลย์, โมดูลจอภาพผลึกเหลว(LCD)และซอฟต์แวร์ อดูอิโน ซึ่งสามารถสร้างชุด
ทดลองทดลองได้สี่การทดลองคือ การทดลองที่หนึ่งเรื่องการตกอย่ างอิสระของวัตถุ ผลการทดลองสามารถหาความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วง g มีความผิดพลาดจากค่ามาตรฐานน้อยกว่า 0.1% จากค่ามาตรฐาน การทดลองที่สองเรื่องระบบมวล
คล้องผ่านรอกผลการทดลองสามารถหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g มีความผิดพลาดจากค่ามาตรฐานน้อยกว่า 2% จาก
ค่ามาตรฐาน การทดลองที่สามเรื่องลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดาผลการทดลองสามารถหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง  g มี
ความผิดพลาดจากค่ามาตรฐานน้อยกว่า 0.1% จากค่ามาตรฐาน และการทดลองสุดท้ายเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่าง
งายของสปริงผลการทดลองค่าความคลาดเคลื่อนของคาบจากการทดลองต่างจากทฤษฎีน้อยกว่า 0.4% ผลการใช้การสอน
สามารถสังเกตได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การตกอย่างอิสระ  ระบบมวลคล้องผ่านรอก  ลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา  การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายของ
สปริง  อดูอิโน 
 

Abstract 
This research aims to develop a high-quality experimental set for teaching physics based on the 

capabilities of the Arduino in together with a light-dependent resistor (LDR), a relay circuit, a liquid crystal 
display module (LCD) and Arduino software, which can create a set of four experiments: The first experiment 
on free fall of the object, the experiment results were able to find the acceleration due to gravity, g with 
an error of less than 0.1% of the standard value. In the second experiment on the pulley mass system, the 
experimental results were able to find the acceleration due to gravity, g with an error of less than 2% of 
the standard value. In the third experiment on the simple pendulum, the experimental results were able 
to find the acceleration due to gravity g with an error of less than 0.1% of the standard value. And the last 
experiment on the simple harmonic motion of the spring, the experimental result, the experimental period 
error was less than 0.4% from theory. The results of using the teaching can be observed that students have 
a greater understanding. 
 
Keywords:  Free falling, Mass pulley system, Simple pendulum, Simple harmonic motion of the spring, 
Arduino 
 
บทน า  
 การทดลองทางฟิสิกส์ที่ผ่านมาขาดความแม่นย า ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เพื่อสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่ดีอย่างต่อเนื่องจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการสอนบรรยายและองค์ประกอบในห้องปฏิบัติการ ( David 
R Sokoloff, Priscilla W Laws and Ronald K Thornton, 2007) ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีส าหรับ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องปฏิบัติการ (Bernhard J, 2018) ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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โดยเฉพาะไมโครคอนโทรลเลอร์ซอฟต์แวร์และเซ็นเซอร์เก็บข้อมูล (Monica Pierri-Galvao, 2016) จึงเป็นโอกาสดีในการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการทดลอง จากการศึกษาเช่ือว่าห้องปฏิบัติการที่น าไมโครคอนโทรลเลอร์มาพัฒนาอุปกรณก์าร
สอนฟิสิกส์มีแนวโน้มประสบความส าเร็จเชิงประจักรมากท่ีสุด (Ricardo Trumper, 2003) อดูอิโน เป็นภาษาอิตาลี โดยเป็น
ช่ือโครงการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ในรูปแบบ Open Source คือวิธีการในการออกแบบ พัฒนา และ
แจกจ่ายส าหรับต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ ต่อมาทีมงาน อดูอิโน ได้พัฒนาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์  
AVR มีขนาดเล็ก คือ ATmega8 และ ATmega168 ท าให้ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนี้ และเหมาะกับการน ามาประยุกต์ใช้
กับการทดลองฟิสิกส์  
 
วัตถุประสงค์   

ในการพัฒนาชุดทดลองนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อดูอิโนร่วมกับ, ตัวต้านทานปรับคา่ตามแสง(LDR) , วงจรรีเลย,
โมดลูจอภาพผลึกเหลว (LCD) และ ซอฟต์แวร์ อดูอิโน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อพัฒนาชุดการทดลองที่สามารถทดลองไดส้ี่การทดลองด้วยกนัคือ การทดลองที่หน่ึงเรื่องการตกอย่างอิสระ 
การทดลองที่สองเรื่องระบบมวลคล้องผ่านรอก การทดลองที่สามเรือ่งลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา และการทดลองสุดท้ายเรื่อง
การเคลื่อนที่แบบฮาโมนิกอย่างงายของสปริง  

2. เพื่อพัฒนาชุดการทดลองที่มีความแม่นย าสูง 
3. เพื่อใช้สอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส ์
 

กรอบแนวคิด 
 ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงทฤษฎีการทดลองในวิชาฟิสิกส์ที่จะพัฒนาด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ อดูอิโน ทัง้สี่การทดลอง 
 1. การตกอย่างอิสระของวัตถุ 
 กรณีแรงโน้มถ่วงท าให้วัตถุตกอย่างอิสระ ด้วยความเร่ง g จากท่ีสูง h จับเวลาได้ t และความเร็วต้นเท่ากับศูนย์จะได ้
 h =

1

2
gt2        (1) 

 จาก (1) เขียนกราฟ โดยให้ h เปน็แกนตั้งและ t2 เป็นแกนนอนความชันของกราฟเส้นตรงเท่ากับ  slope =
1

2
g  

     g = 2slope          (2) 
 2. ระบบมวลคล้องผ่านรอก 
 เมื่อระบบประกอบด้วยมวล 2 ก้อน m1และ m2 แขวนท่ีปลายทั้งสองของเชือกเส้นหนึ่งที่คล้องผ่านรอกมวล M รัศม ี
R โมเมนต์ความเฉื่อยของรอก I =

1

2
MR2 = MR2เมื่อ  M =

1

2
M ดังรูปที่ 1 ถ้ามวล m1> m2 มวล m1จะเคลื่อนทีล่ง มวล  

m2 เคลื่อนที่ข้ึนด้วยขนาดความเรง่ของมวลทั้งสองเท่ากับ  a ก าหนดให้ T⃑⃑ 1 และ T⃑⃑ 2 เป็นแรงดึงของเชือกท่ีกระท าต่อมวล m1

และ m2 ตามล าดับ 
จะได ้  a =

m1g−m2g−f

m1+m2+M
       (3) 

 
 
 
 
 
    ภาพประกอบที่ 1 ระบบมวลคล้องผ่านรอกประกอบด้วยมวล 2 ก้อน m1และ m2 
กรณีวัตถเุคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงท่ี (a = 0)  จาก (3)  จะได ้
  f = (m1-m2)g       (4) 
 แรงเสียดทานท่ีหาจากการทดลองในสมการ(4)ให้ช่ือว่า  f1 
ในทางปฏิบัตกิ าหนดใหห้าระยะที่มวล m1 เคลื่อนที่ลงได้เท่ากับ y และใช้เวลาในการเคลื่อนที่ t เมื่อ m1เริ่มเคลื่อนที่จากหยดุ
นิ่ง จากสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ จะได้ 
  a =

2‐

t2
        (5) 
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 จากสมการ (3) จัดรูปใหม่ และก าหนดให้  m= m1- m2  , m=m1+ m2 +M  
  a =

g

m
∆m −

f

m
       (6) 

 การทดลองนี้ออกแบบให้ m คงที่ โดยแทนค่า m เป็นตัวแปรต้นบนแกน X และ a เป็นตัวแปรตามบนแกน Y ความ
ชันของกราฟ slope =

g

m
 และระยะตัดแกน Y คือ b = −

f

m
 ค่า f ได้จากระยะตดัแกน Y ให้ชื่อว่า f2 จะได้ f2 = -mb 

 3. ลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา 
 ถ้ามวล m ถูกแขวนอยู่ในแนวดิ่งด้วยเชือกที่เบาและไม่ยดืมีความยาว L เมื่อดึงมวลให้เส้นเชือกท ามุมน้อย ๆ  กับ
แนวดิ่งแล้วปล่อยมวล m ให้แกว่งไปมาบนเส้นทางเดมิรอบจดุสมดุลของมันเวลาในหนึ่งรอบเรยีกคาบ T การแกว่งนี้จะเป็น
การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายจะได ้
   L =

g

4π2 T2       (7) 
 สมการ(7) เขียนกราฟโดยแทนคา่ T2 ด้วยแกนนอนและ L เป็นแกนตั้ง สามารถหาความชันจากเส้นกราฟหาได้ดังนี ้
   ความชัน Slope       =     g

4π2       

  ค่าความเร่งเนื่องจาก แรงโน้มถ่วง g = slope × 4π2 ms-2    (8) 
 4. การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายของสปริง 
 ถ้ามวล m แขวนไว้กับปลายของสปริงซึ่งอีกปลายหนึ่งของสปริงถูกยดึแน่นแรงท่ีท าให้สปริงยดืออกจะเป็นสัดส่วน
โดยตรงกับความยาวของสปริงท่ีเพิ่มขึ้นตามสมการ 
   F = kx เมื่อ k เป็นค่าคงท่ีของสปริง      (9) 

จะได้ว่า  T = 2π√
m

K
 เมื่อ T เป็นคาบการแกว่งของสปริง    (10) 

 สมการ(10) ใช้หาคาบการแกว่งทางทฤษฎีมวลของ m  ซึ่งแขวนอยู่กับสปริงที่มีค่าคงที่ k เมื่อสปริงเบาแต่ถ้าสปริงมี
มวลเป็น s และ m=m1+p เมื่อ p เป็นมวลของจานซึ่งแขวนอยู่กับสปริง m1 เป็นมวลบนจานแล้วพบว่าคาบของการแกว่งคือ 

  T = 2π√
m1+p+(s/3)

K
       (11) 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. การสร้างและพัฒนาคณุภาพเครื่องมือ 
 การวิจัยนี้จะออกแบบและพัฒนาชุดทดลองวิชาฟิสิกส์สี่การทดลองโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม ดัง
ภาพประกอบที่ 2. โดยน า บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อดูอิโน เช่ือมต่อกับวงจรเลือกการทดลอง, วงจรรีเลย์, วงจรสวิทช์เริ่ม
การทดลองและวงจรตรวจจับล าแสงเลเซอร์โดยใช้ LDR เป็นตัวเซ็นเซอร์
 

 
ภาพประกอบที่ 2 แผนผังระบบการทดลองและภาพชุดการทดลอง 
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 1.1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อดูอิโน Nano 3.0 
  อดูอิโน Nano 3.0 พร้อมสาย Mini ใช้ชิป CH340G เป็นชิป USB Driver สามารถใช้ได้กบั Windows XP, Windows 
7, Windows 8, Windows 10 ทั้ง 32/64bit, Linux , Mac OS ใช้หน่วยประมวลผล ATmega328P  
 1.2 วงจรสวิทช์เริ่มการทดลองและวงจรสวิทช์เลือกการทดลอง 
 จากวงจรภาพประกอบที่ 3 ก่อนกดสวิทช์ VCC มีขนาด 5V วงจรจะส่งสญัญาณดิจติอลค่าเท่ากับ 1 (HIGH) ทางขา 
Output ให้ อดูอิโน  เมื่อกดสวิทช์กระแสไฟจะไหลลงสู่ดิน(GND) จะส่งสญัญาณดจิิตอลทางขา Output ค่าเท่ากับ 0 (LOW) 
ให้อดูอิโน วงจรสวิทช์เริ่มการทดลองต่อกับขาที่ 8 วงจรสวิทช์เลือกการทดลองต่อกับขาที่ 5 ถ้าอดูอิโนได้รับสัญญาณเท่ากับ 0 
แล้วเขียนค าสั่งให้ อดูอิโน เริ่มการทดลองกรณีกดสวิทช์เริม่การทดลองและเปลีย่นช่ือการทดลองกรณสีวิทช์เลือกการทดลอง 
 
 
 
 
  
                     
   ภาพประกอบที่ 3.วงจรสวิทช์เริ่มทดลองและวงจรสวิทช์เลือกการทดลอง 
  
1.3 วงจรรีเลย์ประกอบด้วย รีเลย์, แม่เหล็ก, วัตถุและมวล m2 
 วงจรรีเลยใช้กับการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระและระบบมวลคล้องผ่านรอกท าหน้าที่เป็นสวิทช์ เปิด -ปิดวงจร
แม่เหล็กไฟฟ้าหลังจากกดสวิทช์เริ่มการทดลองเพื่อปล่อยให้ วัตถุหรือมวล m1 และ m2 ซึ่งประกอบด้วยเหล็กเริ่มเคลื่อนที่ 
จากนั้นวงจรตรวจจับล าแสงเลเซอร์ตรวจจับวัตถุและมวล m1ขณะผ่าน ณ ต าแหน่งเริ่มต้นและต าแหน่งสุดท้าย ขาที่ 7 ของอ
ดูอิโนต่อกับขา input ของรีเลย์ดังภาพประกอบที่ 4. 
 
 
 
 
 
 
   ภาพประกอบที่ 4. ส่วนประกอบของวงจรรีเลย ์
 
 1.4 วงจรตรวจจับล าแสงเลเซอรโ์ดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าตามแสง (LDR) และแหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์ 
   วงจรแสดงดังภาพประกอบที่ 5. ให้ Output แบบโหมด Analog ส าหรับการทดลองเรื่องลกูตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา
และการเคลื่อนที่แบบฮาโมนิกอย่างง่ายของสปริงใช้เพียงหนึ่งชุดคือชุดที่สอง ส าหรับการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระและ
ระบบมวลคล้องผ่านรอกใช้สองชุด ชุดแรกใช้ตรวจจับวัตถุของการตกอย่างอิสระและm1 ที่จุดเริ่มต้นมันส่งสัญญาณให้ขา A0 
ของอดูอิโน ชุดที่สองใช้ตรวจจับวัตถุของการตกอย่างอิสระและm1ที่จุดสุดท้าย,เส้นเชือกของลูกตุ้ม,เส้นลวดผูกกับจานของ
สปริงมันส่งสัญญาณให้ขา A1 ของอดูอิโน การวิจัยนี้ใช้แหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์สีแดงแบบเส้นตรงก าลัง 5mW ความยาวคลื่น 
650nm  
 
 
 
 
 
                             ภาพประกอบที่ 5.วงจรเซนเซอร์ตรวจจับแสงเลเซอร์โดยใช้ LDR                              
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 การท างานของวงจรตรวจจับแสงเลเซอร์ทั้ง 2 ชุดใช้วิธีการเดียวกัน เมื่อล าแสงเลเซอร์กระทบ LDR วงจรตรวจจับ
แสงเลเซอร์จะส่งข้อมูลโหมด Analog ให้ อดูอิโน จากนั้นเขยีนค าสัง่ให้ อดูอิโน  บันทึกขนาดของสัญญาณเป็นค่าสูงสุดของแต่
ละจุด ถ้าวัตถุบังล าแสงเลเซอร์ที่จดุเริ่มต้นขนาดของสญัญาณจะน้อยกว่าค่าสูงสดุเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต ขณะสญัญาณลดต่ า
กว่าค่าสูงสุดถึงค่าทีเ่หมาะสม วงตรวจจับแสงเลเซอร์จะส่งข้อมูลใหอ้ดูอิโนจ่ายไฟให้หลอด LED สว่างถ้าวัตถุบังที่จุดเริ่มตน้ 
LED ที่ต่อกับขา 11 สว่างถ้าวัตถุบังที่จุดสุดท้าย LED ที่ต่อกับขา 12 สว่าง  หลังจากกดสวิทช์เริม่การทดลองชุดทดลองก็เริมจับ
เวลาตามเง่ือนไขของแต่ละการทดลอง 
 การจับเวลาของวัตถุของการตกอย่างอิสระและ m1 ซึ่งเคลื่อนที่ระหว่างจุดเริม่ต้นและจุดสิ้นสุดนั้นใช้ วงจรตรวจจับ
ล าแสงเลเซอร์ ตรวจจับวัตถุขณะผ่านล าแสงเลเซอร์ทั้งสองจุดซึ่ง LDR จะส่งข้อมูลให้บอร์ด อดูอิโน จากนั้นเขียนค าสั่งให้ อดูอิ
โน หาค่าเวลาระหว่างจุดทั้งสองด้วยฟังก์ช่ัน millis() พร้อมน าค่าเวลาไปแสดงผลบนจอ LCD และน าไปเขียนกราฟด้วย
โปรแกรม Excel ต่อไป 
 การจับเวลาหาคาบการแกว่งของเส้นเชือกลูกตุม้นาฬิกาและเส้นลวดผูกกับจานของสปริงใช้วงจรตรวจจับ
ล าแสงเลเซอร์ชุดที่สอง LDR จะสง่ข้อมูลให้บอร์ด อดูอิโน จากนั้นเขียนค าสั่งให้ อดูอิโน หาค่าเวลาจ านวนห้าคาบด้วยฟังก์ช่ัน 
millis() จากนั้นหารด้วยห้าได้เวลาหนึ่งคาบพร้อมน าค่าไปแสดงผลบนจอ LCD และน าไปเขียนกราฟด้วยโปรแกรม Excel 
ต่อไป 
 
 1.5 ค าสั่งอดูอิโน 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  #include <Wire.h> /*Set LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display*/  

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); 
int SWLabname = 5; /*ก าหนดpin5เพื่อเลือกว่าเป็นช่ือการทดลองใด*/ int RSWLabname;/*อ่านค่าSWLabname*/  int Lasor1S = 6; /*

แหล่งจ่ายไฟฟ้า เลเซอร๑์*/int RelayPin = 7; /*ก าหนดpin7จ่ายไฟให้รีเลย์*/ int SWStartPin = 8; /*ก าหนดpin8สวิทช์เริ่มการ
ทดลอง*/ int RSWStart;/*อ่านค่าสวทิช์เพื่อเริ่มการทดลอง*/ int PSWStart;/*ตัวแปลบอกกดเริ่มการทดลอง*/ int ledPin1 = 11;/*

จ่ายไฟให้ LED ตัวที่หนึ่งจะสว่างเมอืมีวัตถุบังเซนเซอรต์รวจจับแสงเลเซอร์*/int ledPin2 = 12; ;/*จ่ายไฟให้ LED ตัวที่สองจะสว่าง
เมือมีวัตถุบังเซนเซอร์ตรวจจับแสงเลเซอร์*/ int Analog1 = A0;/*รบัสัญญาณจากเซ็นเซอร์เลเซอร์๑*/int Analog2 = A1;/*รับ
สัญญาณจากเซ็นเซอร์เลเซอร๒์*/ int RAnalog1;/*อ่านค่าAnalog1 LDRตัวที่1 ต าแหน่งแรก*/ int RAnalog2;/*อ่านค่าAnalog2 LDRตัว
ที่2 ต าแหน่งท่ีสอง*/int Analog1Max ; int Analog2Max ; int StSWR = 0; /*ให้โปรแกรมเริม่ท างานเฉพาะหลังกดสวิทช์เริ่มการทดลอง
พร้อมกับก าหนดค่า StSWR=1หลังจากวัตถุผ่านจดุแรกก าหนดค่า StSWR=2 เป็นการบอกว่าผ่านจุดที่ 1 มาแล้วเมื่อวัตถุผ่านจดุที่ 
2 ก าหนดค่า StSWR=0 และโปรแกรมหยุดท างาน*/ int STname;/*แสดงช่ือหน้าจอlcdหลังจากกดสวิทช์การทดลองlcd*/ int 

PSWLabname;/*ตัวแปลบอกว่ากดสวิทช์ช่ือLab*/ int Labname;/*ช่ือการทดลอง*/ int TP = 0;/*ใช้นับคาบ*/ 

double StartTime;/*ประการตัวแปรเริ่มจับเวลา*/ double StopTime;/*ประการตัวแปรสิ้นสดุจับเวลา*/ double DifTime;/*ประการ
ตัวแปรช่วงเวลา*/ 
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(Lasor1S, OUTPUT);pinMode(SWStartPin, INPUT); pinMode(Analog1, INPUT); pinMode(Analog2, 

INPUT); pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(RelayPin, OUTPUT); digitalWrite(RelayPin, LOW);  

pinMode(SWLabname, INPUT); PSWLabname=1; PSWStart=1;} 

void loop() { RSWLabname = digitalRead(SWLabname);if (RSWLabname==0){ PSWLabname=0;} RSWLabname = digitalRead(SWLabname); 

if (RSWLabname==1){ if(PSWLabname==0){Labname=Labname+1; PSWLabname=1; STname=0;if(Labname==4){Labname=0;}}} 

RAnalog1 = analogRead(Analog1); RAnalog2 = analogRead(Analog2);if (RAnalog1 > Analog1Max) {Analog1Max = RAnalog1;} if (RAnalog2 

> Analog2Max) {Analog2Max = RAnalog2;} if (STname == 0) {lcd.clear(); lcd.begin(); if (Labname == 0) {lcd.print("Freefall"); StSWR = 0; 

digitalWrite(Lasor1S, HIGH);/*ช่ือโปรแกรมการตกอิสระ*/} else if(Labname == 1) {  lcd.print("Pendulum");/*ช่ือโปรแกรมลูกตุ้ม
นาฬิกา*/ StSWR = 2; /*ใช้เซ็นเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเฉพาะต าแหน่งที่ 2*/  digitalWrite(Lasor1S, LOW); digitalWrite(ledPin1, LOW);} 

else if(Labname == 2) { lcd.print("SHM(Spring)"); /*ช่ือโปรแกรมสปริง*/ StSWR = 2;/*ใช้เซ็นเซ็นเซอรต์รวจจับวัตถุเฉพาะต าแหน่งท่ี 
2*/ digitalWrite(Lasor1S, LOW); digitalWrite(ledPin1, LOW);}else if(Labname == 3){ /*ช่ือโปรแกรมระบบมวลคล้องผ่านรอก*/ 
lcd.print("Pulleys");  StSWR = 0; digitalWrite(Lasor1S, HIGH);} STname=1;}if(Labname == 0| Labname ==3) {/*โปรแกรมตกอิสระ,ระบบ
มวลคล้องผ่านรอก*/  RAnalog1 = analogRead(Analog1);if (RAnalog1 >= (Analog1Max-30 )) {digitalWrite(ledPin1, LOW);} else if 
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(RAnalog1 < (Analog1Max-30 )) {digitalWrite(ledPin1, HIGH);} RAnalog2 = analogRead(Analog2);if (RAnalog2 >= (Analog2Max-30 )) 
{digitalWrite(ledPin2, LOW);} else if (RAnalog2 < (Analog2Max-30 )) { digitalWrite(ledPin2, HIGH);} RSWStart = digitalRead(SWStartPin); if 

(RSWStart == 0) {PSWStart=0; }  RSWStart = digitalRead(SWStartPin);if (RSWStart == 1) { if( PSWStart==0){ PSWStart=1; Analog1Max= 

analogRead(Analog1); Analog2Max= analogRead(Analog2);digitalWrite(RelayPin, HIGH); StSWR = 1; /*เริ่มค าสงั*/ lcd.clear();}} RAnalog1 
= analogRead(Analog1);if (RAnalog1 < (Analog1Max-30)) {if (StSWR == 1) { digitalWrite(ledPin1, HIGH);StartTime = millis(); StSWR = 2;}}  

RAnalog2 = analogRead(Analog2);if (RAnalog2 < (Analog2Max-30)) {if (StSWR == 2) { StopTime = millis(); digitalWrite(ledPin2, HIGH); 

DifTime = (StopTime - StartTime) / 1000; /*เริ่มแสงแดงผลจอLCD*/ lcd.begin();if( Labname == 0){lcd.print("Free Fall"); lcd.setCursor(0, 

1); lcd.print(DifTime, 3); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print("s");}else if ( Labname == 3){lcd.print("Pullays"); lcd.setCursor(0, 

1);lcd.print(DifTime, 3); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print("s");}  digitalWrite(RelayPin, LOW); StSWR = 0;  } } }else if(Labname == 1||Labname 

==2) { /*เริม่โปรแกรมลูกตุ้มนาฬกิาและสปริง*/ RSWStart = digitalRead(SWStartPin);if (RSWStart == 0) {PSWStart=0; } RSWStart = 

digitalRead(SWStartPin); if (RSWStart == 1) { if( PSWStart==0){PSWStart=1;StSWR = 0; /*เตรียมโปรแกรมให้ท างานเมื่อวัตถ่เริม่ผ่าน
แสงเลเซอร์*/ TP = 0; /*เตรยีมนบัเวลาเมื่อวัตถุผ่านแสงเลเซอ*/ lcd.clear(); }} RAnalog2 = analogRead(Analog2);if (RAnalog2 >= 

(Analog2Max-30)) { if (StSWR == 0) {/*ก าหนดค่าให้โปรแกรมพร้อมจบัเวลาหากลูกตุ้มผ่านแสงเลเซอรแ์ต่ละครั้ง*/ StSWR = 1;/*

จับเวลาขณะลูกตุ้มเริ่มผ่านแสงเลเซอร์เท่าน้ัน*/} digitalWrite(ledPin2, LOW); } else if (RAnalog2 < (Analog2Max-30)) { 

digitalWrite(ledPin2, HIGH); if (StSWR == 1) { StSWR = 0; TP = TP + 1;if (TP == 1) {StartTime = millis(); } else if (TP == 11) { StopTime = 

millis();/*เวลา 5 คาบ*/  DifTime = (StopTime - StartTime) / 5000;/*เวลา 1 คาบในหน่วยวินาที*/  lcd.begin(); if(Labname==1){ 
lcd.print("Pendulum 1Period"); lcd.setCursor(0, 1);lcd.print(DifTime, 3);lcd.setCursor(10, 1); lcd.print("s"); } else 

if(Labname==2){lcd.print("SHM 1 Period"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(DifTime, 3); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print("s");} StSWR = 2; /*โปา
แกรมหยดุค านวณ*/ }}}}} 
 

2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
2.1 ผลการทดลองเรื่องการตกอิสระ จากตารางที่ 1 ผลการทดลองที่แสดงความสัมพันธร์ะหว่างความสูงที่วัตถุตก

อย่างอิสระและเวลาโดยท าการวดัเวลาสามครั้ง คือ t1, t2 และ t3 จากนั้นน าไปหาคา่เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ยกก าลังสองดังตารางที่ 1
และเขียนกราฟดังภาพประกอบที ่6 
    2.2 ผลการทดลองเรื่องระบบมวลคล้องผ่านรอก การทดลองนี้ค่ามวลของรอก M=0.02 kg ดังนั้น M=0.01 kg เมื่อ
ให้ m1=0.35951kg, m2=0.35203 kg พบว่า ระบบเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระคืออัตราเร็วคงที่ดังนั้นสามารถหาแรงเสียทาน
ระหว่างรอกกับเชือกตามสมการ (4) ก าหนดให้ระยะที่มวล m1 เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย 0.5m ผลการทดลอง
ส าหรับ ∆m แต่ละค่า วัดเวลาระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย สามครั้ ง คือ t1, t2 และ t3 จากนั้นน าไปหาค่าเฉลี่ย และ
ค านวณหาค่าความเร่งจากสมการ (5) ดังตารางที่ 2 และน าไปเขียนกราฟดังภาพประกอบที่ 7 

 2.3 ผลการทดลองเรื่องลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา จากตารางที่ 3 ผลการทดลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยาวของลูกตุ้ม (L) และคาบการแกว่ง (T) (ค่าเฉลี่ยจากการแกว่งครบห้ารอบโดยชุดทดลองค านวณให้) จากนั้นน าไปยกก าลัง
สองและน าไปเขียนกราฟระหว่าง L และ T2 ดังภาพประกอบที่ 8 

2.4 ผลการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายของสปริง จากตารางที่ 4 ผลการทดลองแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างน าหนักที่ใช้แขวนและสว่านยืดให้น้ าหนักเป็นตั้งส่วนยืดเป็นแกนนอน  
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ตารางที ่1 บันทึกผลการทดลองเรือ่งการตกอย่างอิสระ 
h(m) t1(s) t2(s) t3(s) t(̅s) t̅2(s2) 

0.1000 0.143 0.143 0.143 0.143 0.020 
0.2000 0.202 0.202 0.201 0.202 0.041 
0.3000 0.248 0.247 0.248 0.248 0.061 
0.4000 0.286 0.287 0.286 0.286 0.082 
0.5000 0.320 0.321 0.320 0.320 0.103 
0.6000 0.350 0.350 0.350 0.350 0.123 
0.7000 0.379 0.379 0.378 0.379 0.143 
0.8000 0.404 0.404 0.405 0.404 0.163 

ภาพประกอบที่ 6.กราฟระหว่าง h และ t2 

 
 ความชันของกราฟเท่ากับค่าคงท่ีของสปริง K ดังภาพประกอบที่ 9 และน าค่า K ไปหาคาบการแกว่งจากทฤษฏี 
ขณะเดียวกันชุดการทดลองใช้หาคาบการแกว่งจากการทดลอง (ค่าเฉลี่ยจากการแกว่งครบห้ารอบโดยชุดทดลองค านวณให้) 
ดังตารางที่ 5 และน าไปเปรยีบเทยีบกับค่าท่ีไดจ้ากทฤษฏ ี
 

ตารางที ่2 บันทึกผลการทดลองเรือ่งระบบมวลคล้องผ่านรอก 
m1(kg) m2(kg) ∆m(kg) t1(s) t2(s) t3(s) 

 

a(m/s2) 
0.36151 0.35003 0.01148 4.054 4.193 4.013 4.087 0.060 
0.36351 0.34803 0.01548 2.842 2.940 2.998 2.927 0.117 
0.36551 0.34603 0.01948 2.514 2.481 2.440 2.478 0.163 
0.36751 0.34403 0.02348 2.090 2.190 2.085 2.122 0.222 
0.36951 0.34203 0.02748 1.894 1.886 1.920 1.900 0.277 
 
           ภาพประกอบที่ 7.กราฟระหว่าง a และ ∆m 
ตารางที ่3 บันทึกผลการทดลองเรือ่งลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดา 

L(m) T(s) T2(s2) 
0.2 0.903 0.815 
0.3 1.1 1.211 
0.4 1.269 1.610 
0.5 1.422 2.021 
0.6 1.555 2.417 
0.7 1.683 2.834 
0.8 1.797 3.230 
0.9 1.906 3.633 
1 2.009 4.034 

 
 
                    ภาพประกอบที่ 8.กราฟระหว่าง L และ T2 
 
 
 

T̅ 

h(m) 

t2(s2) 

a(m/s2) 

∆m(kg) 

T2(s2) 

L(m) 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึง F และส่วนยดื Xของสปริง 
F(N) X(m) 

0.98 0.025 

1.47 0.07 

1.96 0.12 

2.45 0.17 

2.94 0.22 

3.43 0.27 
                           

                ภาพประกอบที่ 9.กราฟระหว่างแรงดึง F และส่วนยดื X ของสปรงิ 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาบท่ีได้จากการทดลองและทฤษฏ ี

ครั้งที ่
m1+p+(s/3) 

(kg) 
คาบจากการ
ทดลอง(s) 

คาบจากทฤษฏี
(s) 

เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคลื่อนของการทดลองเทียบ
กับทฤษฏี|Tทฤษฏี-Tทดลอง|´100%/ Tทฤษฏี 

1 0.20645 0.904 0.906 0.221 

2 0.25645 1.005 1.009 0.396 

3 0.30645 1.104 1.103 0.091 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากสมการ (2) และความชันของกราฟจากรูปที่ 6 เป็นข้อมูลจากการการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระของวัตถุ

สามารถหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้ g = 2slope = 24.889 = 9.778 m/s2 จากสมการ(6)เป็นข้อมูลจากการการ
ทดลองเรื่องระบบมวลคล้องผ่านรอก อ่านค่าความชันของกราฟและระยะตัดแกน y จากรูปที่ 7 เมื่อค่า m ในสมการ (6)= 
m1+ m2 +M=0.72154 kg จึงสามารถหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้ g = mslope = 0.7215413.492 = 9.6522 
m/s2 แรงเสียดทานระหว่างรอกกับเชือก f2 = -bm = -(-0.0951) 0.72154 = 0.06862 N และจาก(4) f1 = (m1-m2)g ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่า g = 9.7814 m/s2 (Panjit Musik,2014) จะได้แรงเสียดทานนี้เรียก f1 = 0.073165 N  
 จากสมการที(8)และความชันของกราฟรูปที่ 8 เป็นข้อมูลจากการทดลองเรื่องลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดาสามารถหา
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้  g = slope × 4π2  = 0.24842 = 9.7906 ms-2 
 จากสมการที่(9)และรูปที่ 10 เป็นข้อมูลจากการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างของสปริงค่าคงที่ของ
สปริงเท่ากับความชันของกราฟนั่นคือ K = 9.939 N/m น าค่า K ไปค านวณหาคาบจากทฤษฎีตามสมการ (11) เมื่อ
เปรียบเทียบคาบที่ได้การทดลองกับคาบท่ีได้จากทฤษฎีมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.4% ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ผลและอภิปราย   

ให้ค่าความคลาดเคลื่อนของแรงโน้มถ่วง = 
|gมาตรฐาน−gทดลอง|×100%

gมาตรฐาน
    (12) 

จาก(12)และที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่า g = 9.7814 m/s2 ผลการทดลองเรื่องตกอย่างอิสระได้ g = 9.778 m/s2 มี
ความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน 0.03% การทดลองเรื่องลูกตุ้มนาฬิกาชนิดธรรมดาได้ g = 9.7906 ms-2 ความคลาด
เคลื่อนจากค่ามาตรฐาน 0.09% ผลการทดลองทั้งสองมีความแม่นย ามาก การทดลองเรืองระบบมวลคล้องผ่านรอกได้ g = 
9.6522  m/s2 ความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน 1.32% ผลการทดลองทั้งสองมีความแม่นย าและการทดลองนี้พบว่า

F(N) 

X(m) 
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ความคลาดระหว่างแรงเสียดทานที่ได้จากการทดลอง f2 คลาดเลื่อนจาก f1 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 
|f1−f2|

f1
× 100% =

|0.073165−0.06862|×100%

0.073165
=6.21% ถือความคลาดเคลื่อนที่รับได้กับการทดลองในห้องเรียน การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่

แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายของสปริงพบว่าความคลาดเคลื่อนดังตารางที่ 5 น้อยกว่า 0.4% ผลการทดลองมีความแม่นย ามาก 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มีความคลาดเคลื่อนน้อย บ่งช้ีถึงการบูรณาการความรู้ระหว่างฟิสิกส์คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์สามารถน ามาพัฒนาการศึกษาภาคปฏิบัติท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้มากข้ึน ผู้วิจัยหวังว่า
ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการวิจัยหากมีผู้สนใจน าไปพัฒนาต่อยอดสามารถตอบโจทย์การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ได้
เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้น

ทีมเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธรณีศาสตร์ ทักษะการจ าแนกชนิดของหินและแร่ และความพึงพอใจต่อการ
จั ดการ เ รี ยนรู้ ขอ งนั กศึ กษาระดั บปริญญาตรี ช้ั นปี ที่  3  ส าขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ ทั่ ว ไป  คณะศึ กษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 31 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 15 ช่ัวโมง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหินและแร่ 3) แบบวัด
ทักษะการจ าแนกหินและแร่ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งด าเนินการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็น
อิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้น
ทีมเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหินและแร่หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษา
มีทักษะในการจ าแนกชนิดของหินและแร่ที่ดี และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในระดับมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้สามารถ
น าไปต่อยอดหรือปรับใช้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาธรณีศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาธรณีศาสตร์  ความพึงพอใจ 

 
Abstract 

This research aimed to study the effect of flipped classroom integrated with team based game 
activities on learning achievement in Geological Science subject, rock and mineral classification skill, and 
instructional satisfaction of third year undergrad students in General Science major, faculty of Education, 
Prince of Songkla University, Thailand. The samples of the study were 31 students. They were studying in 
the first semester of the 2020 academic year and instructed using flipped classroom for 15 hours. The 
research instruments consisted of 1) a lesson plan for the flipped classroom 2) achievement test under the 
topic of Rock and Minerals 3) Rock and Mineral classification skill test and 4) instructional satisfaction test. 
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The experimental research was conducted using one group pretest-posttest design. The result was analyzed 
using mean values, standard deviation, and t-test dependent group. The research found than students 
learned by flipped classroom integrated with team based game activities approach had mean score of the 
post-test on learning achievement was higher than the pre-test mean score at the significant level of .01 
and students satisfaction towards instruction using flipped classroom approach was at high level. Therefore, 
this research could be applied to students to further develop geological science learning achievement in 
higher education. 
 
Keywords:  Learning management by using the flipped classroom integrated with team based activities, 
Learning achievement in Geological Science subject, Satisfaction 
 

บทน า  
การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาของระบบการศึกษาไทยมีรูปแบบที่เน้นการบรรยายเป็นหลัก มีผู้สอนเป็น

ศูนย์กลาง ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้เลือกเนื้อหา ผู้บรรยาย รวมไปถึงผู้ควบคุมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนแต่เพียงผู้
เดียว ลักษณะการจัดการเรียนรู้เช่นนี้พบเห็นมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้ด้วยลักษณะดังกล่าว
ผู้เรียนได้รับการป้อนความรู้ที่มากเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หรือท างาน
ร่วมกับผู้อื่น เปรียบเสมือนการที่ผู้สอนให้ปลาแก่ผู้เรียน โดยไม่ได้สอนให้ผู้เรียนรู้วิธีจับปลา ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรเป็นไปในรูปแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  ผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งถือ เป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามประกาศองค์การสหประชาชาติในเป้าหมายที่ 4 คือสร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วิชาธรณีศาสตร์ (Geological Science) เป็นวิชาแขนงหนึ่งที่ไม่สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนอย่างถ่องแท้ได้
จากการอ่านต าราหรือท าความเข้าใจเฉพาะเนื้อหาที่ผู้สอนบรรยายในช้ันเรียนเท่านั้น เป็นวิชาที่ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝน สัมผัส และลงมือท าด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีความเข้าใจมโนมติ 
(Concept) ที่ถูกต้องและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งยังถ่ายทอดความรู้ต่อไป
ได้ จากการสังเกตผู้เรียนในรายวิชาธรณีศาสตร์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่านักศึกษามีมโนมติที่หลากหลายเกี่ยวกับชนิดและ
โครงสร้างผลึกของหินและแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาไม่สามารถจ าแนกชนิดของหินและแร่ที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน
ได้ อีกทั้งยังไม่สามารถประยุกต์และมองเห็นถึงความเช่ือมโยงขององค์ความรู้ต่าง ๆ ในรายวิชาธรณีศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาจ านวนมากเรียนรู้โดยการจดจ าจากต าราหรืออ่านเฉพาะเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนเพื่อไปสอบให้ได้คะแนนที่ดีโดย
ขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  

จากความส าคัญและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาธรณีศาสตร์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงน าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2556; สุพัตรา อุตมัง, 2558; สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์, 2560; Bergmann & Sams, 2012) เป็น
การสอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อวิดีโอหรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ นอกช้ันเรียน Jonathan Bergmann และ Aaron 
Sams (2012) ผู้เสนอแนวคิดวิธีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน กล่าวว่าเป็นการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Learners Center) โดยน าช่องทางการเรียนรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เป็นเครื่องมือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองจากท่ีบ้าน และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นกับครูในห้องเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลังช่วยเพิม่
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน เพิ่มความร่วมมือระหว่างผู้เรียน เพิ่มความมั่นใจในตนเอง เป็นผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ “เรียนรู้โดย
ลงมือท า” อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านอย่างเดียวจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัว
ผู้เรียนเองตามทักษะความรู้ความสามารถและสติปัญญาของแต่ละบุคคล ตามอัตราความสามารถทางการเรียนแต่ละคน ซึ่งจะ
ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนจะได้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของตนเอง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดการเรียนรู้โดยใช้
ห้องเรียนกลับด้าน บูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ที่กว้างขึ้น
จากการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยใช้เกมเป็นสื่อกลางให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถแบ่งปันองค์ความรู้จากแต่ละคน น ามารวมกัน
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เป็นองค์ความรู้ที่ใหญ่ และต่อยอดได้มากกว่าการเรียนรู้แบบคนเดียว ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจะท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ผู้เรียนสามารถจ าแนกและจดจ าชนิดของหินและแร่ตา่ง ๆ ได้ รวมไปถึงเกิดมโนมติที่ถูกต้องเกี่ยวกับหนิ
และแร่ เนื่องจากวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิม ซึ่งผู้เรียน
สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์และอธิบายได้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ก้าว สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นวิธีการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า 21st Century 
ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะพร้อมส าหรับการด ารงชีวิตและรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเนื่องด้วยโลกท่ีไร้พรมแดน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) 

จากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจาก
งานวิจัยที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากิจกรรมในรายวิชาธรณีศาสตร์ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และบูรณาการร่วมกับ
กิจกรรมในห้องเรียนท่ีเน้นทีมเป็นฐานมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และ
เป็นระบบ สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาด้วยตนเองมาฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนผ่านกิจกรรมกลุ่ม โดยมีผู้สอนให้ค าแนะน า ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

  
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหินและแร่ ในรายวิชาธรณีศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

2. เพื่อศึกษาทักษะการจ าแนกชนิดของหินและแร่จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับ
กิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับ
กิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน 

 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. นักศึกษาที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหินและแร่ ในวิชาธรณีศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักศึกษาที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน มี
ทักษะการจ าแนกชนิดของหนิและแร่อยู่ในระดับดี 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่
เน้นทีมเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย    

1. กลุ่มเป้าหมาย 
    นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนทั้งหมด 31 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 724 -322 ธรณีศาสตร์ (Geological 
Science) ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผน 
ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 2 บท คือบทที่ 1 เรื่องหิน (Rock) และบทที่ 2 เรื่องแร่ (Mineral) ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยก่อน
เข้าช้ันเรียน นักศึกษาจะได้เรียนรู้สาระส าคัญในเรือ่งหินและแรผ่่านทางวีดิทัศน์ออนไลน์ที่ผู้สอนได้บันทึกไว้ ซึ่งประกอบด้วย 3 
วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ละ 10 นาที โดยในช่วงท้ายผู้สอนมีการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดต่อยอดและหาความรู้เพิ่มเติม
จากเอกสารประกอบการสอน หนังสือ หรือแหล่งความรู้ออนไลน์ต่าง ๆ น าไปสู่การหาค าตอบร่วมกันในช้ันเรียนผา่นกิจกรรมที่
ผู้สอนออกแบบไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีบทบาทให้มากที่สุดในการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 
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ผู้วิจัยได้ใช้แผนการเรียนรู้นี้ในการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง 
รวมเป็น 15 ช่ัวโมง ตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม ถึงวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
ตารางที ่1 แผนการจดัการเรียนรู ้

แผน เรื่อง กิจกรรม ช่ัวโมง 
 บทท่ี 1  เร่ืองหิน (Rock)   
 วีดิทัศน์ที่ 1 เรื่องวัฐจักรหินและชนิดของหิน หมายเหตุ: กิจกรรมเรียนรู้ก่อนเข้าช้ันเรียน  
1 นิยาม การก าเนดิหิน วัฏจักรหิน  ปฏิบัติการตรวจสอบหิน (ตัวอย่างจริง) 3 
2 ชนิดและลักษณะของหิน การใช้ประโยชน์จากหิน กิจกรรมเกมนักสืบหิน (Rock Detective) 3 
 บทท่ี 2 เร่ืองแร่ (Mineral)   
 วีดิทัศน์ที่ 2 เรื่องวัฏจักรแร่และสมบัติของแร ่ หมายเหตุ: กิจกรรมเรียนรู้ก่อนเข้าช้ันเรียน  
3 นิยาม การก าเนดิแร่ วัฏจักรแร ่

สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของแร ่
ปฏิบัติการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและ
สมบัติทางเคมีของแร่ (ตัวอย่างจรงิ) 

3 

 วีดิทัศน์ที่ 3 เรื่องชนิดและโครงสรา้งของแร่ หมายเหตุ: กิจกรรมเรียนรู้ก่อนเข้าช้ันเรียน  
4 ชนิด ส่วนประกอบ และโครงสร้างของแร่  กิจกรรมเกมการด์แร่ (Mineral Flash Card) 3 
5 การใช้ประโยชน์จากแร ่ วัดทักษะการจ าแนกหินและแร ่ 3 

 
2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ชุด คือชุดที่ 1 ใช้ส าหรับทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องหิน และชุดที่ 2 ใช้

ส าหรับทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องแร่ แบบทดสอบแต่ละชุดเป็นแบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ โดยให้นักศึกษาตอบความ
เข้าใจสั้น ๆ ใช้เวลาในการทดสอบ 20 นาที เป็นการเก็บคะแนน Pre-test และ Post-test เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของ
ผู้เรียน  

2.3 กิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน 2 กิจกรรมส าหรับเรื่องหินและเรื่องแร่ ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที ่2 รายละเอียดการจดักิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1: กิจกรรมเกมนักสืบหิน (Rock Detective) 
- เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสระดม
ความคิด และแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันในกลุ่มย่อย โดยใช้
ความรู้เดิมท่ีได้เรียนมาและหา
ข้อมูลจากภายนอกเพื่อสรุป
ความเป็นไปได้ของชื่อหินปริศนา
ท่ีแต่ละกลุ่มได้รับ 

- จัดกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 5 คน โดยการสุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับธนบัตรเพื่อซ้ือค าใบ้เป็นตัวช่วย
สืบหาชื่อหินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
- แต่ละกลุ่มจะได้หินปริศนาจ านวน 3 ชนิดโดยไม่ซ้ ากัน ประกอบด้วยหินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร พร้อมท้ังแจกอุปกรณ์ท่ีช่วยในการสืบหาชื่อของหินแต่ละก้อน เช่น แผนผังวิธีการสืบหิน 
น้ าส้มสายชูส าหรับทดสอบสมบัติทางเคมีของหิน เป็นต้น 
- ให้เวลาแต่ละกลุ่มสืบหาชื่อหินปริศนา 20 นาที โดย 10 นาทีแรกให้ใช้ความรู้เดิมในการสืบหา
ค าตอบ และ 10 นาทีถัดมาอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีสืบค้นควบคู่ไปด้วย 
- เมื่อแต่ละกลุ่มได้ข้อสรุปชื่อหินปริศนาแล้ว ให้วาดแผนภาพสรุปชื่อหินแต่ละก้อนและอธิบาย
เหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน 
- กลุ่มใดท่ีระบุชื่อหินได้ถูกต้องโดยใช้เวลาน้อยท่ีสุดและเหลือเงินมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 

กิจกรรมท่ี 2: กิจกรรมเกมการ์ดสารพัดแร่ (Mineral Flash Card) 
- เพือ่ให้นักศึกษาสามารถ
จ าแนกประเภทแร่จากคุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีของแร่ 

- นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับบัตรค าแร่ประจ าตัวคนละ 1 ชื่อ และให้ท าความรู้จักกับแร่ที่ตนเอง
ได้รับให้มากที่สุด ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
- ให้แต่ละคนจับกลุ่มตามประเภทของแร่ชนิดเดียวกัน และแต่ละคนสลับกันน าเสนอคุณสมบัติ
ของแร่ประจ าตัวเองให้เพ่ือน ๆ ในกลุ่ม ภายในเวลา 10 นาที 
- แต่ละกลุ่มสรุปประเด็นส าคัญภายในเวลา 10 นาที อภิปรายคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของแร่ในประเภทของกลุ่มตนเอง ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้รู้จัก โดยให้ออกแบบการ
น าเสนอที่หลากหลายและสร้างสรรค์ให้ได้มากท่ีสุดตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม  
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2.4 แบบทดสอบวัดทักษะการจ าแนกชนิดของหินและแร่ จ านวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยให้นักศึกษา
ระบุช่ือและจัดจ าแนกชนิดของหินและแร่จากตัวอย่างจริงท่ีก าหนดให้ท้ังหมด 25 ตัวอย่าง โดยแบ่งประเภทเป็น 1) หินอัคนี 2) 
หินตะกอน 3) หินแปร 4) หมู่แร่ซิลิเกต และ 5) หมู่แร่นอนซิลิเกต อย่างละ 5 ตัวอย่าง  

2.5 แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ โดยก าหนดประเด็นให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจของตนเองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิอร์ท คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด (Likert, อ้างถึงในล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) นอกจากน้ัน ยังมีข้อเสนอแนะปลายเปิด และ
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน  

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
3.1ผู้วิจัยช้ีแจงกระบวนการจัดการเรียนรู้ และขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
3.2 ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมลูผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เพื่อวัดความรู้ของ

นักศึกษาก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็นทดสอบก่อนเรียนเรื่องหิน 1 ครั้ง และทดสอบก่อนเรียนเรื่องแร่ 1 ครั้ง  
3.3 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการเรยีนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบรูณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีม

เป็นฐานกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง จนครบจ านวน 5 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง ใช้เวลาทั้งหมด 15 ช่ัวโมง และเก็บรวบรวมข้อมลู
ระหว่างเรยีนเมื่อสิ้นสดุกิจกรรมแต่ละแผน โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจดัการเรียนรูเ้อง  

3.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูเ้รื่องชนิดของหินและแร่ ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดทักษะการจ าแนกชนดิหินและแร่ 
3.5 เมื่อสิ้นสุดการจัดการจดัการเรียนรู้ตามก าหนดแล้ว ท าการทดสอบหลังเรียนกับผู้เรียนกลุม่เดมิ ดว้ย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบ่งเป็นทดสอบหลังเรียนเรื่องหิน 1 ครั้ง และทดสอบหลังเรียนเรื่องแร่ 1 ครั้ง  
3.6 ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ห้องเรียนกลับ

ด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน เรื่องหินและแร่ 
3.7 ตรวจผลการสอบหลังการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวดัทักษะการจ าแนกชนิด

หินและแร่ แล้วน าคะแนนทีไ่ดม้าวิเคราะหโ์ดยใช้วิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 
4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวม เรียบเรียง จากแบบบันทึกของผู้เรียน แบบบันทึกของผู้วิจัย 

แบบสังเกต และท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน  
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติที (One Group Sample t-Test) 
 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์แปลผลความพึงพอใจท่ีก าหนด 
 
ผลและอภิปราย   

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยล าดับดังนี้ คือ 
1. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหินและเรื่องแร่ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่  3 ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทที่ 1 เรื่องหิน (Rock) ก่อนและหลังได้รบัการจัดการเรยีนรู้โดยใช้
ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเรื่องหิน 

จ านวน
ผู้เรยีน (n) 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ 
(‐̅) 

S.D. T P 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 31 20 6.48 2.58 24.33 *0.00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 31 20 18.71 1.20 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแร่ (Mineral) ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้
ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเรื่องแร ่

จ านวน
ผู้เรยีน (n) 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ 
(‐̅) 

S.D. T P 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 31 20 3.81 2.11 36.71 **0.00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 31 20 17.97 1.41 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 3 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทที่ 1 เรื่องหิน ก่อนการ

จัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.48 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.58 และหลังการจัดการ
เรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.20 และผลจากตารางที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทที่ 2
เรื่องแร่ ก่อนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.11 และ
หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41  

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งเรื่องหินและเรื่องแร่ พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับ
ด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากผู้สอนได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active 
learning) โดยผู้สอนได้เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองก่อน
เรียน และช่วยลดเวลาการสอนบรรยาย ร่วมกับการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนที่เน้นทีมเป็นฐาน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการท า
กิจกรรมกลุ่มอย่างสนุกสนาน และได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มที่    
 จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนจัดการเรียนรู้ระหว่าง 2 บท คือ เรื่องหินและเรื่องแร่ จะพบว่าในกรณีของเรื่องหิน 
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานก่อนเรียนสูงกว่าเรื่องแร่ เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์โลกมาแล้ว ซึ่งเป็นวิชาที่ช่วยปูพ้ืนฐานเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่สามารถน ามาต่อยอดในวิชาธรณีศาสตร์ตอ่ไป แต่
การที่คะแนนก่อนเรียนเรื่องหินไม่สูงมากเท่าที่ควร อาจจะเป็นผลมาจากการที่นักศึกษาลืมเนื้อหาที่ได้เรียนมาเมื่อปีที่ผ่านมา 
และไม่ได้ทบทวนเนื้อหาก่อนการทดสอบก่อนเรียน ในกรณีของคะแนนก่อนเรียนเรื่องแร่ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนเท่านั้น ถือว่าเป็นคะแนนท่ีต่ ามาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานเรื่องแร่น้อยมาก  
 การวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน (Pre-Test) ถือเป็นขั้นตอนส าคัญของการจัดการเรียนรู้ การทดสอบก่อนเรียน
เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนที่จะเริ่มเรียนบทเรียนใหม่ เพราะเนื้อหาบางบทเรียนอาจเป็นความรู้
ใหม่ที่ผู้เรียนไม่เคยรู้มาก่อน หรืออาจต้องใช้ทักษะพื้นฐานบางประการ ผู้สอนจึงต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้หรือทักษะ
พื้นฐานมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ปรับพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนจะต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงกว่าต่อไป       
2. วัดคะแนนทักษะการจ าแนกชนดิของหินและแร่ของนักศึกษาท่ีไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบรูณาการ
ร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ทักษะการจ าแนกชนิดหินและแร่ของนักศึกษาหลังไดร้ับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบรูณาการ
ร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน 

ทักษะ จ านวน (n) คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ (‐̅) S.D. % 

การจ าแนกชนิดหินและแร ่ 31 25 20.74 2.86 82.96 

 
จากตารางที ่5 พบว่าทักษะการจ าแนกชนิดหินและแร่ของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.74 จากคะแนนเต็ม 25 

คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.86 โดยคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษาท าได้คิดเป็นร้อยละ 82.96 ของคะแนนเต็ม มี
ความสอดคล้องตามสมมติฐานที่ว่านักศึกษามีทักษะการจ าแนกชนิดหินและแร่หลังเรียนอยู่ในระดับดี  
 
3. การวิเคราะหค์วามพึงพอใจ 

ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินความพึง
พอใจออกเป็นดังนี้ 1) การประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนของนักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 6 

 2) การประเมินความพึงพอใจต่อบทบาทผู้สอน 
 3) การประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมเกมนักสืบหิน (Rock Detective)   
 4) การประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมเกมการ์ดสารพัดแร่ (Mineral Flash Card) 
 5) การประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดการเรียนรู้  

 
ตารางที ่6 ผลการประเมินตนเองหลังเรียนของนักศึกษาจ านวน 31 คน  

รายการประเมินตนเอง ‐̅ S.D แปลความหมาย 
1. มีระดับความรู้ก่อนเรียน 1.87 .81 น้อย 
2. มีระดับความรู้หลังเรยีน 4.29 .64 มาก 
3. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเรยีนเรื่องหินและแร่ โดยใช้การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน บูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน 

4.32 .54 มาก 

 
จากผลการประเมินตนเอง พบว่านักศึกษาได้ประเมินระดับความรู้ของตนเองก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .81 และระดับความรู้ของตนเองหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .64 ดังแสดงในตารางที ่5 จะเห็นได้ว่านักศึกษามีการประเมินความรู้ของตนเองก่อนเรียนอยู่ในระดับที่น้อย เนื่องจากรู้
ว่าตนเองท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร และมีการประเมินความรู้ของตนเองหลังเรียนอยู่ในระดับที่มาก เนื่องจาก
นักศึกษามีความตั้งใจมากขึ้น ร่วมท ากิจกรรมในช้ันเรียนอย่างกระตือรือร้น และให้ความส าคัญกับการท าแบบทดสอบหลัง
เรียนเป็นอย่างมาก เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้นักศึกษามีความมั่นใจในระดับความรู้ตนเองมากขึ้น 
 
ตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้สอนและการจดัการเรยีนรู้  

รายการประเมินความพึงพอใจ ‐̅ S.D ความหมาย 

ความพึงพอใจด้านบทบาทผู้สอน    
1. อาจารย์จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักศึกษา 4.10 .79 มาก 
2. อาจารย์ได้สร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้มีความอบอุ่น เป็นกันเอง เน้นความร่วมมือ 
ส่งผลใหผู้้เรียนมีความสุขในการเรยีน 

4.55 .57 มากที่สุด 

3. อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา ท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 4.35 .66 มาก 
4. อาจารย์ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ตัวอย่างของจริง หนังสือ ต ารา 4.48 .68 มาก 
5. อาจารย์ได้สนับสนุนนักศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ 4.03 .66 มาก 
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รายการประเมินความพึงพอใจ ‐̅ S.D ความหมาย 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเกมนักสืบหิน (Rock Detective)      
1. กิจกรรมนี้ท าให้นักศึกษารูจ้ักชนิดของหิน และได้สัมผสัตัวอย่างจริง ช่วยให้นักศึกษา
เห็นความแตกต่างของหินแต่ละประเภทไดด้ีขึ้น 

4.35 .84 มาก 

2. กิจกรรมนี้ท าให้กระตือรือร้น เกิดความรูส้ึกอยากเรียนรูม้ากยิ่งข้ึน 4.29 .78 มาก 
3. กิจกรรมนี้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและสามารถจ าแนกหินแตล่ะชนิดได้ดีขึ้น 4.32 .79 มาก 
4. กิจกรรมนี้กระตุ้นให้เกดิการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในระหว่างการเรียน 4.39 .80 มาก 
5. กิจกรรมนี้ช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้บบเชิงรุก โดยเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ 4.32 .75 มาก 
6. กิจกรรมนี้มีประโยชน์ และเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต 4.29 .78 มาก 
    
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเกมการ์ดสารพัดแร่ (Mineral Flash Card)    
1. กิจกรรมนี้ท าให้นักศึกษารูจ้ักแร่มากข้ึน 4.29 .74 มาก 
2. กิจกรรมนี้ท าให้นักศึกษากระตอืรือร้น เกิดความรูส้ึกอยากเรยีนรูม้ากยิ่งข้ึน 4.26 .73 มาก 
3. กิจกรรมนี้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและสามารถจ าแนกแร่แตล่ะชนิดไดด้ีขึ้น 4.35 .71 มาก 
4. กิจกรรมนี้กระตุ้นให้เกดิการซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนัในระหว่างการเรียน 4.19 .65 มาก 
5. กิจกรรมนี้ช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้บบเชิงรุก โดยเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ 4.29 .74 มาก 
6. กิจกรรมนี้มีประโยชน์และเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต 4.35 .66 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน บูรณาการร่วมกับ
กิจกรรมเกมที่เนน้ทีมเป็นฐาน  

4.45 .55 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 .72 มาก 
 

จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้สอนและการจัดการเรียนรู้ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากใน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.32 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .72 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็น
ของนักศึกษามีความคล้ายคลึงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับบรรยากาศในช้ัน
เรียนที่มีความอบอุ่น เป็นกันเอง เน้นความร่วมมือ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจมากกับทั้ง 2 กิจกรรมหลัก ท้ังกิจกรรมเกมนักสืบหิน (Rock Detective) และกิจกรรมเกมการ์ด
สารพัดแร่ (Mineral flash card) ส่วนในด้านประโยชน์และความเหมาะสมของกิจกรรม ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
กิจกรรมนี้มีประโยชน์และมีความเหมาะสมมากต่อการใช้ในการสอนในอนาคต  

จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดและการเปดิโอกาสให้นักศึกษาได้ความคิดเห็น สรุปสาระส าคัญได้ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็น ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็น/ข้อควรพฒันาและปรบัปรุง 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหา
กับระดับความรู้ของนักศึกษา 

- เหมาะสม  

2. บรรยากาศในห้องเรยีน - สนุกสนาน ผ่อนคลาย ไม่เครียด ไม่กดดัน อบอุ่น เป็นกันเอง  
- อาจารย์ใจดี นักศึกษาให้ความร่วมมือ พูดคุยแลกเปลี่ยน โต้ตอบกับเพื่อนและอาจารย์ได้ 
- อยากให้มีทั้งการสอน การบรรยาย และการท ากิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียน 
- ไม่อยากให้เน้นกิจกรรมมากเกินไป 

3. รูปแบบการจัดเรียนการ
สอน เรื่องหินและแร่ ท่ี
นักศึกษาอยากให้พัฒนาและ
ปรับปรุง 

- อยากดู สัมผัส และเรียนรู้จากตัวอย่างจริงเยอะ ๆ 
- อยากลงพ้ืนท่ีไปสัมผัสหินและแร่ที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ 
- อยากให้ลดกิจกรรมอภิปรายแบบกลุ่ม เพราะไม่ค่อยตั้งใจฟังเนื้อหาของกลุ่มอื่น  
- นักศึกษาบางส่วนอยากเรียนแบบบรรยายในช้ันเรียนผสมกับการท ากิจกรรม โดยขอให้
จ านวนช่ัวโมงบรรยายมีมากกว่าการท ากิจกรรม  
- การเรียนในวีดีโอเยอะไปท าให้ไม่ค่อยน่าสนใจ เพราะเวลาดูวีดีโอก่อนเรียน นักศึกษาไม่
ค่อยมีสมาธิเท่าที่ควร 
- อยากให้บรรยายเนื้อหาในช้ันเรียนให้เข้าใจก่อน จากนั้นให้อาจารย์สร้างสรรค์กิจกรรม
ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นผู้เรียน 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เรียนเรื่องหินและแร่  
(ในมุมมองของนักศึกษา) 

- ได้ความรู้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบจากผลสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
- สามารถน าความรู้ไปปรับใช้และต่อยอดในอนาคตได้ และสามารถน าไปสอนต่อได้ 
- สามารถจ าแนกชนิดและประเภทของหินและแร่ได้ 
- ได้รู้ประโยชน์ของหินและแร่ว่ามันสามารถท าได้หลายอย่างกว่าที่คิด 
- ได้รับประโยชน์เยอะมาก เนื่องจากอาจารย์มีตัวอย่างจริงและจัดกิจกรรมในห้องเรียน ท า
ให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 

5. ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะส าหรับกิจกรรม
กลุ่ม “นักสืบหิน  
(Rock Detective)” 

- ประทับใจ ตื่นเต้น เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก ท าให้ได้เห็นและสัมผัสของจริง 
- ได้ผจญภัยตามล่าหาหิน เป็นกิจกรรมที่ดี มีความสร้างสรรค์ มีประโยชน์กับผู้เรียน 
- นักศึกษาได้ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น  
- เป็นกิจกรรมเสริมความรู้ที่ช่วยให้จดจ าตัวอย่างหินได้อีกวิธีหนึ่ง  
- อยากให้อาจารย์อธิบายเนื้อหาท้ายกิจกรรมเยอะกว่าน้ี 
- ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้มีโอกาสได้ศึกษารายละเอียดหินของกลุ่มอื่น เพื่อเพิ่มความ
เข้าใจยิ่งขึ้น 

6. ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะส าหรับกิจกรรม
กลุ่ม “เกมการ์ดแร่  
(Mineral Flash Card)” 

- สนุกมาก ชอบมาก ตื่นเต้น เหมือนดูไพ่ยิปซี แต่ไม่ค่อยสนใจแร่ของกลุ่มอื่น 
- กิจกรรมนี้เพื่อนให้ความร่วมมือกันดีมาก มีความสนใจตอนท่ีเพื่อนน าเสนอ 
- มีความรู้และเข้าใจมากข้ึน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ไปหามาเล่าให้เพื่อนฟัง  
- ให้แต่ละกลุ่มมีเวลาในการน าเสนอมากขึ้น 
- อยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มจากที่นักศึกษาน าเสนอ  
- ควรมีการสลับสับเปลี่ยนหรือวนกลุ่มเพื่อศึกษาชนิดของแร่ เพราะหากกิจกรรมยังเป็น
เช่นเดิม ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจเฉพาะแร่ในกลุ่มของตนเองเท่านั้น 

 
สรุปผลการวิจัย   

จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เรื่องหินและแร่ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน แสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้วิธีนี้ช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาได้จริง ทั้งนี้เป็นเพราะวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ที่ได้ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักศึกษากล้าแสดงศักยภาพของ
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ตัวเองของตนเองภายในช้ันเรียน มีกิจกรรมที่สร้างให้บรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ท าการทดสอบสมบัติของหินและแร่ และได้สัมผัสตัวอย่างจริงด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยพยายามสร้างความกระตือรือร้นให้กับ
นักศึกษา ใช้ค าถามต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักศึกษาได้ฝึกคิดค้นหาค าตอบอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้
เกิดการเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาที่ดีมากขึ้น นักศึกษาได้น าความรู้มาใช้ในการอธิบายและให้ เหตุผลทั้งในระหว่างการท า
กิจกรรม และการตอบค าถามลงในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องหินและแร่ได้ถูกต้อง และสอดคล้องกันกับเนื้อหาทาง
ธรณีวิทยาได้ดียิ่งข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

7.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ผู้สอนควรค านึ งถึง
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีแตกต่างกัน ผู้สอนควรตั้งค าถามให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ภายในตนเองตามความสนใจของแต่ละคน และส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจผ่าน
รูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย 
            7.2 ควรน าวิธีการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการกับการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รูปแบบ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบสืบสวน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ฯลฯ 
 7.3 การวิจัยในช้ันเรียนครั้งต่อไปควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้หรือการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาเป็นปรากฎการณ์ที่ใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น
ครูผู้สอนควรออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
 
รายการอ้างอิง   
วิจารณ์ พานิช. (2556). ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง. กรุงเทพมหานคร: เอส อาร์ พรินติ้ง แมสโพรดักส์.  
สุดเฉลิม ศสัตราพฤกษ์. (2560). การจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 แบบห้องเรียนกลับด้านเพือ่การพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้และนวตักรรม. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์, 28(1), 100-108.   
สุพัตรา อุตมัง. (2558). แนวคิดห้องเรียนกลับดา้น: ภาพฝันท่ีเป็นจริงในวิชาภาษาไทย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 16(1), 51-58. 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2556). ห้องเรียนกลับทาง: ห้องเรียนมติิใหม่ในศตวรรษท่ี 21. เอกสารประกอบการน าเสนอในการประชุม

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2, แพร่. 
Bergmann Jonathan and Aaron Sams. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class 

every day. International Society for Technology in Education. 
 
  



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

249 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานศึกษาจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อทดแทนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนแบบดั้งเดิม ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ สอนและผู้เรียน จึงน ามาสู่วัตถุประสงค์
งานวิจัยเพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้บทเรียนออนไลน์ และให้ได้ซึ่งข้อมูล
สะท้อนกลับส าหรับออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคนิวนอร์มัล กลุ่มประชากรประกอบด้วยนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาชีววิทยาทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 
บทเรียนออนไลน์จ านวน 3 บทเรียน แบบทดสอบออนไลน์ และแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดับ ซึ่งพบว่าระดับความพึงพอใจต่อผู้สอน การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และสื่อการศึกษา 
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06-4.48 จากการส ารวจความคิดเห็นสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาด้วยตนเองได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ อย่างไรก็ตาม
สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์นั้นแตกต่างจากการเรียนภายในห้องเรียนโดยสิ้นเชิง ท าให้ผู้เรียนต้องมีสมาธิและ
ความรับผิดชอบต่อตนเองสูงข้ึน ในส่วนข้อคิดเห็นต่อการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สอนควรมีกระบวนการวดั
และประเมินผลที่รัดกุมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้เรียนทุกคน  
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ชีววิทยา 

 
Abstract 

Nowadays, the education system worldwide was disrupted by the COVID- 2 0 1 9  pandemic and it 
led the academy changed the traditional onsite teaching-learning activity to online teaching-learning activity. 
The drastically change of teaching-leaning activity might affect teacher and student.  Thus, the aims of this 
study were to survey the student’s satisfaction on online teaching-learning activity and to get the feedback 
from students for design of learning activities under new normal situation.  The population used in this 
research was 113 students enrolled in general biology course on the second semester of 2019. The research 
tools were 3  E- leaning course, E- achievement tests and student satisfaction survey form with a 5 - level 
scale. The results showed that the student’s satisfaction on teacher, learning assessment, teaching-learning 
activity, and teaching/learning materials are in high level with mean of 4.06-4.48. The students’ opinions 
from the survey indicate that the E- learning courses allow them to access the course and its materials 
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anytime they require.  The ability to re- watch the course also helps the students to rephrase the idea in 
their own ways.  However, the learning from online environment is different from the onsite class.  This 
makes the students require paying more attention and self- disciplined to complete the online class.  In 
term of the opinions for the online assessment, the teacher should have a concise assessment process to 
ensure the fairness for all students. 
 
Keywords: Online Teaching-Learning Activity, Satisfaction, Opinion, Biology 
 
บทน า  

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Corona Virus Disease 2019: COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทั่ว
โลก ในปี 2020 องค์การสหประชาชาติรายงานว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อนักเรียนจ านวน 1.6 
พันล้านคน จาก 190 ประเทศ สถานศึกษาท่ัวโลกคิดเป็น 94 เปอร์เซ็นตต์้องหยุดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อระบบเศรฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต
ประจ าวัน และการศึกษาทุกระดับชั้น โดยรัฐบาลไทยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ส่งผลให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท
หยุดกิจกรรมการเรียนการสอน (ปิยะวรรณ, 2563) สถานศึกษาจ าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากในช้ัน
เรียน (on-site) เป็นการสอนออนไลน์ (Online) ผ่านระบบสื่อสารทางไกลหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในปัจจุบันเด็กยุค
ดิจิทัล (digital generation) หรือ เจนเนอเรช่ันแซด (generation z) สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้มากขึ้น ส่งผลให้สื่อ
ออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของเยาวชนไทยมากขึ้ น (วิไลภรณ์, 2559) ทั้งนี้
เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์และโทษได้ในเวลาเดียวกัน แต่ในแง่ของการจัดการศึกษานั้นสื่อออนไลน์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอน
ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในช้ันเรียน ผู้เรียนสามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกท่ีทุกเวลา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในรูปแบบของตนเอง สามารถเข้าถึง
คลังความรู้บนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียนและผู้สอน (ธัญจิรา , 
2559) ทั้งนี้ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (information, media and technology skills) จัดเป็นหนึ่งในทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรมีในนักศึกษาและบัณฑิตยุคปัจจุบัน (เบญจวรรณ และคณะ , 2559) เพื่อผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ
และเป็นก าลังพลที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลักดันให้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงจากการสอนในช้ันเรียนเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว 
(Martinezs, 2020; Mishra et al., 2020) สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ จึงเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรยีน
การสอนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 

การเรียนการสอนออนไลน์ (E – Learning) เป็นการน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย และ
เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความถนัด
ความรู้พื้นฐานและความสามารถของผู้เรียนเอง (กิดานันท,์ 2540; ธนเดช และบัญชา, 2560) ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การเรียนการสอนออนไลน์ (E – Learning) มีบบทบาทส าคัญต่อระบบการศึกษาอย่างเด่นชัด
ขึ้น ส าหรับรายวิชาชีววิทยาทั่วไป เป็นรายวิชาบังคับของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 
แขนงวิชาชีววิทยาจากคณะศึกษาศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร และ 
หลักสูตรเคมี-ชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี โดยวิชานี้เป็นวิชา
บังคับเอกที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ผ่านถึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของช้ันปีที่ 2-4  อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 
2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลไทยประกาศ
สภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง โดยช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนและส่งตัวนักศึกษากลับภูมิล าเนาโดยที่ยังไม่สิ้นสุด
ภาคการศึกษา และประกาศให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด อย่างไรก็ ตามในช่วงเวลาดังกล่าว
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนทุกคนได้กลับไปยังภูมิล าเนา ซึ่งนักศึกษาบางคนมีปัญหาความไม่พร้อมด้านระบบการติดต่อสื่อสาร 
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัย (internet) อุปกรณ์สารสนเทศส าหรับการเรียนออนไลน์ ส่งผลให้
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ผู้วิจัยต้องออกแบบแนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา ทุก
สถานการณ์ที่ผู้เรียนมีความพร้อม โดยหลักการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผู้วิจัยค านึงความแตกต่างทางด้านความ
พร้อมของนักศึกษา 3 ด้าน คือ อุปกรณ์การเรียน การเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกมหาวิทยาลัย (internet) 
และสภาพแวดล้อมภูมิล าเนาของนักศึกษา เพื่อลดโอกาสการเกิดความความเลื่อมล้ าทางการศึกษาให้มากที่สุด ผู้วิจัยจึง
ประยุกต์ใช้บทเรียนออนไลน์แทนการสอนทางไกลแบบถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนเมื่อสะดวกและมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ จึงน ามาสู่วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อส ารวจความพึง
พอใจและข้อคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้บทเรียนออนไลน์ทดแทนการเรียนการสอนออนไลน์
ในคาบเรียน และเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่
เหมาะสมต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้บทเรียนออนไลน์  
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสะท้อนกลับส าหรบัออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในอนาคต 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีววิทยาท่ัวไป ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 113 คน 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 

สร้างบทเรียนออนไลน์ 3 บท ประกอบด้วย การจัดจ าแนกพืชอย่างง่าย การเจริญเติบโตของพืช และสรีรวิทยา
เบื้องต้นของพืช  

วางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรม สร้างแบบทดสอบออนไลน์เพื่อประเมินการผลการเรียนรู้ โดย
ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google form และ Quizizz รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ (2) ด้านบทเรียนออนไลน์  (3) ด้านผู้สอน และ (4) ด้าน
การวัดและประเมินผล  

3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็น 4 ข้ันตอน ดังรายละเอียดที่ปรากฏ 

ขั้นที่  1 ผู้สอนสร้างกลุ่ม Facebook รายวิชาชีววิทยาทั่วไป (General Biology II) เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ติดต่อสื่อสาร แจ้งประกาศการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมแบบออนไลน์ระหว่างที่ผู้เรียน
กลับไปพักอาศัยที่ภูมิล าเนา  

ขั้นที่ 2 ผู้สอนสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยบันทึกวีดีโอและตัดต่อด้วยโปรแกรม Camtasia และอัพโหลดลง 
YouTube และแชร์ลิงก์เข้ารับชมบทเรียนออนไลน์วางมาใน Facebook ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
เข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์และท ากิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งนี้บทเรียนออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นเน้นเป็นรูปภาพ
ที่ทันสมัย ลดตัวอักษร และระหว่างการบันทึกเสียงและภาพเพื่อใช้ตัดต่อบทเรียนออนไลน์นั้น ผู้สอน
จะมีการเขียนข้อความประกอบการอธิบายเพื่อเพื่อความสนใจของผู้เรียน 

ขั้นที่ 3 ผู้สอนจัดท าการประเมินผลลัพท์การเรียนรู้รายบทเรียนผ่านการโพสต์ค าถามให้ผู้เรียนได้ร่วมอภิปราย 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น Quizizz เป็นต้น 

ขั้นที่ 4 ผู้สอนจัดสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์วิชาชีววิทยาท่ัวไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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ตารางที่ 1 แนวทางการจัดการจดัการเรยีนการสอนแยกรายบทเรียน 
บทเรียนออนไลน์/กิจกรรม ความยาวของ

บทเรียน
ออนไลน์ (นาที) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1. การจัดจ าแนกพืชอย่างง่าย 30.09 กิจกรรมที่ 1  สนุกไปกับชื่อวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้สอนแทรก
กิจกรรมค้นคว้าชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชท้ายบทเรียนออนไลน์ โดยผู้เรียน
ต้องค้นคว้าชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช และน าค าตอบมา Post ลงใน 
Facebook ของรายวิชา เพื่อให้เกิดการแชร์การเรียนรู้ เกี่ยวกับชื่อ
วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชชนิดเดียวกันมีได้หลายชื่อ 
ดังน้ันผู้สอนจะใช้โอกาสดังกล่าวเปิดประเด็นเพื่ออภิปรายว่าเหตุใดชื่อ
วิทยาศาสตร์ของพืชชนิดเดียวกันจึงต่างกัน  ชื่อใดคือชื่อท่ีถูกต้อง 
กิจกรรมที่ 2 การจัดจ าแนกพืช โดยอาจารย์ตั้งประเด็นวการจัดจ าแนก
พืชโดยใช้ค าถามเพื่อให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นโดยการ Post ลง 
Facebook กลุ่มรายวิชาของรายวิชา  
(ตัวอย่างค าถาม "หากนักศึกษามีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมธรรมชาติใน
ป่าแห่งหน่ึง แล้วบังเอิญพบต้นไม้ชนิดหน่ึง ท่ีไม่เคยรู้จักมาก่อน นักศึกษา
จะมีวิธีการหรือขั้นตอนแบบใด ท่ีจะท าให้นักศึกษาได้รู้จักชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชชนิดน้ัน") 

2. การเจริญเติบโตของพืช  24.03 กิจกรรมที่  1  ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม  
google form จ านวน 10 ข้อ โดยค าถามจะเน้นการประยุกต์ใช้ออนโมน
พืชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหา
ข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

3. สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ตอน
ที่ 1  

16.16 กิจกรรมท่ี 1 อาจารย์ Post คลิปอนิเมชั่นการล าเลียงน้ าและเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนตั้งค าถาม 
กิจกรรมท่ี 2 ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม  
google form จ านวน 10 ข้อ 

4. สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ตอน
ที่ 2  

35.08 

5. กิจกรรมทบทวนความรู้ก่อน
สอบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนได้ทบทวนเน้ือหาก่อน
การสอบปลายภาค 

-- กิจกรรมการแข่งขันตอบค าถามโดยใช้แอปพลิเคชัน Quizziz ในการเพิ่ม
ความสนุก โดยอาจารย์ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนเข้าเล่นเกมครั้งละ 30 คน 
โดยผู้เรียนคนใดได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับของรางวัลจาก
อาจารย์ผู้สอน  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ค่าทางสถิติประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของผลคะแนน (‐̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึง
พอใจต่อ (1) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (2) บทเรียนออนไลน์ (3) ด้านผู้สอน และ (4) ด้านการวัดและประเมินผลแปล
ผลจากค่าเฉลี่ยของผลคะแนน โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายระดับความพึงพอใจตามแนวคิดของ Likert (1967) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 

 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ต่ ากว่า 1.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
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ผลและอภิปราย   
ผลจากการท าแบบสอบถามผ่านระบบปฏิบัติการ google forms มีผู้เข้าท าแบบสอบถามทั้งหมด 79 คน จาก

จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 69.91 แบ่งเป็นเพศหญิงและเพศชายร้อยละ 82.27 และ 17.73 
ตามล าดับ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ร้อยละ 38 สาขาชีววิทยาร้อยละ  25.3 สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาร้อยละ 
26.6 และสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรร้อยละ 10.1 ทั้งนี้ผลการส ารวจความพึงพอใจแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ ด้านผู้สอน และ ด้านการวัดและประเมินผล 

ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่าระดับความพึงพอใจในหัวข้อย่อยทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เท่ากับ 4.06±0.04 
(ตารางที่ 2) ทั้งนี้หัวข้อย่อยที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงที่สุดคือรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความรับผิดชอบมากขึ้น (4.11±0.80) เนื่องจากผู้เรียนต้องเข้าเรียนและรับผิดชอบงานท้ังหมดด้วยโดยตนเอง เพราะลักษณะ
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนของตนเองได้ โดยไม่มีตารางเวลาที่ชัดเจนเหมือน
การเรียนในช้ันเรียน ท าให้ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนออนไลน์และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ใน
ส่วนของหัวข้อย่อยที่ได้รับคะแนนการประเมินน้อยที่สุดคือ รูปแบบกิจกรรมการ เรียนการสอนออนไลน์ส่งเสริมให้มีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนตลอดเวลา (4.01±0.84) ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่ได้ให้
ข้อคิดเห็นว่าการเรียนการสอนออนไลน์นั้นท าให้ขาดบรรยายกาศการเรียนในช้ันเรียน และลดการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน ถึงแม้ผู้สอนจะเปิดช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทางแต่ผู้เรียนอาจมองว่าเป็น
การติดต่อสื่อสารผ่านการพิมพิ์ข้อความซึ่งแตกต่างจากการพูดคุยในช้ันเรียน 

ในส่วนของความพึงพอใจต่อผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์ หัวข้อย่อยที่ผู้เรียนพึงพอใจมากที่สุดคือเนื้อหาในบทเรียน
ออนไลน์เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน (4.75±0.51) และหัวข้อท่ีผู้เรียนพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือบทเรียนออนไลน์
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน (3.74±0.93) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียน
ต้องนั่งเรียนคนเดียวจึงท าให้ขาดความสนใจต่อการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์  รวมทั้งความยาวของบทเรียนออนไลน์ที่ยาว
เกินไป โดยบางบทเรียนมีความยาวถึง 35 นาที อาจส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกเสียสมาธิได้ ทั้งนี้ในเรื่องของความยาวของบทเรียน
ออนไลน์ผู้วิจัยแนะน าว่าควรลดตัดให้ความยาวของบทเรียนไม่เกิน 15 นาที จะสามารถดึงรั้งความสนใจของผู้เรียนได้  ทั้งนี้
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมด้านบทเรียนออนไลน์เท่ากับ 4.06±0.06 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 3)  
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาชีววิทยาทั่วไป ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค Covid-19 

รายละเอียด Mean±SD ระดับความพึงพอใจ 
1. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนเกดิการ

เรียนรูด้้วยตนเอง 
4.07±0.77 มาก 

2. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมออนไลน์ให้ผู้เรียนเกดิ
การค้นคว้าและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนื่อง 

4.07±0.77 มาก 

3. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

4.02±0.75 มาก 

4. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ส่งเสรมิให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

4.04±0.83 มาก 

5. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ส่งเสรมิให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบมากขึ้น 

4.11±0.80 มาก 

6. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ส่งเสรมิให้มีการ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งผู้เรยีนและผูส้อนตลอดเวลา 

4.01±0.84 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.06±0.04 มาก 
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนออนไลน์ 
รายละเอียด Mean±SD ระดับความพึงพอใจ 

1. บทเรียนออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนเขา้ใจในเนื้อหามากข้ึน 3.84±0.93 ปานกลาง 
2. ความยาวของบทเรียนออนไลน์มีความเหมาะสม (หมายถึงเวลาที่ใช้ฟังใน

แต่ละบทเรียน) 
4.18±0.80 มาก 

3. เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 4.41±0.61 มาก 
4. บทเรียนออนไลน์ช่วยผู้เรียนช่วยให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง 4.07±0.73 มาก 
5. บทเรียนออนไลน์ ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 3.74±0.93 ปานกลาง 
6. เนื้อหาของบทเรียนออนไลน์มีความทันยุคทันสมยั สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้
4.12±0.73 มาก 

7. ความพึงพอใจต่อช่องทางการเข้ารับชมบทเรียนออนไลน ์ 4.18±0.82 มาก 
คะแนนเฉลีย่ 4.06±0.22 มาก 

 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาชีววิทยาทั่วไป ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค Covid-19 

รายละเอียด Mean±SD ระดับความพึงพอใจ 
1. ผู้สอนมีการวางแผนและการเตรียมการสอน 4.43±0.57 มาก 
2. ผู้สอนมีความรับผิดชอบในการสอน 4.67±0.54 มากที่สุด 
3. ผู้สอนมีความกะตือรือร้นในการสอน  4.62±0.60 มากที่สุด 
4. ผู้สอนมีความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีจัดสอน 4.75±0.51 มากที่สุด 
5. ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรูผ้่านระบบการจดัการเรยีนการ

สอนออนไลน์  
4.44±0.63 มาก 

6. ผู้สอนเปดิโอกาสให้นักเรียนไดซ้ักถามหรือปรึกษาผ่านสื่อออนไลนต์า่ง ๆ 4.14±0.92 มาก 
7. ผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ผ่าน

การสอนออนไลน ์
4.25±0.71 มาก 

8. ผู้สอนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนออนไลน์ได้
อย่างเหมาะสม 

4.48±0.55 มาก 

9. ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับผู้เรยีน เข้าถึงได้ง่าย  4.45±0.69 มาก 
10. ผู้สอนมีการตดิต่อสื่อสาร ตดิตามงานหรือแบบฝึกหดัอย่างสม่ าเสมอ 4.57±0.63 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.48±0.18 มาก 
 
ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อด้านผู้สอนในการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ตารางที่ 4) พบว่าระดับความพึง

พอใจในหัวข้อย่อยอยู่ในระดับมาก- ระดับมากที่สุดจากผลการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อผู้สอนในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหัวขอ้ย่อยด้านผู้สอนที่ผู้เรียนมีพึงพอใจมากท่ีสุด
แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อย่อย คือ ผู้สอนมีความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาที่จัดสอน (4.75±0.51) มีความรับผิดชอบ 
(4.67±0.54) และกระตือรือร้นในการสอน (4.62±0.60) และ ผู้สอนมีการติดต่อสื่อสาร ติดตามงานหรือแบบฝึกหัดอย่าง
สม่ าเสมอ (4.57±0.63) ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมด้านผู้สอนเท่ากับ 4.48±0.18 ซึ่งแปลผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

255 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการวัดและประเมินผล 
รายละเอียด Mean± SD ระดับความพึงพอใจ 

1. อาจารยผ์ู้สอนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกบั
เนื้อหาและผู้เรียน 

4.44±0.54 มาก 

2. อาจารยผ์ู้สอนแจกแจงเกณฑ์การวดัและประเมินผลให้ผูเ้รียนได้ทราบ 4.48±0.59 มาก 
3. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรมต่อผู้เรียน 4.38±0.69 มาก 
4. กระจายคะแนนการวดัและประเมนิผลได้อย่างเหมาะสม 4.53±0.52 มากที่สุด 
5. การวัดและการประเมินผลสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์รายวิชาและกจิกรรม

การเรยีนการสอน 
4.38±0.58 มาก 

6. มีการแจ้งคะแนนจากการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบอย่างทันถ่วงที 4.35±0.83 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.43±0.06 มาก 

 
ผลของความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการวัดและประเมินผล (ตารางที่ 5) หัวข้อ

ผู้เรียนพึงพอใจมากท่ีสุดคือกระจายคะแนนการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม (4.53±0.52) ล าดับถัดไปอาจารย์ผู้สอนแจก
แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนได้ทราบ (4.48±0.59) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ผู้วิจัยคาดว่าเป็นผลมา
จากการกระจายคะแนนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบออนไลน์ และคะแนน
ความรับผิดชอบ รวมทั้งตัวผู้สอนมีการประกาศสัดส่วนคะแนนชัดเจนผ่านการโพสต์ลงใน Facebook รายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนทุก
คนได้รับทราบทุกคน (ภาพประกอบที่ 1) ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมด้านการวัดและประเมินผลเท่ากับ 4.43±0.06 ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  

 

ภาพประกอบที่ 1 ประกาศแจ้งสัดส่วนคะแนนการท ากจิกรรม แบบทดสอบ คะแนนสอบปลายภาค และการแจ้งประกาศ
เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบต่อกิจกรรมหรืองานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

 
ผลการส ารวจข้อคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้บทเรียนออนไลน์ โดยให้ผู้เรียนระบุ

ข้อดี ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนในอนาคตภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากผลการส ารวจความคิดเห็นสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุก
สถานที่ สามารถแบ่งการเรียนรู้เป็นช่วงสั้น ๆ และทบทวนบทเรียนโดยเข้าฟังหรือศึกษาบทเรียนออนไลน์ซ้ าหลายครั้งตามที่
ตนเองต้องการหรือจนกระทั่งเข้าเข้าใจในบทเรียน ซึ่งแตกต่างจากการเรียนให้ช้ันเรียนที่มีขีดจ ากัดเรื่องเวลา อย่างไรก็ตามการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยบทเรียนออนไลน์ยังมีข้อจ ากัดต่อตัวผู้เรียน โดยเฉพาะความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet) อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ท้ังนี้นักศึกษาบางส่วนระบุว่าการเรียนการสอน
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ออนไลน์นั้นผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบสูง ทั้งในแง่ของการเรียนและงานท่ีได้รับบมอบหมาย และการ
เรียนออนไลน์ท าให้ขาดบรรยากาศการเรียนในช้ันเรียนเนื่องจากต้องนั่งเรียนคนเดียว ส่วนการประเมินผลแบบออนไลน์อาจมี
ช่องว่างเรื่องของการทุจริตในการสอบซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อผู้เรียนทุกคน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการส ารวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาทั่วไปภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ สรุปได้ว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก และจากการส ารวจความคิดเห็นสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยออนไลน์โดยใช้บทเรียนออนไลน์
นั้นผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ไดด้้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาเมื่อมีความพร้อม อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนออนไลนโ์ดย
ใช้บทเรียนออนไลน์นั้นท าให้ผู้เรียนรู้สึกขาดปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ   

ในการกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า-2019 ผู้วิจัยเห็นว่า
ควรใช้ลักษณะการเรียนการสอนที่ท าให้เกิดรูปแบบการสื่อสารการเรียนแบบสองทาง (Two – Way Communication) ให้
มากที่สุด โดยผู้สอนอาจวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ( On-
Site) ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ทั้งนี้หากผู้สอนมีความประสงค์จัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียวเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควรวางแผนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยใช้การจัดการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ควบคู่กับการสอนออนไลน์โดยใช้ระบบประชุมทางไกล
ผ่านโปรแกรมถ่ายทอดสด เช่น Microsoft Team เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอนโดยตรงมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
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การศึกษาการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้ SIMULINK  
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB 

Study on solving of Physics problems in work and energy  by using SIMULINK 
application in MATLAB computer program   

 
อยุวรรณ ฉายห้อง1*, ประสงค์ เกษราธิคุณ2  

1นิสิตปรญิญาตรีการศึกษาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ผู้ประสานงาน*: noofrem@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ปัญหาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา พบว่ารายวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่เข้าใจยากและไม่สามารถ

มองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจน  เพราะฟิสิกส์ส่วนใหญ่ต้องใช้คณิตศาสตรเ์ป็นเครือ่งมือในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของงาน
และพลังงาน  ดังนั้นจึงต้องมีการใช้กราฟมาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
แอพพลิเคช่ัน SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB เป็นเทคนิคที่น่าสนใจและมีประโยชน์เหมาะส าหรับการน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยผู้สอนวิชาฟิสิกส์ในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน  ดังนั้นจึงใช้แอพพลิเคชั่น SIMULINK ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ MATLAB เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาฟิสิกส์ในเรื่องงานและพลังงาน ได้แก่ การตกของวัตถุ การเคลื่อนที่ของฮาร์มอ
นิกอย่างง่ายในระบบสปริงและมวล และการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบดิ่ง  นอกจากน้ีผลการวิจัยยังถูกน าไปใช้ในการสอน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 20 คน ช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี และมีค่าดัชนีประสิทธิผลอยู่ที่ 0.75  นอกจากนี้ผลลัพธ์จากการประยุกต์ใ ช้ SIMULINK 
ถูกน าไปเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากโปรแกรม MATLAB พบว่าผลลัพธ์ทีไ่ด้ตรงกนั และสอดคล้องกับทฤษฎีงานและพลังงาน 

 
ค าส าคัญ: ทฤษฎีงานและพลังงาน  ค่าดัชนีประสิทธิผล  MATLAB  SIMULINK 
 

บทน า  
การศึกษาคือเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนและสังคม การศึกษาจึงต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวม ปัจจุบันสังคมโลกและสังคมไทย ก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อน
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยน เพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างผลผลิตได้
สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีเน้น
ทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก และมีการส่งเสริมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ การศึกษาไทยใน
ปัจจุบัน  เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (student-centered learning) เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาข้อมูล 
ค้นหากระบวนการเพื่อที่จะได้มาซึ่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองเป็นหลักอีกท้ังยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้ เป็นการเรียน
การสอนที่เน้นในรูปธรรมให้นักเรียนได้เห็นและปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีการจดจ าและเกิดทักษะการ
เรียนรู้ได้ดีกว่าที่เรียนแบบนามธรรม   

วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (knowledge based society) มีบทบาท
ส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต และมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและ
อุตสาหกรรม ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญในสังคมปัจจุบันและอนาคต ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ช่วยอ านวยความสะดวกในการในการท างานต่างๆมากยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ 2551, 92; 
สสวท. 2546, 1) นอกจากนี้ยังเห็นว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะช่วยให้ผู้คนได้มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่าง
สร้างสรรค์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ อีกทั้งวิทยาศาสตร์ยังเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากที่จะให้การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
อย่างไม่หยุดยั้ง  
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วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุมีผล อีกทั้งวิชาฟิสิกส์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ์ื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์จึงต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของฟิสิกส์เพียงพอที่จะมองเห็นปัญหา 
และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์สนใจท่ีจะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา (สสวท, 2546) และเชื่อว่าความรู้ฟิสิกส์สามารถปรับเปลีย่นได้
เมื่อมีเทคนิควิธีการศึกษาหรือมีเครื่องมือในการศึกษาที่ดีขึ้น โดยการศึกษาฟิสิกส์ส่วนใหญ่ล้วนต้องใช้คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาต่างๆเข้ามาช่วยร่วมด้วย ค าตอบที่ได้จะอยู่ในลักษณะของนามธรรม จึงท าให้ผู้เรียนอาจจะไม่เข้าใจ
อย่างละเอียดครบถ้วนและไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลของปัญหานั้นได้อย่างชัดเจน การใช้สื่อต่างๆประกอบปัญหาเหล่านั้น 
เช่น กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ก็อาจจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงได้คิดที่จะน าเทคโนโลยีมามีส่วนช่วยในการเรียนการสอน เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะ
มองเห็นข้อมูลจากในรูปของนามธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงได้น าเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  MATLAB ที่ทางมหาวิทยาลัย
ทักษิณได้มีการจัดหาเอาไว้เพื่อท าการศึกษา แก้ปัญหาทางด้านการค านวณต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการท าสื่อการเรียนการ
สอน  

ด้วยเหตุนี้เองจึงได้น า SIMULINK ที่มีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB มาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอนในเรื่องของการศึกษาปัญหาฟิสิกส์เรื่องงานและพลังงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ช่วยในการ
สร้างความเข้าใจกฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเคลื่อนที่ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ของรายวิชาฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อศึกษาลักษณะการท างานของ SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB  
2. เพื่อใช้ SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ในการศกึษาปัญหาฟิสิกส์เรื่องพลังงานประเภทต่างๆ 

และกฎการอนุรักษ์พลังงานท่ีมีความซับซ้อนให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรยีนการสอน ใบความรู้และใบงานในการเรียน การสอนของรายวิชาฟิสิกส์

  

สมมติฐานของการวิจัย    
1. กลุ่มตัวอย่างเมื่อแก้ปัญหาฟิสิกส์เรื่องงานและพลังงาน โดยใช้สื่อจาก SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

MATLAB มีความเข้าใจเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเคลื่อนที่ได้มากขึ้น 
2. SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB สามารถใช้แก้ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ได้ 

 

กรอบแนวคิด  
 
 

ระเบียบวธิีการวิจัย   
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร : นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ ช้ันปีท่ี 3 และ 4 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 68 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง : นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานและพลังงาน จากหนังสือกลศาสตร์ และหนังสือฟิสิกส์เบื้องต้นของ ผศ. เฉลมิ  
ฟองสุวรรณ และหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เล่ม 2 ได้แก่ 

 2.1.1 ศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ท่ีเกี่ยงข้องกับการเกิดงานและพลังงาน 
2.1.2 ศึกษาประเภทของพลังงาน 
2.1.3 ศึกษากฎการอนุรักษ์พลังงาน 
2.1.4 ศึกษาการแก้โจทย์ปัญหา (ค านวณ) เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้ SIMULINK ที่มีในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ MATLAB 

 สื่อการเรยีนการสอนจาก SIMULINK ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB 

ความเข้าใจเรื่องกฎการอนุรักษ์พลงังาน และ
ความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเคลื่อนที่ 
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2.2 ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB จากคู่มือการใช้งาน MATLAB ฉบับสมบูรณ์ของ รศ. ดร. 
ปริญญา สงวนสัตย์ หนังสือการประยุกต์ใช้ MATLAB ของ ผศ. ดร. วิทยากร อัศดรวิเศษ และคณะ และหนังสือ MATLAB & 
SIMULINK ของบริษัท MathWork ได้แก่   

2.2.1 ศึกษาค าสั่งพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB 
2.2.2 ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB 
2.2.3 ศึกษาค าสั่งพื้นฐานของ SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB 
2.2.4 ศึกษาหลักการเขียน SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB 

2.3 ศึกษาการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB และ 
SIMULINK ให้แสดงผลลัพธ์เชิงตัวเลขและกราฟท่ีมีลักษณะของรูปภาพ 2 มิติ ดังภาพประกอบท่ี 1, 2 และ 3 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับเวลาในการเคลื่อนที่แบบการตกอย่างอสิระของวัตถุ  

โดยการเขียนโปรแกรม MATLAB เบื้องต้น 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับเวลาในการเคลื่อนที่แบบวงกลมระดาบดิ่ง 

โดยการเขียนโปรแกรม MATLAB เบื้องต้น 
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ภาพประกอบท่ี 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริง 

โดยการเขียนโปรแกรม MATLAB เบื้องต้น 
 

2.4 สร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้การเขียน SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB โดยให้แสดง
ผลลัพธ์เชิงตัวเลขและกราฟ รวมทั้งการแก้ปัญหาโจทย์ของงานและพลังงาน ดังภาพประกอบท่ี 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 

 
ภาพประกอบท่ี 4 แผนภาพการเขยีนบล็อกความสัมพันธ์ระหว่างพลงังานกับเวลา 

ในการเคลื่อนที่แบบการตกอย่างอิสระของวัตถุ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับเวลาในการเคลื่อนที่แบบการตกอย่างอสิระของวัตถุ  

โดยการใช้ SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB 
 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

262 

 
ภาพประกอบท่ี 6 แผนภาพการเขยีนบล็อกความสัมพันธ์ระหว่างพลงังานกับเวลาในการเคลื่อนที่แบบวงกลมระดาบดิ่ง 

 

 
ภาพประกอบท่ี 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับเวลาในการเคลื่อนที่แบบวงกลมระดาบดิ่ง 

โดยการใช้ SIMULINK ในโปรแกรม MATLAB 
 

 
ภาพประกอบท่ี 8 แผนภาพการเขยีนบล็อกความสัมพันธ์ระหว่างพลงังานกับเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริง 

 

 
ภาพประกอบท่ี 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริง 

โดยการใช้ SIMULINK ในโปรแกรม MATLAB 
 

2.5 สร้างใบความรู้ ใบงาน และแบบทดสอบเรื่องงานและพลังงาน กรณีที่มีและไม่มีสื่อการสอนจาก SIMULINK 
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB เพื่อทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลกับ นิสิตคณะศึกษาศาสตร ์วิชาเอกฟิสิกส์ ช้ันปีท่ี 4 

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
3.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

วิชาเอกฟิสิกส์ ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน ที่ผ่านการเรียนเรื่อง งานและพลังงาน มาแล้วในระดับมัธยมศึกษา 
และมหาวิทยาลัย 

3.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนจากความรู้
เดิม แล้วจัดการเรียนรู้โดยใช้ใบความรู้ และใบงาน เรื่อง งานและพลังงานที่มีสื่อการสอนจาก SIMULINK ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ MATLAB  

3.3 ท าการประเมินผลหลังการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ใบความรู้ 
และใบงาน เรื่อง งานและพลังงานท่ีมีสื่อการสอนจาก SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB  

3.4 น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน 
3.5 น าคะแนนที่ได้จากการประเมินผล  มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนเรียน และ

หลังการเรียนรู้โดยใช้ใบความรู้ และใบงาน เรื่อง งานและพลังงานที่มีสื่อการสอนจาก SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB เพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเคลื่อนที่ 

3.6 น าผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์  สรุป  
และอภิปรายผล โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติดัชนีประสิทธิผล และระดับการพัฒนาเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการน าผลจาก SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ไปทดลองใช้ 
นิสิตผู้ทดสอบ คะแนนการท าแบบทดสอบ (10 คะแนน) Normalized gain การแปลผล 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 6 9 0.75 High Gain 
2 2 9 0.88 High Gain 
3 4 9 0.83 High Gain 
4 5 9 0.80 High Gain 
5 4 7 0.50 Medium Gain 
6 6 10 1.00 High Gain 
7 5 8 0.60 Medium Gain 
8 3 9 0.86 High Gain 
9 6 9 0.75 High Gain 
10 3 7 0.57 Medium Gain 
11 1 7 0. 67 Medium Gain 
12 5 10 1.00 High Gain 
13 5 10 1.00 High Gain 
14 6 10 1.00 High Gain 
15 4 7 0.50 Medium Gain 
16 5 6 0.20 Low Gain 
17 10 10 0.00 Low Gain 
18 7 10 1.00 High Gain 
19 5 10 1.00 High Gain 
20 5 9 0.80 High Gain 

คะแนนรวมท้ังหมด 97 175   
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.85 8.75 0.75 High Gain 
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จากตารางผลการทดสอบ พบว่านิสิตผู้ทดสอบหลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ ช้ันปีที่ 4 จ านวน 20 คน ท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน ผลปรากฏว่าคะแนนรวมหลังเรียนสูงกว่าคะแนนรวมก่อนเรียน แสดงได้ว่าผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการทดลอง เท่ากับ 0.75 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 อยู่ใน
ระดับสูง  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีพัฒนาการในการเรียนรู้ดีขึ้น โดยผู้เรียนจ านวน 13 คน 5 คน และ 2 
คน มีพัฒนาการการเรียนรู้ในระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ า ตามล าดับ 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้ SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB พบว่ากราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และพลังงานกลรวม กับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในการ
เคลื่อนที่แต่ละรูปแบบ มีลักษณะที่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลงังาน สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานได้อย่างชัดเจน อีก
ทั้งกราฟที่ได้จากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB และจากแอพพลิเคช่ัน SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB มีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการ อีกทั้งผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนโดยใช้ใบความรู้ และใบงาน เรื่อง งานและพลังงาน
ที่มีสื่อการสอนจาก SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB เพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงาน และ
ความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเคลื่อนที่ พบว่านักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมได้ในระดับที่แตกต่างกันใน
แต่ละคน แต่ภาพรวมระดับการพัฒนาท้ังห้องเรียนอยู่ในระดับสูง (0.75)  

 
ผลและอภิปราย  

จากการศึกษาการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้ SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB สามารถช่วยในการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงานได้เป็นอย่างดี 
สามารถแสดงผลออกมาเป็นกราฟการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนรูปพลังงานได้ ก าหนดและปรับเปลี่ยนค่าต่างๆได้อย่างง่ายดาย 
และท าให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพได้ชัดเจมากขึ้น จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในด้านการเรียนการสอน 

2. จากการน ากราฟที่สร้างขึ้นจาก SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ไปทดสอบใช้ในการเรียนการ
สอน  เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ พบว่า นิสิตช้ันปีท่ี 4 วิชาเอก ฟิสิกส์ จ านวน 20 คน มีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานใน
การเคลื่อนที่ที่หลากหลายรูปแบบ แสดงให้เห็นได้ว่าสื่อการเรียนการสอนชุดนี้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพ  

 
สรุปผลการวิจัย  

ปัจจุบันการด าเนินชีวิตของผู้คนมีเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น รวมทั้งด้านการเรียนการ
สอนเนื่องจากเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรปูแบบข้ึน ส่วนผู้เรียนก็สามารถ
เกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ผู้จัดท าโครงงานจึงสนใจน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ที่สามารถค านวณสมการทางฟิสิกส์
และโจทย์เชิงตัวเลขของวิชาฟิสิกส์ได้อย่างละเอียด  ถูกต้อง  และแม่นย า มาใช้เป็นเครื่องมือจัดท าสื่อการเรียนการสอนใน
ลักษณะของกราฟ ที่สามารถช่วยอธิบายเนื้อหาบางเรื่องที่เป็นนามธรรมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 
 วิจัยนี้ผู้จัดท าได้ศึกษาการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้ SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB ในการแสดงผลกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปของการเคลื่อนที่ในลักษณะตา่งๆ ได้แก่ 
การตกอย่างอิสระของวัตถุ การเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบดิ่ง การเคลื่อนที่ของมวลติดปลายสปริง และการเคลื่อนที่ที่มี
ความซับซ้อน รวมทั้งการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อทดสอบวัดประสิทธิภาพการใช้สื่อการเรียนการสอน 
เรื่อง งานและพลังงาน  
 เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนที่รูปแบบต่างๆโดยใช้การเขียนโปรแกรม MATLAB 
เบื้องต้น และการใช้แอพพลิเคช่ัน SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB พบว่ากราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
กับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปที่ได้จากทั้ง 2 วิธี มีลักษณะที่ตรงกันทุกประการ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปของพลังงาน
ระหว่างการเคลื่อนที่ ที่มีความสัมพันธ์กันตามสมการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่
มีความแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบการเคลื่อนที่ แต่การสร้างกราฟความสัมพันธ์จากแอพพลิเคช่ัน SIMULINK จะมีความ
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สะดวกมากกว่าเนื่องจากสามารถสร้างสมการที่มีความซับซ้อนได้ง่าย สอดคล้องกับวิจัยการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกโดยใช้ 
SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ของ ถนัดกิจ ธารารักษ์ ที่สามารถน า SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB อธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น และวิจัยการศึกษาพลังงานศักย์ในการเคลื่อนที่ภายใต้แรงในแนวศูนย์กลาง โดย
ใช้โปรแกรม MATLAB ของนางสาวหนึ่งนภา ทองนิลภักดิ์ ที่น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB มาใช้ในการอธิบายพลังงาน
ศักย์ในรูปแบบการเคลื่อนที่ภายใต้แรงแนวศูนย์กลางท าให้สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์ในหารเคลื่อนที่นั้น
ได้ง่ายและมองเห็นเป็นลักษณะของรูปธรรมน ามาใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมความเข้าใจได้อย่างดี  
 การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง งานและพลังงาน เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพของการใช้สื่อการเรียน
การสอน จ านวน 10 ข้อ/ชุด  รวมเป็น 10 คะแนน เป็นลักษณะของข้อสอบปรนัย และได้น าไปทดสอบใช้กับนิสิตหลักสูตร 
กศ.บ.ฟิสิกส์ ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ านวน 20 คน โดยแบบทดสอบจะมีการน ากราฟจากการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB เบื้องต้น และแอพพลิเคช่ัน SIMULINK มาช่วยในการท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจเรื่อง งาน และพลังงาน โดยจะให้นิสิตท าแบบทดสอบก่อนเรยีนด้วยความรูเ้ดิม แล้วจึงสอนเนื้อหาฟิสิกส์ เรื่อง งาน
และพลังงาน ประกอบกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับเวลา ซึ่งมีการสอยการวิเคราะห์ การแปลความหมาย และ
การใช้กราฟในการเรียนและการท าแบบทดสอบ ปรากฏว่าผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการทดลอง
เท่ากับ 0.75 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 75  ดังนั้นสรุปได้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB และแอพพลิเคช่ัน SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
ส าหรับช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้เป็นอย่างดี 
 จากการศึกษาการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้ SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB ท าให้เห็นได้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างมากในด้านการน าไปใช้ต่อยอดใน
อนาคตส าหรับการจัดท าใบงาน ใบความรู้ และแบบทดสอบ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความน่าสนใจให้กับเนื้อหา
รายวิชาฟิสิกส์ให้มากยิ่งขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ   
1. การประยุกต์ใช้ SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB  ยังสามารถที่จะใช้การศึกษาหรือจัดท าสื่อการ

เรียนการสอนในระดับสูงได้ เช่น แอนิเมช่ัน มาประกอบกับกราฟเพื่อให้สื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  
2. ควรศึกษาการใช้ SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB  และรายละเอียดของบล็อกอย่างละเอียด 

เนื่องจาก SIMULINK ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะการตั้งค่าบล็อกและการตั้งค่าแสดงผล
กราฟ ดังนั้นการเขียนบล็อกจะส่งผลต่อการแสดงกราฟโดยตรง 

3. ควรศึกษาพลังงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับการเคลื่อนที่ท่ีมีความหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
4. การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ควรจะเป็นการจดัหาของทางมหาวิทยาลัยผ่านทางคณะต้นสังกัดของ

นิสิตหรือนักศึกษา หรือสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB ซึง่เป็น Free Software ทดแทนได ้
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนา
มโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง โมล พบว่ามีแนวทางตามเส้นทางการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ค าจ ากัดความใน
ระบบมาตรฐาน (IS) ของโมล 2) มวลต่อโมล 3) ความสัมพันธ์ของเลขอาโวกาโดร 4) โมลของสารในสถานะแก๊ส และ 5) 
ความสัมพันธ์ของโมล กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 36 คน เครื่องมือที่
ใช้พัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตามเส้นทางการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน ท่ีพัฒนาขึ้นตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบวัดมโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง โมล แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน มีการวัด
มโนทัศน์ก่อนและหลังเรียนในแต่ละขั้นตอนหลัก ผลการวิจัยพบว่า จากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน 
นักเรียนมีมโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง โมล คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (5.03, 4.69, 4.19, 4.58, 4.61) สูงกว่าก่อนเรียน (1.58, 1.39, 
1.61, 1.69, 1.36) ทั้ง 5 ขั้นตอนหลัก ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีการพัฒนา
มโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง โมล และผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ทั้งในห้องเรียนเคมีระดับมัธยมศึกษาและการจัด
การศึกษาส าหรับครูเคมีก่อนประจ าการ          
 
ค าส าคญั: โมล  ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้  เส้นทางการเรยีนรู้  การพัฒนามโนทัศน์ทางเคมี   

 
Abstract 

 The objective of this research aimed to study a method of learning management of mole based 
on the learning progress framework and to develop a chemical concept of mole.  It was found that there 
were 5 main steps following a learning pathways:  1)  definition in the International System ( IS)  of mole 2) 
molar mass 3)  relationship of Avogadro’ s number 4)  mole of the substance in the gas and 5)  mole 
relationship. The samples were 36 students in Grade 10 by randomly. The tool used to develop is a learning 
lesson plan based on 5 learning paths developed in accordance with the learning progress framework. The 
tool used to collect the data was a multiple-choice quiz of mole concept measurement of 35 items.  The 
statistics used for data analysis were arithmetic mean, percentage, standard deviation and independent 
sample t-test.  The concept was measured before and after each main step.  The results of the post-study 
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mean score (5.03, 4.69, 4.19, 4.58, 4.61) showing the students acquired the chemical concept of mole was 
significantly higher in terms of statistical level of .05 than before studying (1.58, 1.39, 1.61, 1.69, 1.36) in the 
five main steps respectively, which means that students develop a mole chemistry concept. The results of 
the research can be applied in both secondary school chemistry classrooms and in pre-stationary chemistry 
teacher education.         
 
Keywords: Mole, Learning progression, Learning pathway, Development of a chemical concept 
 
บทน า   

โดยทั่วไปแล้ววิชาเคมีจะรวมแนวคิดเชิงนามธรรมหลายอย่างซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ทั้งในวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ ความยากในการเรียนรู้ของวิชาที่เกิดจากความเข้าใจผิด อาจลดความสนใจและความกระตือรือร้นของนักเรียน
บางคนในการเรียนวิชาเคมี หัวข้อหนึ่งในวิชาเคมีที่พบปัญหาของการเรียนการสอน คือ มโนทัศน์เรื่องโมล (Dierks, 1981; 
Cervellati et al., 1982; Staver and Lumpe, 1995) ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานทางเคมีเชิงปริมาณท าให้เกิดความเข้าใจยาก
ส าหรับนักเรียนหลายคน (Oyelekan, 2006; Yehudit and Hameiri, 2007; Su-Chi Fang et al., 2014) ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องโมลสามารถช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของนักเรียนในวิชาเคมีได้ เนื่องจาก
แนวคิดเรื่องโมลมีการประยุกต์ใช้ในหลายหัวข้อในวิชาเคมี (Bashirat et al., 2015) ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
และมโนทัศน์เรื่องโมลอาจส่งผลต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เช่น ในหลักสูตรการผลิตครูสาขาวิชาเคมีที่มุ่งให้ครูเป็นผู้มี
ความรู้ทางเคมี หากครูมีมโนทัศน์ทางเคมีที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนอาจส่งผลต่อการถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักเรียนได้ 

หนึ่งในแง่มุมที่ส าคัญที่สุดของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษานั้นมุ่งเน้นไปที่การท าความเข้าใจปัญหาที่นักเรียนมีใน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากข้ึน การวิจัยชี้ให้เห็นว่าปัญหาของนักเรียนในการเรียนรู้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เกิดจากการที่ครู
ขาดความรู้เกี่ยวกับการท าความเข้าใจมโนทัศน์ของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ ให้ประสบผลส าเร็จครูจะต้องรู้เกี่ยวกับความ
เข้าใจเดิม ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในหัวข้อนั้นๆ ท าให้ครูทราบพื้นฐานของนักเรียนและสามารถช่วยให้ครู
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด
ของตนให้เป็นแนวคิดหรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นท่ียอมรับของนักวิทยาศาสตร์ (ชาตรี, 2551) 

การเข้าใจมโนทัศน์เป็นงานที่ซับซ้อนและยากส าหรับนักเรียนหลายคน ตัวอย่างเช่นแนวคิดเรื่องโมลซึ่งเป็นนามธรรม 
ธรรมชาติทางทฤษฎีของโมลได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ยากท่ีสุดในการสอนและเรียนรู้ในหลักสูตรเคมี (Tsoi Mun 
Fie et al., 1998) จากการส ารวจแนวคิด เรื่อง โมล ของนักเรียน พบว่า นักเรียนจ านวนน้อยมีแนวคิดถูกต้องตามแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ และนักเรียนส่วนมากมีแนวคิดคลาดเคลื่อน เช่น วรวุฒิ โกสุมศุภมา และคณะ (2552) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องโมลหลายแนวคิดด้วยกัน โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับการหาโมลของสารจากจ านวนอนุภาค 
และความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส โดยนักเรียนตอบว่า สารทุกชนิดที่มีจ านวนอนุภาค 
6.02 × 1023 จะปริมาตรเท่ากันทุกสาร แก๊สจ านวน 1 โมล มี 6.02 × 1023 อะตอม และมีงานวิจัยที่พบว่านักเรียนไม่คุ้นเคย
กับหน่วยโมลแต่คุ้นเคยกับหน่วยมวลมากกว่า (Cervellati et al., 1982; Staver and Lumpe, 1995) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ณัฐริกา  ผายเมืองฮุง (2558) พบว่า นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดเกี่ยวกับจ านวนโมลกับมวล
ของสาร จะเห็นว่าแนวคิดในวิชาเคมีจ าเป็นต้องใช้แนวคิดเรื่องโมลเป็นพื้นฐานในการเรียน เช่น อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
กรด-เบส ปริมาณสารสัมพันธ์ และสมดุลเคมี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า นักเรียนมีแนวคิด
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องโมล 

เนื่องจากความเข้าใจท่ีมีมาก่อนของผู้เรียนอาจจะไม่ได้เป็นความเข้าใจท่ีผิดหรือเป็นความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนและเป็น
อุปสรรคในการเรียนรู้เสมอไป ความเข้าใจเดิมบางอย่างมีศักยภาพที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้ผู้เรี ยนมีความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น (Larkin, 2012) นักวิทยาศาสตร์ศึกษาจึงสนใจศึกษาว่าความเข้าใจเดิมใดบ้างที่มีศักยภาพและสามารถ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสู่ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการศึกษาว่าพัฒนาการจากความเข้าใจเดิมที่มีศักยภาพนั้นสู่
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ควรเป็นอย่างไร แนวคิดนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานของงานวิจัยด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีช่ือว่า 
“ความก้าวหน้าในการเรียนรู้” (Learning progressions) (ลือชา, 2559) ซึ่งความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจะต้องมีการ
สร้างความคิดที่ซับซ้อนมากข้ึนเมื่อมีความเข้าใจในความรู้ที่ได้รับการสนับสนุน และรวมความคิดเพิ่มเติม และการเช่ือมต่อกับ
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ความคิดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็จะเกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น (Stevens et al., 2010) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความ
สนใจในการพัฒนาความก้าวหน้าการเรียนรู้ของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นแบบจ าลองหลักสูตรและกรอบการ
ประเมินในการศึกษา (Sevian and Talanquer, 2014) จนถึงปัจจุบันนักวิจัยด้านการศึกษาได้พัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับหัวข้อท่ีหลากหลาย เช่น แรงและการเคลื่อนที่ (Alonzo and Steedle, 2009) พันธุศาสตร์ (Duncan et 
al., 2009) ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Lehrer and Schauble, 2012) การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ (Berland and McNeill, 2010) 
และพลังงาน (Lacy et al., 2012) แม้ว่าในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับหัวข้อ
ทางเคมีจะมีไม่มาก แต่มีการศึกษาที่ส าคัญไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับแนวคิดหลักทางเคมีที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ เช่น การศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะตอมและโมเลกุล (Smith et al., 2006; 
Stevens et al. , 2010) คุณสมบัติของวัสดุ (Smith et al. , 1985 , 2009; Liu and Lesniak, 2005) แนวคิดของสาร 
(Johnson and Tymms, 2011) และวัฏจักรคาร์บอน (Mohan et al., 2009) 

จากความส าคัญของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ มโนทัศน์ของของนักเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ในวิชา
เคมี ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามโนทัศน์เรื่องโมลเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องต่างๆ ในวิชาเคมีเป็นจ านวนมาก ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะจัดการเรียนรู้ตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เรื่อง โมล เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางเคมีของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างแท้จริง และสามารถน ามโนทัศน์ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้วิชาเคมีในเรื่องต่อๆ ไปได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์     

1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โมล ตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
2. เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง โมล ของนักเรียน 

 
สมมติฐานของการวิจัย     

นักเรียนมีคะแนนมโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง โมล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
 
กรอบแนวคิด  
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้

กรอบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ เรื่อง โมล 

มโนทัศน์ เรื่อง โมล ของ
นักเรียน 

 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย     

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 – 4/14 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2563 จ านวน 324 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2563 จ านวน 36 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)  
2. แบบแผนการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง ใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อน
และหลัง (One-group pretest – posttest desing) 
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O1--------------------X1--------------------O2 
 

O1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
X1 หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เรื่อง โมล  
O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Postest) 

3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เรื่อง 

โมล จ านวน 5 แผน รวม 12 ช่ัวโมง และตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดยถือความ
คิดเห็นท่ีสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 80 ข้ึนไปเป็นเกณฑ์ 

1) แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ค าจ ากัดความในระบบมาตรฐาน (IS) ของโมล ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
2) แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มวลต่อโมล ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
3) แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเลขอาโวกาโดร หน่วยมวลอะตอม และมวล ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 
4) แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โมลของสารในสถานะแก๊ส ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
5) แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ของโมล ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 

3.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดวัดมโนทัศน์เรื่อง โมล ของนักเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ โดยแต่ละขั้นตอนหลักมีจ านวน 7 ข้อ และน าไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อหาค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.05 – 1.00 ซึ่งแสดงว่าจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นวัดได้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
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การจัดการเรยีนรู้ตามแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 1 

การจัดการเรยีนรู้ตามแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 2 

การจัดการเรยีนรู้ตามแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 3 

การจัดการเรยีนรู้ตามแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 4 

การจัดการเรยีนรู้ตามแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 5 

นักเรียนอธิบายและค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP 

แฟคเตอร์หน่วย 

นักเรียนเข้าใจว่า สารที่มีสถานะแก๊ส 1 โมล จะมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่ STP 

อุณหภูมิ และความดันมาตรฐาน (STP) 

การวัดปริมาตรของแก๊ส 

นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง เลขอาโวกาโดร จ านวนอนุภาค และมวล (g) 

แฟคเตอร์หน่วย 

จ านวนอนุภาค 

นักเรียนเข้าใจว่า มวลของสาร 1 โมล ท่ีมีหน่วยเป็นกรัม เรียกว่า มวลต่อโมล  

นักเรียนเข้าใจความหมายในค าจ ากัดความในระบบมาตรฐาน (IS) ของโมล 

นักเรียนเข้าใจ มวลอะตอม มวลโมเลกลุ และมวลสูตร 

มวลต่อโมล มีค่าตัวเลขเท่ากับมวลอะตอม  
มวลโมเลกุล หรือมวลสูตรของสารนั้น 

มวลของสารจ านวน 1 โมล ที่มหีน่วยเป็นกรัม  
เรียกว่า มวลต่อโมล 

ขนาดอนุภาคของสาร 

การบอกปริมาณของสาร 

หมายเหตุ สร้างและพัฒนากรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากแนวคิดของ Su-Chi Fang, Christina Hart และ David Clarke (2014) 
ภายใต้ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง 2560) 

กรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เร่ือง โมล 
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4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วางแผนด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 
4.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ในกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดมโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง โมล  
4.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เรื่อง โมล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่

สร้างไว้    
4.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ในกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดมโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง โมล ชุดเดิมแต่มีการสลับ

ข้อค าถาม   
4.4 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบทั้ง 5 แผน รวม 12 ช่ัวโมง น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน มาตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าทีแบบ
ตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (Dependent samples t-test) ที่ระดับ .05 เพื่อวิเคราะห์ความเข้าใจมโนทัศน์ของนักเรียน 

 
ผลและอภิปราย   
ตารางที่ 1 มโนทัศน์ทางเคมี เรื่อง โมล ของนักเรียน ก่อนและหลังทีไ่ด้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามกรอบความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้  
เรื่อง คะแนนเฉลีย่ (‐̅) ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
S.D. t 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
ค าจ ากัดความในระบบมาตรฐาน (IS) 
ของโมล 

1.58 5.03 49.21 1.13 0.77 23.58 

มวลต่อโมล 1.39 4.69 47.22 0.99 1.21 21.55 
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขอาโวกาโดร 
หน่วยมวลอะตอม และมวล 

1.61 4.19 36.90 0.90 1.60 11.96 

โมลของสารในสถานะแกส๊ 1.69 4.58 41.27 0.98 1.13 15.91 
ความสัมพันธ์ของโมล 1.36 4.61 46.43 1.07 1.10 16.19 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของเรื่องค าจ ากัดความในระบบมาตรฐาน ( IS) ของโมลมีคะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรียนคือ 1.58 ± 1.13 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคือ 5.03 ± 0.77 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องค าจ ากัดความในระบบมาตรฐาน ( IS) ของ
โมลตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีร้อยละของ
ความก้าวหน้าในการพัฒนามโนทัศน์ทางเคมีเรื่องค าจ ากัดความในระบบมาตรฐาน ( IS) ของโมลคือ 49.21 คะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนของเรื่องมวลต่อโมลมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคือ 1.39 ± 0.99 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคือ 4.69 ± 1.21 
คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องมวล
ต่อโมลตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีร้อยละ
ของความก้าวหน้าในการพัฒนามโนทัศน์ทางเคมีเรื่องมวลต่อโมลคือ 47.22 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างเลขอาโวกาโดร หน่วยมวลอะตอม และมวล มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคือ 1.61 ± 0.90 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนคือ 4.19 ± 1.60 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการ
จัดการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเลขอาโวกาโดร หน่วยมวลอะตอม และมวล ตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้มีคา่
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีร้อยละของความก้าวหน้าในการพัฒนามโนทัศน์ทางเคมี
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเลขอาโวกาโดรคือ 36.90 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของเรื่องโมลของสารในสถานะแก๊สมีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนคือ 1.69 ± 0.98 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคือ 4.58 ± 1.13 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องโมลของสารในสถานะแก๊สตามกรอบ
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ความก้าวหน้าในการเรียนรู้มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีร้อยละของความก้าวหน้า
ในการพัฒนามโนทัศน์ทางเคมีเรื่องโมลของสารในสถานะแก๊สคือ 41.27 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของเรื่องความสัมพันธ์ของโมล
มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคือ 1.36 ± 1.07 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคือ 4.61 ± 1.10 คะแนน เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของโมลตาม
กรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีร้อยละของ
ความก้าวหน้าในการพัฒนามโนทัศน์ทางเคมีเรื่องความสัมพันธ์ของโมลคือ 46.43 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้เรื่องโม
ลตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้สามารถพัฒนามโนทัศน์ทางเคมีเรื่องโมลของนักเรียนได้ เนื่องมากจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยออกแบบมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และการเรียนรู้ใน
รูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนามโนทัศน์ในแต่ละเนื้อหา นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ลงมือปฏิบัติและ
ฝึกฝนจริงท าให้เกิดความเข้าใจและเกิดการพัฒนาขึ้น และกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้เรื่องโมลที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนา
กรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากแนวคิดของ Su-Chi Fang, Christina Hart และ David Clarke (2014) ภายใต้
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พ.ศ.2551 (ปรับปรุง 2560) ท าให้ล าดับขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชัดเจน และเกิดเรียนรู้จากเนื้อหาที่มีความซับซ้อนน้อยไปสู่เนื้อหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนามโนทัศน์ทางเคมีเรื่องโมล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Musa (2009) ศึกษาการสอนแนวคิดเรื่อง โมล 
โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแนวคิดในระดับวิทยาลัยจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก ท าให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิมที่
ผิดเป็นแนวคิดที่ถูกต้องได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐริกา ผายเมืองฮุง (2558) ศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการ
เรียนและมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น 
ผสมผสานกับเทคนิคกลุม่แข่งขันในขั้นประเมนิผล พบว่า นักเรียนมีมโนมติหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05  
 
สรุปผลการวิจัย     

คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องโมลตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายขั้นตอนหลักพบว่าทุกขั้นตอนหลักมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ผู้สอนควรสร้างและพัฒนากรอบความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้เรื่องโมลรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลของ
การพัฒนามโนทัศน์ทางเคมีเรื่องโมลของนักเรียน 

2. ควรมีการวิจัยผลการการจัดการเรียนรู้ตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้กับตัวแปรอื่นๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง เป็นต้น 

3. สามารถน ารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามกรอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาให้แก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับการผลิตครูสาขาวิชาเคมี เพื่อให้ทั้งผู้สอนในฐานะผู้ออกแบบกรอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และผู้เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

ระบบต้นแบบส าหรับการจัดการมอบหมายงานนักศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการการมอบหมายงานนักศึกษาเเบบ
บูรณาการในรูปแบบเว็บแบบตอบสนอง ที่ช่วยจัดการรวมการมอบหมายงานนักศึกษาให้มีจ านวนงานท่ีน้อยลงและสามารถใช้
ประเมินผลงานนักศึกษาได้ในหลายวิชา  ลักษณะที่ส าคัญของระบบคือช่วยให้ผู้สอนสามารถก าหนดข้อมูลวิชาที่เปิดสอน 
ประเภทรายวิชา และรายช่ือกลุ่มผู้เรียน แล้วระบบจะท าการจัดกลุ่มวิชาที่มีความสัมพันธ์  ผู้สอนแต่ละวิชาสามารถ
ก าหนดการมอบหมายงาน สัดส่วนคะแนนที่จะประเมิน ตรวจสอบ และดูรายละเอียดงานที่ส่ง  นักศึกษาสามารถก าหนด
สมาชิกกลุ่มของแต่ละงาน ดูรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งไฟล์งาน และดูคะแนน  ในการพัฒนาระบบผู้วิจัยใช้ภาษา 
PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQLi  ผู้วิจัยได้ท าการประเมินระบบใน 2 ขั้นตอนคือท าการทดสอบด้วยวิธี UX Testing โดย
ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอน พบว่าต้นแบบของระบบสามารถท างานได้ตรงตามความต้องการการใช้งาน  และท าการ
ประเมินด้วยวิธีการ black box testing พบว่าระบบสามารถท างานได้ถูกต้องครอบคลุมกรณีที่ใช้ในการทดสอบ  ผลการ
ประเมินจากการทดลองใช้งานและตอบแบบสอบถามโดยผู้ใช้ซึ่งเป็นนักศึกษา จ านวน 30 คน พบว่าประสิทธิภาพการใช้งาน
ของระบบอยู่ในระดับดี 
 

ค าส าคัญ: มอบหมายงาน  บูรณาการ   ระบบต้นแบบ  

 
Abstract 

The aim of this research is to manage the integration of student assignment system in a responsive 
web format. This would help the management of the total student assignments to have a smaller number 
of tasks and have student performance assessment in many subjects. An important aspect of the system is 
that it allows teachers to define information on the subjects offered and define the list of student groups, 
the system will manage the related subjects grouping. Teachers can define assignments and the scores that 
will be assessed, reviewed and submitted for details of work submitted.  Students can define the group 
members for each task, see the details of the assignments, submit the files and see the score. In the system 
development, we uses PHP language in conjunction with the MySQLi database.  For the evaluation of UX 
testing, the instructor found that the prototype of the system can work to meet the needs of use. We have 
evaluated by black box testing and found that the system can work properly, covering the cases used in 
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the test.  The results of the evaluation from the trial and questionnaires by 30 students found that the 
efficiency of the system was good. 
 
Keywords: task assignment, integration, prototype system 
 
บทน า 

ปัจจุบันระบบในการมอบหมายงานแก่นักศึกษาในแต่ละวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นแบบขนานคือ หนึ่งรายวิชาจะมีการมอบหมายงานหนึ่งงานหรือหลาย ๆ งาน โดยงานหลักหรือโครางงานขนาด
เล็กมักจะมีก าหนดส่งในช่วงใกล้สอบ ท าให้งานของนักศึกษามีจ านวนมาก เกิดเป็นปัญหา workload นักศึกษาไม่สามารถแบ่ง
เวลาส าหรับการอ่านหนังสือก่อนสอบได้ ท าให้การเรียนตกต่ า ซึ่งการติดตาม workload เป็นเกณฑ์ตัวช้ีวัดหนึ่งที่ใช้ในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของ AUN-QA ด้วย ซึ่งหากพิจารณาในงานของแต่ละรายวิชาที่ได้รับมอบหมายแล้วพบว่าจะ
สามารถบูรณาการเข้ากันโดยรวมเป็นงานเดียวกันได้ ท าให้งานท่ีออกมาเป็นงานที่สมบูรณ์และสามารถใช้ได้จริง การน าระบบ
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศจะท าให้เกิดคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น งานวิจัยจึงเป็นการวิจัยและพัฒนาระบบต้นแบบส าหรับการจัดการมอบหมายงานนักศึกษาแบบบูรณาการ ให้
อาจารย์และนักศึกษาใช้ในการจัดการการมอบหมายงานนักศึกษาแบบบูรณาการ ทั้งนี้ระบบจัดการมอบหมายงานแบบบูรณา
การยังช่วยลดงานของนักศึกษา และอาจจะได้งานที่สมบูรณ์มากกว่าการมอบหมายงานแบบเดิมเพราะนักศึกษาสามารถรวม
งานที่เป็นวิชาที่เรียนควบคู่กันเป็นงานเดียวที่สมบูรณ์ขึ้น เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการจัดการกับวิชาที่
เรียน ลักษณะที่ส าคัญของระบบจัดการมอบหมายงานนักศึกษาแบบบูรณาการ คือ ช่วยให้ผู้สอนสามารถก าหนดข้อมูลวิชาที่
เปิดสอน ประเภทรายวิชา และรายชื่อกลุ่มผู้เรียนเข้าในระบบ ระบบก็จะท าการจัดกลุ่มวิชาที่มีความสัมพันธ์ การก าหนดการ
มอบหมายงานตลอดภาคการศึกษา สัดส่วนคะแนนที่ใช้ประเมิน และการตรวจและดูรายละเอียดงานที่ส่งสามารถถูก
ด าเนินการโดยผู้สอนแต่ละคน ส่วนนักศึกษาสามารถก าหนดสมาชิกกลุ่มของแต่ละงาน ดูรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย 
และส่งไฟล์งาน ดูคะแนนของนักศึกษาเองได้ 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบส าหรับการจัดการมอบหมายงานนักศึกษาแบบบูรณาการ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
แบบตอบสนอง  

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบต้นแบบส าหรับการจัดการมอบหมายงานนักศึกษาแบบบูรณาการ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 30 คน 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาระบบ คือใช้แผนภาพ Data Flow Diagram และ Entity Relationship 

diagram ส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQLi  ส าหรับการพัฒนาระบบ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ด้วยสถิติค่า Cronbach’s 

alpha 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    3.1 ใช้การบันทึกระหว่างการทดสอบโดยกลุ่มผู้ใช้จริงจ านวน 8 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 คน 

ผู้ช่วยสอน จ านวน 2 คน และนักศึกษา จ านวน 3 คน โดยใช้การทดสอบ UX testing  
    3.2. ใช้แบบสอบถามประเมินการทดลองใช้งานระบบโดยนักศึกษา จ านวน 30 คน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.1 ใช้การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ความต้องการใช้งานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาใน

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ มา เพื่อการออกแบบและวิจัยพัฒนาเป็นระบบต้นแบบ 
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    4.2 ใช้การประเมินโดยทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้จริง ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 คน ผู้ช่วยสอน จ านวน 2 
คน และนักศึกษา จ านวน 3 คน ด้วยการทดสอบ UX testing  และ black box testing ตามกิจกรรมและกรณีที่ใช้ในการ
ทดสอบตามที่ก าหนดไว้  และประเมินด้วยตอบแบบสอบถามจากการทดลองใช้งานระบบโดยนักศึกษา จ านวน 30 คน  ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับการประเมินการทดลองใช้งานระบบ  ใช้การวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือด้วยสถิติ Cronbach’s alpha เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 
ผลและอภิปราย  
    ผลการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบแสดงดังแผนภาพประกอบท่ี 1 และ 2 ตามล าดับ 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แผนภาพการออกแบบระบบด้วย Data Flow Diagram 
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ภาพประกอบท่ี 2 แผนภาพการออกแบบฐานข้อมูลด้วย Entity Relationship Diagram 

 
ผลการพัฒนาระบบ แสดงดังตัวอย่าง ภาพประกอบท่ี 3-7 ตามล าดบั 

 
ภาพประกอบท่ี 3 จัดการข้อมลูนสิิต 
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ภาพประกอบท่ี 4 ข้อมูลวิชาในหลกัสูตร 

 

 
ภาพประกอบท่ี 5 ข้อมูลงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6 รายละเอียดข้อมูลงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

281 

 
ภาพประกอบท่ี 7 จัดการข้อมลูสมาชิกในกลุ่ม 

 

ผลการประเมินระบบโดยวิธีการ UX testing ตามกิจกรรมที่ผู้วจิัยได้ก าหนดไว้ 5 กิจกรรม แสดงดังตารางที่ 1 
กิจกรรม จ านวนผู้ทดสอบที่

ด าเนินการถูกต้อง  
จ านวนผู้ทดสอบที่ด าเนินการ

แล้วเกิดความผิดพลาด 
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการ

ทดสอบ (นาที) 
จัดการข้อมลูการเรียนการสอน 
(อาจารย์ผูส้อน) 

3 -    9.00  

มอบหมายงานแบบรายวิชา  
(อาจารย์ผูส้อน) 

3 -    6.67  

มอบหมายงานแบบบรูณาการ  
(อาจารย์ผูส้อน) 

2 1   10.50  

ตรวจงาน  
(อาจารย์ผูส้อนและผู้ช่วยสอน) 

5 -    4.40  

ก าหนดสมาชิกในกลุ่มและส่งงาน
(นักศึกษา) 

3 -    8.17  

 
ผลการประเมินโดยวิธีการ black box testing พบว่าระบบสามารถท างานได้ถูกต้องตามกรณีทดสอบที่ได้ก าหนดไว้ 

และผลการประเมินการใช้งานระบบ โดยผูป้ระเมินจ านวน 30 คน แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามการใช้งานระบบ b 

หัวข้อ ผล 
 ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. ส่วนติดต่อผู้ใช้  4.40 0.51 
2. ด้านประสิทธิภาพของฟังก์ชันการท างานในระบบ  4.45 0.42 
3. ด้านการท างานของระบบตามขอบเขต  4.53 0.55 
4. ด้านการรองรับเว็บแบบตอบสนอง  4.5 0.35 
ถ. ด้านระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวม  4.35 0.43 
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สรุปผลการวิจัย  
ระบบต้นแบบส าหรับการจัดการมอบหมายงานนิสิตแบบบูรณาการ ได้ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้น โดยใช้กรณีศึกษา: 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และใช้ภาษา PHP พัฒนาร่วมกันกับ
ระบบฐานข้อมูล MySQLI มีการท างานใน 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนนักศึกษาสามารถก าหนดสมาชิกกลุ่ม ดูรายละเอียดงาน รวมไป
ถึงจัดการการส่งไฟล์งานได้ ส่วนอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนสามารถมอบหมายงานแบบบูรณาการหรืองานเดี่ยว และสามารถ
ตรวจงานให้คะแนนได้ด้วย และส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลผู้สอน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลวิชาในหลักสูตร และ
ข้อมูลวิชาสอน ผลการประเมินระบบโดยวิธีการ UX testing พบว่าเวลาที่ใช้ในการทดสอบของผู้ประเมินแต่ละคนมีความ
ใกล้เคียงกัน แต่มีผู้ประเมินบางคนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการมอบหมายงานแบบบูรณาการได้ถูกต้อง ซึ่งจากการสอบถาม
พบว่าผู้ประเมินยังไม่เข้าใจในล าดับการท างานของแต่ละหน้าจอ ไม่สามารถป้อนข้อมูลได้ถูกต้อง และจากการสอบถามใน
ภาพรวมพบว่าระบบยังไม่สามารถรองรับรายวิชาที่มีผู้สอนร่วมมากกว่า 1 คน ผลการประเมินโดยวิธีการ black box testing 
พบว่าระบบสามารถท างานได้ถูกต้องตามกรณีทดสอบที่ได้ก าหนดไว้ และผลการประเมินการใช้งานระบบโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ผู้ประเมินในบทบาทอาจารย์ผู้สอนพึงพอใจกับการใช้งานระบบ ช่วยอ านวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้สอน และน าไปสู่
การลดภาระงาน workload ของนักศึกษาได้ 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. การแสดงข้อมูลตารางงาน ตารางสอน ควรให้อยู่ในรูปแบบปฏิทินที่จะสามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่าย  
2. การปรับปรุงในส่วนของการออกแบบล าดับหนา้จอการท างาน ให้มีขัน้ตอนท่ีเข้าใจการใช้งานได้มากข้ึน 
3. ในหนึ่งวิชาสามารถรองรับอาจารย์ผู้สอนได้ 1 คน ซึ่งยังเป็นข้อจ ากดัส าหรับรายวิชาที่มีผูส้อนร่วม จึงควรมีการ
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นนทบุรี: บริษัท ซีเอ็ด ยูเคช่ัน (มหาชน) จ ากัด. 
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ปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

The Effective Organizational Strategy Factors of Success of Using the Digital Education 
Platforms in Higher Education Institutions in Northeastern Region 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรและการใช้แพลตฟอร์ม

การศึกษาดิจิทัลของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์และน าเสนอปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลที่เกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จ านวน 496 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงอุปนัย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการใช้งานการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลจะเกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ 1) การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
2) ความสามารถในการใช้งาน 3) ความรู้และประสบการณ์ในการใช้ และ 4) ทักษะในการใช้งานของบุคลากร นอกจากนี้ยัง
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้จะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วย ส่วนปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการใช้การใช้แพลตฟอร์มการศกึษาดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 1) นโยบาย
องค์กร 2) การสนับสนุนจากผู้บริหาร 3) ประสบการณ์และสมรรถนะการใช้งานระบบของผู้ใช้ 4) ความรู้ด้านระบบไอซีทีเพื่อ
พัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของผู้ใช้ และ 5) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ใช้ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กร แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 
 The study examines the relationship between organizational strategy factors and digital education 
platforms utilization for higher education management.  The purpose of this research is to analyze and 
present the factors that contribute to the success of the digital education platforms management system 
related to organizational strategy of higher education institutions in Northeastern region of Thailand .  This 
research uses a mixed methodology. The samples used in the study were 496 people in tertiary education 
which were obtained by multistage sampling. The research instruments were questionnaires, interviews and 
observation guide. quantitative data analyzed by statistical methods using computer programs by multiple 
regression analysis and qualitative data analyzes by inductive content analysis. The research result revealed 
that:  factors that affect the use of the system are related to the organizational strategy are:  1)  top 
management support; 2) system adoption capable; 3) user knowledge and competence; and 4) personnel 
operating skills. Furthermore, the factors affecting the user’s satisfaction of using digital education platforms 
are including the organizational policy.  Therefore, the study identifies 5 organizational strategy factors 
influencing the success of digital education platforms adoption of higher education institutions in 
northeastern region are consisting of: 1) organizational policy; 2) top management support; 3) user adoption 
and competence of digital education platform utilization; 4)  ICT knowledge to develop users' digital 
education platforms; and 5)  ability of the digital education platforms development team to interact with 
the user. 
 
Keywords:  Organizational Strategy, Digital Education Platforms, Higher Education Institutions, Northeastern 
Region. 
 
บทน า   
 ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงบริบทในโลกโดยถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสังคม วัฒนธรรม 
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งที่
แบบเปลี่ยนเร็วและฉับพลันผันผวนมากยิ่งข้ึน (Disruption) ซึ่งเป็นท้ังโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศเกือบทุกมิติ 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยองค์ความรู้ และการก้าวสู่มิติใหม่แห่งการด ารงชีวิตยุคดิจิทัล 
มีผลให้องค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ การบริการ รวมไปถึงภาคการศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัว
เพื่อสร้างความสามารถและความได้เปรียบภายใต้เง่ือนไขของการแข่งขัน รวมถึงความมุ่งมั่นตามความคาดหวังของสังคม ภาค
การศึกษาถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
ความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ (Rohs & Ganz, 2018) สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ก็คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
ระบบไอซีที (Information and  Communication Technology System : ICT System) ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่ พัฒนาการของระบบไอซีทีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกครั้งใหญ่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต รวมถึงกลายเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการด าเนินการของทุกองค์กร กล่าวได้อีกว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) อย่างสมบูรณ์ (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ , 2553) นอกจากนี้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Document) หรือในแวดวงการจัดการศึกษาอาจเรียกว่า แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล (Digital Education Platform) ซึ่งเป็น
ระบบบริหารการจัดการ Big Data ในองค์กร ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานระบบไอซีทีที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้งานอย่าง
แพร่หลายในองค์กรชั้นน า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานด้านเอกสารมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ส าหรับองค์กร
ที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้การตัดสินใจในการวางแผนการด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างทันท่วงที สามารถชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน และพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน (Laudon & Laudon, 2018)  
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ประเทศไทยได้มีการน าเอานโยบายและยุทธศาสตร์ไอซีทีมาใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจาก
การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบไอซีทีประเภทต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย 
อินเทอร์เน็ต และดาวเทียมสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ก่อให้เกิดระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา (Applications) การศึกษาทางไกล 
การศึกษาทางเลือก และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น (ปรัชญนันท์ นิลสุข , 2555) ท าให้การจัดการ
เรียนการสอนในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต้องมี
การพัฒนาคุณภาพทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างเพื่อสร้างคนไทยให้มีคุณภาพท่ามกลางการแข่งขันแบบเสรีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Scottish Government, 2016) ดังนั้นกล่าวได้ว่าการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีเข้ามาช่วยในการด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการและความได้เปรียบในการแข่งขันในหลาย ๆ ด้านขององค์กรทางการศึกษา
ได้ในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มความยืดหยุ่น การเช่ือมโยงกับคู่แข่ง การ
ตอบสนองต่อผู้เรียนอย่างรวดเร็ว การรักษาฐานผู้รับบริการที่ภักดีและขยายไปสู่ผู้รับบริการกลุ่มใหม่ การใช้ทรัพยากรน้อยลง 
การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ซับซ้อนและหลากหลาย การสร้างกระบวนการท างานใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ เป็นต้น ดังนั้นในกระบวนการบริหารการศึกษายุคใหม่จึงต้องปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องสนใจใฝ่รู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา การสร้างบรรยากาศดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้(Digital for Learning) เพื่อท่ีจะท าให้การบริหาร
จัดการองค์กรอยู่รอดอย่างมั่นคงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษายุคดิจิทัล (European Commission, 2019) 
ส่วนแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลถือเป็นระบบนิเวศของเครื่องมือไอซีทีที่ช่วยให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ 
และผู้ปกครองสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนด้วยการโฮสต์ไว้ในระบบคลาวด์ ผู้ใช้ใน
องค์กรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่นั้น ครู
และบุคลากรสามารถแบ่งปันข้อมูล ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการเรียนรู้ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูล
ส าคัญและบริหารข้อมูลได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งองค์กรทางการศึกษานั้นสามารถท่ีจะสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลได้ดีขึ้น โดยการ
ด าเนินการทั้งหมดขององค์กรสามารถด าเนินการแบบดิจิทัลได้ 

กลยุทธ์ขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญที่จะก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้ โดยปัจจัยดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหาร ประสบการณ์และสมรรถนะการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้ และความรู้ด้านระบบไอซี
ทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของผู้ใช้ รวมถึงความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ใช้ดังนั้นการท าความเข้าใจและพยายามศึกษาองค์กรที่ประสบผลส าเร็จในการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการ จะ
ท าให้นักบริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรให้ประสบความส าเร็จ โดยต้องพิจารณาเลือกกล
ยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร การจัดการเชิง    กลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบท่ีต้องอาศัยวิสยัทัศน์ของผูน้ า
เป็นส่วนประกอบและวางแผนอย่างมีขั้นตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์นั้นจะเป็นการบริหารแบบองค์รวม ผู้น าต้องอาศัย
กลยุทธ์ในการจัดการองค์กรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงโดยไม่ท าให้เกิดความ
ล้มเหลว ดังนั้นทั้งกลยุทธ์และนักบริหารที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงมีความส าคัญเท่าเทียม
กัน (Ritson, 2011) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าไปใช้ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องอาศัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพส าหรับการให้บริการทางการศึกษา โดย
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงในด้านการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเน้นการศึกษาปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย
การใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน า
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลมาใช้กับสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักส าคัญที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนารูปแบบและวิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม
การศึกษาดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแผนยุทธศาสตรช์าตริะยะ 
20 ปี ของประเทศไทย 
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วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของ

สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. เพื่อน าเสนอแนวทางที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบและวิธีการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของ

สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กร (ตัวแปรอิสระ) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การน าแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล (ตัวแปรตาม) มาใช้กับสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร (Populations) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

และเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด จ านวน 33 สถาบัน  
2) กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรทางการศึกษา ได้มาโดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistate Sampling Scheme) และได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 496 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิง
คุณภาพ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน 10 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1) แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) จาก

ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งได้ตรวจสอบเนื้อหาและให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) กับบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจากการค านวณหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
พบว่าแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .937 

2) แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิด  (Open End Structured Interview Guide)  ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้าน
ระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน 10 คน ในการพิจารณาตัวแปรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของปัจจัย
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 

3) แบบสังเกต (Observation Guide) เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลที่เกี่ยวเนื่องกับ
ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน ามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล ด าเนินการเก็บข้อมูล

โดยการสร้างลิงค์บนระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยได้รับข้อมูล
ทั้งหมด จ านวน 496 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน-สงิหาคม พ.ศ. 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปวิเคราะห์ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise ซึ่งได้ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติในการวิเคราะห์ที่ระดับ .05 เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กร (ตัวแปรอิสระ) ได้แก่ นโยบายองค์กร การสนับสนุนจากผู้บริหาร ประสบการณ์
การใช้งานระบบ การฝึกอบรมการใช้ระบบ ความรู้ด้านแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล และความสามารถของทีมพัฒนา
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้กับความส าเร็จของแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล (ตัวแปรตาม) ก็
คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล และความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยพิจารณาสมัภาษณแ์ละสังเกตของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้งานอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกบั
ประเด็นต่าง ๆ ในการใช้งานแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศกึษา วิเคราะห์
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ผลสัมภาษณ์และสรุปในลักษณะเชิงเนื้อหาเชิงอุปนัย (Content Analysis) โดยน ามาสังเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่สอดคล้องกับ
ผลที่ได้จากแบบสอบถาม และน าเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบและวิธีการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการวิจัยสามารถน าเสนอผลการวิจัยที่ระบุถึงปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยในประเด็น
ต่อไปนี ้

1. ปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในมุมมองด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล 
แสดงดังตารางที่ 1 ต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในมุมมองด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล 

ปัจจัยเชิงกลยุทธ ์ b t Sig. 
การสนับสนุนจากผู้บริหาร 0.234 3.357 0.002** 
ประสบการณ์และสมรรถนะการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้ 0.192 3.045 0.001** 
ความรู้ด้านระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของผู้ใช้ 0.255 4.428 0.001** 
ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการติดต่อประสานงานกับ
ผู้ใช้ 

0.219 3.256 0.002** 

Note: *Sig. < 0.05  **Sig. < 0.01 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรจ านวน 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) การสนับสนุนจากผู้บริหาร (b=0.234, Sig.

<0.002), 2) ประสบการณ์และสมรรถนะการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้ (b=0.192, Sig.<0.001), 3) ความรู้ด้านระบบไอซีที
เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของผู้ใช้ (b=0.255, Sig.<0.001) และ 4) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์ม
การศึกษาดิจิทัลในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ (b=0.219, Sig.<0.002) มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถอธิบายความผันแปรของการบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลได้ร้อยละ 49.86 (R2) 

2) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในมุมมองด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล แสดงดัง
ตารางที่ 2 ต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในมุมมองด้านความพึงพอใจต่อการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล 

ปัจจัยเชิงกลยุทธ ์ b t Sig. 
นโยบายองค์กร 0.214 3.187 0.002** 
ความรู้ด้านระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของผู้ใช้ 0.309 4.486 0.001** 
ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการติดต่อประสานงานกับ
ผู้ใช้ 

0.237 3.181 0.002** 

Note: *Sig. < 0.05  **Sig. < 0.01 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรจ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) นโยบายขององค์กร (b=0.214, Sig.
<0.002), 2) ความรู้ด้านระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของผู้ใช้ (b=0.309, Sig.<0.001) และ 3) 
ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ (b=0.237, Sig.<0.002) มีผลต่อ
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ความพึงพอใจของผู้ใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถอธิบายความผันแปรของความพึง
พอใจของผู้ใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลได้ร้อยละ 44.84 (R2) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นและจากผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเชิงคุณภาพสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กรที่มีผลต่อความส าเร็จของการน าแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลมาใช้งานเพื่อการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมมีทั้งสิ้น 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) นโยบายองค์กร 2) การสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร 3) ประสบการณ์และสมรรถนะการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้ 4) ความรู้ด้านระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม
การศึกษาดิจิทัลของผู้ใช้ และ 5) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ 
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นดังน้ี 

(1) นโยบายองค์กร (Organization Policy) นโยบายองค์กรหรือสถาบันย่อมมีผลต่อความส าเร็จของแพลตฟอร์ม
การศึกษาดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ (2553) ที่กล่าวว่า การเตรียมงานเพื่อให้การด าเนินการ
พัฒนาระบบไอซีทีขององค์กรประสบความส าเร็จประกอบด้วยการเตรียมการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) บุคลากร (Man) คือ การ
เตรียมบุคลากรให้พร้อมเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะสร้างและพัฒนาตลอดจนการใช้งานระบบไอซีที (2) งบประมาณ (Budget) 
คือ เตรียมการก าหนดวงเงินและวางแนวทางในการจัดหางบท่ีจะน ามาพัฒนาระบบไอซีทีให้เพียงพอกับแผนท่ีวางไว้ ตลอดจน
การจัดท างบประมาณส าหรับการพัฒนาระบบในอนาคต (3) การวางแผน (Planning) คือ ผู้บริหารต้องจัดท าแผนการจัดสร้าง
หรือพัฒนาระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งควรมีการจัดตั้งคณะท างานด้านระบบไอซีทีที่ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ใช้ 
นักวิเคราะห์และออกแบบ และผู้เ ช่ียวชาญภายนอกมาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Sousa & Rocha (2018) ที่พบว่านโยบายองค์กรมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของระบบงานไอซีทีเพื่อพัฒนา
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล เนื่องจากนโยบายถือเป็นข้อก าหนดและระเบียบในการปฏิบัติงาน  ซึ่งองค์กรจะต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ด้านระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรทราบถึงทิศทางที่
ถูกต้องในการด าเนินงานและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาให้กว้างไกลและเข้าถึงชุมชนหรือท้องถิ่น ดังนั้นนโยบายองค์กรรวมถึงโครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อพัฒนา
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลด้านต่าง ๆ จึงถือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของทุกองค์กรประสบความส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

(2) การสนับสนุนจากผู้บริหาร (Management Support) การสนับสนุนจากผู้บริหารมีผลต่อความส าเร็จของ
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mihaela (2012) และ Sridharan et al. (2018) และแนวคิดของ 
Litmos (2020) ที่พบว่าการสนับสนุนจากผู้บริหารส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาระบบไอซีทีในองค์กร ดังนั้นการพัฒนา
ระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างดีก็จะท าให้ผู้ใช้
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจและตั้งใจในการพัฒนาระบบงานนั้น ท้ังนี้เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการทางการศึกษากับประชาชนจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ 
โครงสร้างพื้นฐาน (ICT Infrastructure) รวมถึงการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามความจ าเป็น 
เพื่อให้การบริการทางการศึกษาแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ผู้บริหารควรมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรเพื่อประกอบการใช้งานแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลยุคใหม่โดยค านึงถึง (1) การ
วางแนวธุรกิจ (Business Alignment) หมายถึง การลงทุนในระบบไอซีทีด้วยวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและเป้าหมายกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจขององค์กร (2) ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ทางไอซีทีเพือ่
สร้างระบบไอซีทีธุรกิจนวัตกรรมและกลยุทธ์ส าหรับความได้เปรียบในการแข่งขัน (3) การจัดการทรัพยากร (Resource 
Management) หมายถึง การพัฒนาแผนงานส าหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรระบบไอซีที
ขององค์กร และ (4) สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) หมายถึง การพัฒนานโยบายเทคโนโลยีและ
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบไอซีทีส าหรับองค์กร 

(3) ประสบการณ์และสมรรถนะการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้ (User Adoption and Competence of 
Digital Platforms Utilization) ประสบการณ์และสมรรถนะการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้มีผลต่อความส าเร็จของ
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Masterman (2016) และ Sousa & Rocha (2018) ที่พบว่า
ประสบการณ์และสมรรถนะการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้งานระบบไอซีทีในองค์กร ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากรส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการใช้งานระบบและคอมพิวเตอร์มาเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี ดังนั้นหาก
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ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเพิ่มเติมในด้านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม การฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม (User Involvement) อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การใช้งาน
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลเพื่อการบริการการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนด้วยเช่นกัน 

(4) ความรู้ด้านระบบไอซีทีเพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของผู้ใช้ (User ICT System for Digital 
Education Platforms Development Knowledge) ความรู้ด้านระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของ
ผู้ใช้มีผลต่อความส าเร็จของแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mindstudios (2020) และงานวิจัยของ 
Sousa & Rocha (2018) รวมถึงค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ ที่พบว่าความรู้ด้านแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของผู้ใช้ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการใช้งานระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากแพลตฟอร์มการศึกษา
ดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและไมยุ่่งยากต่อบุคลากรมากนัก อีกทั้งผู้ปฏิบัติ
ต่างก็มีทักษะในการใช้งานมาเป็นอย่างดี ท าให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ไม่ยากนัก รวมถึงในแต่ละหน่วยงานหรือคณะต่างก็
มีบุคลากรที่มีความช านาญในแต่ละระบบซึ่งสามารถคอยให้ความช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ใน
กรณีที่ไม่สามารถใช้งานระบบใหม่ ๆ ได้ ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การให้ความรู้ในเรื่องวงจรการพัฒนาระบบไอซีที
เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลจะช่วยให้บุคลากรทุกคนใช้ระบบท่ีออกแบบมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันได้ 

(5) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ (Coordinating 
Skill of Digital Education Platforms Development Team) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษา
ดิจิทัลในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้มีผลต่อความส าเร็จของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
The Hewlett Foundation (2015) และงานวิจัยของ Sousa & Martins (2017) และค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญด้านระบบ
ไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีระบุว่า ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการติดต่อประสานงาน
กับผู้ใช้ส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้งานระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบ
การติดต่อประสานงานถือเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ท าให้การท างานขององค์กรมีความราบรื่นและรวดเร็ว ดังนั้นทีมพัฒนาระบบถือ
เป็นกลไกส าคัญในการอ านวยความสะดวกและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการ
ประสานงานต้องค านึงถึงเสมอว่า “ระบบเป็นของผู้ใช้” การติดต่อประสานงานท่ีดีและความเต็มใจในการให้บริการนอกจากจะ
สร้างความเจริญให้กับองค์กรแล้วยังจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอีกด้วย 

2. แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบและวิธีการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา  
ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและสังเกตพบว่า แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบและวิธีการใช้แพลตฟอร์ม

การศึกษาดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษามีประเด็นส าคัญต่อไปนี้ 
1) ข้อควรพิจารณาในการน าระบบไอซีทีมาใช้เพื่อพัฒนาแพลพฟอร์มการศึกษาดิจิทัลประกอบด้วย 

(1) ความตื่นตัว (Awareness) หมายถึง การสร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้ใช้โดยไม่เฉพาะการใช้ความรู้ความเข้าใจใน
การรู้ไอซีที (ICT Literacy) เท่านั้น แต่ต้องสร้างความตระหนักถึงความสามารถในการใช้ การป้องกันสิ่งท่ีไม่เหมาะสม และการ
รู้จักกลั่นกรองข่าวสารข้อมูล 

(2) ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความสามารถในการใช้ไอซีทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถท่ีจะเรียนรู้
เทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่องและรู้จักน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด 

(3) การจัดหา (Availability) หมายถึง การจัดหาไอซีทีให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างท่ัวถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสใช้
ไอซีทีอย่างเท่าเทียมกันด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและเปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการได้
อย่างอสิระภายใต้กติกาสากล 

2) การออกแบบระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ส าหรับแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลมาตรฐานควรมีหลักการที่ส าคัญดังนี้  
(1) การออกแบบให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้  
(2) การออกแบบให้ตรงตามโครงสร้างที่ก าหนดหรือสอดคล้องกับข้อมูลในระบบท่ีต้องการน าไปใช้งาน  
(3) การออกแบบให้สามารถเข้าสู่ระบบให้ง่ายที่สุดหรือลดเวลาในการเข้าสู่ระบบ (Reduce Access Time) และ

สามารถเข้าถึงได้พร้อมกัน (Concurrency Access) โดยไม่มีปัญหา 
(4) การออกแบบให้ข้อมูลในระบบมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด และ  
(5) การออกแบบให้ระบบมีเสถียรภาพและปลอดภัยมากท่ีสุด 
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3) วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบไอซีทีส าหรับแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลที่เหมาะสมในการบริหารจัดการจะมี
ขั้นตอนท่ีส าคัญ 7 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
ระยะที่ 3 การออกแบบระบบ (System Design) 
ระยะที่ 4 การเขียนโปรแกรม (Programming) 
ระยะที่ 5 การทดสอบระบบ (System Testing) 
ระยะที่ 6 การปรับใช้ระบบ (System Implementation) 
ระยะที่ 7 การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

4) การวางแผนและพัฒนาระบบงานแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (2) การออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา (3) การสนับสนุนการเรียนการ
สอนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ (4) การตรวจสอบมาตรฐาน (5) ผลกระทบของการใช้อุปกรณ์ที่มีต่อสุขภาพของผู้ใช้ (6) 
กระบวนการแก้ปัญหาของผู้ใช้ (7) ความปลอดภัยของการใช้ระบบ และ (8) การปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านระบบไอซีที 

5) วิธีการใช้และการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในแง่มุมตาง ๆ จะมีประเด็นที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบดังน้ี 

(1) ความน่าเช่ือถือของระบบ (System Reliability) คือ ความสามารถของระบบที่จะใหผลลัพธที่แนนอนและ
รวดเร็วตามที่คาดไว 

(2) ความพร้อมของระบบ (System Availability) คือ ระบบที่มีความพรอมในการท างานอยูตลอดเวลาและใช
งานได้อยางปกต ิ

(3) ความปลอดภัยของระบบ (System Security) คือ ระบบควรมีการตรวจสอบผูใชงานซึ่งจะตองเป็นผูที่มีสิทธิ์
ในการใชงานระบบเทานั้น  

(4) การจัดการข้อผิดพลาดของระบบ (System Fault Management) คือ กระบวนการป้องกันข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการส ารองข้อมูลและการกู้ระบบที่ล่ม (Disaster Recovery) 

ผลการยืนยันจากผู้เช่ียวชาญในประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน าแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลไปใช้งานในองค์กรทางการศึกษา โดยมีประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การก าหนดนโยบาย การจัดโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนของผู้บริหาร การพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ และการมีทีมงานพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน าแพลตฟอร์ม
การศึกษาดิจิทัลมาใช้งานในองค์กรทางการศึกษา และเพื่อน าเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบและวิธีการใช้
แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยเชิงกลยุทธ์องค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน าแพลตฟอร์ม
การศึกษาดิจิทัลมาใช้งานในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมมีทั้งสิ้น 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) นโยบาย
องค์กร 2) การสนับสนุนจากผู้บริหาร 3) ประสบการณ์และสมรรถนะการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้ 4) ความรู้ด้านระบบไอซี
ทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลของผู้ใช้ และ 5) ความสามารถของทีมพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการ
ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ โดยภาพรวมแล้วคุณลักษณะการน าแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลมาใช้เพื่อการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสามารถจ าแนกในมิติที่ส าคัญดังนี้ 

1) การลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางการศึกษาท าให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคม ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ผ่านเครือข่ายระบบไอซีทีเพื่อการศึกษาได้อย่างไม่มีขีดจ ากัดแม้ว่าจะอยู่ในที่ชนบทห่างไกล (Witton, 2017)  

2) การใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา นั่นคือ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
จัดการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) และแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึง
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ข้อมูลต่าง ๆ นอกเหนือจากการบรรยายในช้ันเรียน รวมถึงการใช้สื่อและแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลที่มีคุณภาพจะช่วยให้
ผู้เรียนมีคุณภาพดีขึ้น (Shelton, 2017) 

3) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัล การสร้างผู้มี
ความรู้ความช านาญเฉพาะศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อจะน าไปสู่การคิดค้นและสร้างสรรค์ระบบไอซีทีเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา และควรมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง (Zheng et al., 2015) 

4) บทบาทของอินเทอร์เน็ตกับการศึกษาจะเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายไอซีทีเพื่อการเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่าน
ระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ท าให้เกิดการติดต่อสื่ อสารแบบไร้พรมแดน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา (Avella et al., 2016) โดยมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียน
ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา การเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน พัฒนาการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้สอน
กับผู้สอน และผู้เรียนด้วยกันเอง โดยให้ผู้เรียนเรียนตามความสามารถและความต้องการ 

5) จุดมุ่งหมายของการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลส าหรับผู้เรียนต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้แพลตฟอร์ม
การศึกษาดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนตลอดชีวิต ผู้สอนควรมีความรู้และทักษะระดับสูง รวมถึงความเข้าใจในพัฒนาการของ
การใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในการศึกษา (Rienties & Toetenel, 2016) ส่วนสถาบันการศึกษาที่ใช้เครือข่าย
โทรคมนาคมจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นสถาบันการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการใช้แพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น การบริหารจัดการข้อมูลของผู้เรียนและผู้สอน การจัดท างบประมาณ การบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ 
การสืบค้นข้อมูลการวิจัย และการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นต้น (Lillejord et al., 2018) 

6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงย่อมต้องใช้เทคโนโลยีและ
สื่ อการ เ รี ยนรู้ ต่ า ง  ๆ  ประกอบกันอาทิ  Cloud Computing, Smart Classroom, TV Digital Platforms, Artificial 
Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) เป็นต้น (Mindstudios, 
2020) ดังนั้นการใช้สื่อเพื่อบูรณาการวิธีการสอนนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งเพราะผู้สอนต้องรู้จักประเภทของสื่อ วิธีการใช้สื่อ
และกิจกรรมต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม โดยสื่อท่ีใช้อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ซอฟต์แวร์โปรแกรม กิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต และแอพปลิเค
ชันออนไลน์บนสมาร์ทโฟน เป็นต้น  (War Child Holland, 2015) โดยสื่อการศึกษาทุกประเภทต้องมีการวิจัยและพัฒนามา
ก่อนเป็นอย่างดีจึงจะสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังในเชิงบริหารและวิชาการ 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบงานไอซีทีใด ๆ ให้ประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
อย่างเป็นด้านหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลส าหรับสถาบันการศึกษา เริ่มตั้งแต่การก าหนดโครงสร้าง
องค์กรที่ชัดเจน มีการก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทีมพัฒนาควรมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ 
มีความสามารถในการรวบรวมปัญหา ความต้องการ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การวิเคราะห์แนวโน้มของ
ทรัพยากรระบบไอซีทีอย่างถูกต้อง และการรู้จักเลือกใช้วิธีการพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาระบบงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของเวลาและงบประมาณ และมีการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่
ก่อให้เกิดความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 

จากผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบไอซีทีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม
การศึกษาดิจิทัลในองค์กรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสามารถน าความส าเร็จมาสู่องค์กรทาง
การศึกษาได้ ดังนั้นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคดิจิทัลสามารถใช้ปัจจัยดังกล่าวเป็นเครื่องมือ/แผนงาน/โครงการในการ
บริหารและพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลให้สามารถตอบสนองต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการก าหนดกลไกและแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
1.1 จากผลจากการวิจัยสามารถน าปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในองค์กรทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้ รวมถึง
ขยายผลไปสู่การพัฒนาหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ 
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1.2 จากผลจากการวิจัยสามารถน าองค์ความรู้นี้ไปขยายผลเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบงานไอซีทีเพือ่
การศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ หรือการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) ที่ประกอบด้วยการ
จัดการหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และการบริหารจัดการ เป็นต้น โดยการก าหนด
ประเด็นที่เหมาะสมกับระดับการศึกษานั้น ๆ รวมถึงการพัฒนาให้เป็นต้นแบบส าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและ
เอกชน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยผลกระทบต่อการน าแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลไปใช้งานในองค์กรทางการศึกษาในระยะยาว 

จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อน ามาปรับปรุงรูปแบบของระบบไอซีทีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
2.2 ควรศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก

หน่วยงานทางการศึกษาเพื่อเพิ่มทรัพยากรระบบไอซีทีส าหรับการจัดการศึกษายุคดิจิทัลให้หลากหลายต่อไป 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อการศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมในประเทศไทย การวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นเลิศในประเทศไทย 50 แห่ง จ านวน 50 คน จากการเลือกผู้บริหารแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่
ก าหนด การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสารัตถภาพและ
สัมพันธภาพ วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ขั้นการเก็บ
ข้อมูลและก าหนดองค์ประกอบ  3) ขั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ และ 4) ขั้นการตรวจสอบและยืนยัน
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมโดยการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการจัดองค์กร
แห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมในประเทศไทยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา 2) การก าหนด
โครงสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษาทุก
มิติ 4) รูปแบบ กระบวนการ และการปฏิบัติที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 5) ทีมผู้น าเชิงนวัตกรรมที่มุ่งมั่นไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  6) บรรยากาศ ระบบนิเวศ และทีมงานในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษา 7) การส่งเสริมบุคลากรในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ 
8) การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย  ผลการศึกษาวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาและสร้างองค์กรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของชาติไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 
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ค าส าคัญ : องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา ยุคดิจิทัล สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the elements of digital educational innovative organization 
in the for basic education institutions appropriate in Thailand. The research used a qualitative methodology 
by in- depth interviews with 50 administrators of 50 best practice institutions, based on a specific selection 
of administrators.  Data collection using open end structured interview guide.  Analysis of emphasis and 
coherence data.  The research method was carried out in 4 stages:  1)  the study, documents and relevant 
research reports, 2) the data collection and composition, 3) the analysis and synthesis of the composition, 
and 4)  the appropriate component verification and confirmation stages using connoisseurship based on 5 
experts.  The research study revealed that the organizational elements of digital education innovation in 
basic education suitable for Thailand consist of eight key elements: 1) defining the vision and strategy that 
will lead to an innovative educational organization; 2) the organization structure of appropriate educational 
innovation; 3)  creating an organizational culture that supports educational innovation in all dimensions; 4) 
models, processes and practices that are conducive to the creation of educational innovation; 5) innovative 
leadership team committed to an effective educational innovation organization; 6)  innovative ecosystem 
and team for educational innovation; 7) promotion of personnel to initiate and develop quality educational 
innovation; and 8)  inspiring student learning for diverse societies.  The research results can be applied to 
the development and creation of basic education educational organizations into an effective digital era 
educational innovative organization for the development of national basic education towards further 
sustainability. 
 
Keywords: Educational Innovative Organization, Digital Era, Basic Education Institution. 
 
บทน า   
 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 จากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมไปเป็นทุนนิยม
อุตสาหกรรมข้ามชาติ ที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในระดับที่สูงกว่า เน้นการผลิตสินค้าและบริการ
ไฮเทคแบบอัตโนมัติที่ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ยุคนี้ต้องการแรงงานและการจัดองค์กรที่มีความรูแ้ละการ
คิดค้นใหม่ คนท างานต้องมีความรู้ทักษะแบบใหม่ที่ต้องปรับตัวเรียนรู้งานแบบใหม่ได้เร็ว รวมทั้งการตัดสินใจอย่าง
ผู้ช านาญการเพิ่มขึ้น ผู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขต้องมีการปรับตัวเพื่อการด ารงชีวิตให้ได้ ( Edwards-
Schachter, 2018) ส่วนเด็กและเยาวชนถือเป็นก าลังส าคัญของชาติ ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้างองค์
ความรู้ (Content Knowledge) การพัฒนาทักษะ และความเป็นเหตุเป็นผล จะเป็นตวัแปรส าคัญที่จะต้องเกิดขึ้นกับตวัผูเ้รยีน 
แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะชีวิตและการท างาน รวมถึงระบบ
สนับสนุนการศึกษา ทั้งนี้ในสาระวิชาหลักและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมีองค์ประกอบที่เรียกย่อ ๆ ว่า 3R และ 4C 
ประกอบด้วย การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
แห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล (Digital Transformation) ยิ่งต้องผนึกก าลังกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
ผู้รับผิดชอบทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้ผู้เรียนมีทักษะหรือคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามกรอบแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่นี้ (Brunetti et al., 2020) 

ดังนั้นในศตวรรษที่ 21 หรือการศึกษาดิจิทัล (Digital Education) จึงต้องมีการปรับตัวให้เป็นแบบ Active 
Learning และใช้หลักการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเสนอแนะเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้โดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งการ
น าสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาช่วยที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วเป็นเครื่องมือเสริมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งผู้เรียน
ผู้สอนต้องพัฒนาตนเองเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ สภาพแวดล้อม ระบบสังคม เศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยนไป การ
ปรับกระบวนการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งท้าทายเพราะสังคมแห่ง
การเรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งให้ผู้เรียนไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่คอยรับรู้แต่ต้องเป็นผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนที่
ส าคัญเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา 4.0 (Education 4.0) สังคมต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะได้ว่าอะไร
เหมาะสม มีการคิดใหม่ ๆ มีจินตนาการสร้างสรรค์เชิงบวก รู้จักการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ เข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและสังคม สร้างสรรค์ผลผลิตใหม่เข้าสู่ตลาด สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจ ใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนในสังคมไทยและสังคมโลก (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และคณะ, 2564) 

จากการที่ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามากว่า 20 ปี ตั้งแต่การปฏิรูปรอบแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนมาถึงการ
ปฏิรูปรอบท่ีสองเมื่อปี พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องมาจนถึงการปฏิรูปรอบที่สี่เมื่อปี พ.ศ. 2562 ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสี่ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ 
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ ระบบบริหารจัดการใหม่ โดยยังคงมุ่งเน้นการกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา การบริหารจัดการที่ถ่ายโอนจากส่วนกลางลงสู่การบริหารในระดับโรงเรียนและท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสืบเนื่องมาถึงการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 แต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันกลับพบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีการ
บริหารงานแบบดั้งเดิม ดังเช่น แนวคิดทฤษฎีการบริหารของ Fayol ที่ยังมีการจัดโครงสร้างการบริหารตามล าดับขั้น 
(Hierarchy) ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจสูงสุด ทั้งในด้านอ านาจการตัดสินใจ การวางแผนงาน การประสานงาน การควบคุม 
รวมไปถึงการแบ่งกลุ่มท างาน (Division of Work) น าไปสู่ความมุ่งมั่นท่ีจะท างานเฉพาะฝ่ายของตนให้ส าเร็จ มากกว่าการร่วม
แรงร่วมใจเพื่อความส าเร็จทั้งองค์กร นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรหรือการพัฒนาผู้สอนในสถาบันการศึกษายัง
มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดจากนโยบายส่วนกลางของประเทศ มากกว่าการพัฒนาตาม
ความต้องการของผู้สอน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจในการท างาน มักเป็นการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น การเพิ่มขั้นเงินเดือน 
และการให้รางวัลในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและสร้างความผูกพันในองค์กรมากกว่าการค านึงถึงการสร้างความ
พอใจในการท างาน และการส่งเสริมความผูกพันต่อวิชาชีพ (Professional Commitment) ซึ่งเป็นปัจจัยด้านจิตสังคมที่มี
ความส าคัญ จ าเป็น และยั่งยืนมากกว่าปัจจัยด้านวัตถุ (พิชญ์สินี มะโน, 2562) 

ดังนั้นการที่องค์กรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จและอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
อย่างรวดเร็วดังกล่าว ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการมีความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษา (Educational Innovation) จากองค์กรแบบการดั้งเดิม (Traditional Organization) ที่เน้นการสั่งการจากบนลง
ล่าง ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ควบคุมสั่งการและวางแผนการท างานทั้งหมด ต้องเปลี่ยนลักษณะองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovative Organization) ที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา การ
บริหารงานใหม่ ๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมไปถึงการสร้างนิสัยนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับคนใน
องค์กรนั่นก็คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะต้องมีความคิดริเริ่ม สามารถสรรค์สร้างรูปแบบการท างาน
ใหม่ ๆ การสร้างสื่อการเรียนการสอน และใช้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา
สถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมยุคดิจิทัล เพราะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ถือเป็นจุดก าเนิดของการ
สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่อาจจับต้องได้ ( Intangible Asset) แต่มีค่ามหาศาล
มากกว่าทรัพย์สินทางกายภาพ (Tangible Asset) ดังที่ทราบกันอยู่ทั่วไป ความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะสนับสนุน
งานวิจัยหรือนวัตกรรมการศึกษาและความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ ก็ตาม สถาบันการศึกษาควรที่จะรับผิดชอบในการสร้าง
นวัตกรรมและเครือข่ายแห่งความคิดสร้างสรรค์ภายในสถาบันที่มีพ้ืนฐานจากการเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้สอนและผู้ศึกษา ทั้งนี้
ก็เพื่อน าผลงานจากการเรียนรู้นั้นมาท าให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ และเผยแพร่สู่ 
“นวัตกร” (Innovator) ของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่สนใจในการพัฒนาสถานศึกษาสมัยใหม่ ตั้งแต่
ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าที่อยู่ในคลัสเตอร์ (Cluster) เป้าหมายเดียวกัน โดยมารวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายและมีนวัตกรรมทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวงการศึกษาของประเทศไทยร่วมกันและขยายขอบเขต
ของความรู้ให้กว้างขวางออกไป (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และคณะ, 2564) 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
นวัตกรรมทางการศึกษา ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา และการสร้าง
องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน าเสนอรูปแบบและองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมทางการศึกษา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์องค์กรแบบดั้งเดิม (Traditional organization) ไปสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลที่ประกอบด้วย ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ( Innovative Leadership) การสร้างบรรยากาศ
นวัตกรรม (Innovative Climate) และการสร้างนิสัยนวัตกรรม ( Innovative Behavior) ส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมไปถึงกลไกและกระบวนการของการบริหารการศึกษาสมัยใหม่ที่สามารถน าสถาบันการศึ กษาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมทางการศึกษาให้ส าเร็จ ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นแนวคิด รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการเชิงนวัตกรรมที่เหมาะสม
และเพียงพอส าหรับการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษา ออกแบบ พัฒนา 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ส าหรับการสร้างองค์กรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดย
สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 เพื่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์ 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสมในประเทศไทย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรม
ทางการศึกษายุคดิจิทัลส าหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เหมาะสมในประเทศไทย  

1. กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร 50 สถาบัน จ านวน 

50 คน จากการเลือกผู้บริหารแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติที่ก าหนด ได้แก่  
1) ผู้บริหารในระดับผู้อ านวยการหรืออดีตผู้อ านวยการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาครัฐและเอกชน 
2) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 3 ปี 
3) ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จและมีรางวัลคุณภาพเชิงประจักษ์ในการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบเปิด (Open End Structured Interview Guide) 

โดยการพิจารณาประเดน็ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกับบริบทของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในระดบั
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งก าหนดประเด็นการวิจัยที่ประกอบด้วย 1) นวัตกรรมทางการศึกษา 2) ขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 3) การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา 4) การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5) รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 6) องค์ประกอบ
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน ได้แก่  
1) ขั้นการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2) ขั้นการเก็บข้อมูลและก าหนดองค์ประกอบ  
3) ขั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ และ  
4) ขั้นการตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบท่ีเหมาะสมโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอซีทีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา (Connoisseurship) จ านวน 5 คน  
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย

การสัมภาษณ์ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยพิจารณาผลการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ผลสัมภาษณ์และสรุปในลักษณะเชิงเนื้อหา

เชิงอุปนัย (Content Analysis) โดยน ามาสังเคราะห์เพื่อองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมในประเทศไทย 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมในประเทศไทย” สามารถแสดงผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) 
 โลกยุคโลกาภิวัฒน์หรือการศึกษา 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไอซีทีและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันและผันผวนรวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาบางอย่าง
ที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะ
น ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน ปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จ านวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของ
มนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้
การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกด้วย  

เมื่อสรุปภาพรวมของนวัตกรรมทางการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและความเห็นของนักวิชาการสามารถกล่าวได้ว่า 
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากแนวความคิด รูปแบบวิธีการ กระบวนการ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่
ออกแบบด้วยความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อมาใช้งานในแวดวงการศึกษา มีการทดลองใช้งานและทดสอบประสิทธิภาพอย่างเป็น
ระบบ ในที่สุดก็กลายเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับและสามารถน าไปใช้กับการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพได้ต่อไป 

จากความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาที่กล่าวมา สามารถจ าแนกประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาตาม
ขอบข่ายของการจัดการศึกษาโดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ด้าน ต่อไปนี้ 

1) นวัตกรรมด้านหลักสูตร (Curriculum) เป็นการใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของโลก  

2) นวัตกรรมด้านวิธีการเรียนการสอน (Instructional) เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอน
แบบใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน  

3) นวัตกรรมด้านสื่อการสอน (Courseware) นักการศึกษาพยายามน าศักยภาพของเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ จ านวนมากมาย ท้ังการเรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรี ยนแบบมวลชน 
ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และธุรกิจไซเบอร์ทางการศึกษา  

4) นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล (Evaluation) เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลและ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและท าได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยสถาบัน ด้วยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา  

5) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management) เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยใน
การบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับให้มีรูปแบบตามที่ต้องการและตรงกับเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ
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การศึกษาอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 2. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
 จากการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษาครบทุกมิติรวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
และสามารถน าไปใช้ในการสร้างและพัฒนาได้จริงประกอบด้วยขั้นตอนมาตรฐาน 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดสิ่งที่จะพัฒนา (Determining) 
เมื่อครูหรือนักวิจัยทางการศึกษาได้ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ การวิเคราะห์รายละเอียด และสาเหตุของ

ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือแนวโน้มการพัฒนาแล้ว ก็ตั้งเป้าหมายและประเด็นส าคัญในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน นั่นคือ ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียนโดยอาจจะระบุได้ทั้งห้อง กลุ่ม
ย่อย หรือรายบุคคล 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุนวัตกรรม (Identifying) 
เมื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ชัดเจนแล้ว ครูหรือนักวิจัยทางการศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าตามหลักวิชาการและ

การวิจัย แนวคิดทฤษฎีและผลงานท่ีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณลกัษณะของผู้เรยีน โดยน ามาผสมผสานกบั
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตน ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย สื่อการสอน 
หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิค วิธีการ และกระบวนการ เป็นต้น ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้ได้
ตามความต้องการ 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและพัฒนา (Creation and Development) 
เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะเลือกจัดท านวัตกรรมทางการศึกษาชนิดใด ครูหรือนักวิจัยทางการศึกษาควรศึกษาวิธีการจัดท า

นวัตกรรมนั้น ๆ อย่างละเอียด มีลักษณะองค์ประกอบอะไรบ้าง มีวิธีด าเนินการจัดท าอย่างไร มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย
ใครบ้าง มีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นหรือไม่อย่างไร และมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพในระหว่างการสร้างและพัฒนา
อย่างไร แล้วจึงจัดท านวัตกรรมให้สมบูรณต์ามข้อก าหนดโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: 
R&D) 

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้และปรับปรุง (Experimentation and Improvement) 
ครูหรือนักวิจัยทางการศึกษาควรท าการทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเหล่านั้นกับผู้เรียนกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง นอกจากน้ันนวัตกรรมทางการศึกษาบางประเภท เช่น บทเรียนส าเร็จรูปและชุดการ
สอน จะมีรูปแบบของการทดลองใช้ก่อน 1 คน เมื่อพบข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นให้ทดลองกับผู้เรียนกลุ่มหนึ่ง 
ประมาณ 9-10 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้เรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง แล้วตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการหาประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลของนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น หลังจากนั้นอาจปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะน าไปใช้กั บผู้เรียนกลุ่ม
ใหญ่ในสภาพการณ์จริง 

ขั้นตอนที่ 5 การน าไปใช้ในสถานการณ์จริง (Implementation) 
เมื่อครูหรือนักวิจัยทางการศึกษาด าเนินการสร้าง ทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษา และปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจใน

คุณภาพของนวัตกรรมทางการศึกษาแล้วก็น าไปใช้จริง ซึ่งอาจเป็นการน าไปใช้ตามแผนการสอนปกติที่ก าหนดไว้ หรือจัดท า
เป็นรูปแบบของการทดลองใช้นวัตกรรมตามกระบวนการวิจัยแบบทดลองก็ได้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของครูหรือนักวิจัยทาง
การศึกษา และสถานการณ์จริงของการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น รวมถึงการเก็บข้อมูลการใช้เป็นระยะ ๆ 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ (Evaluation) 
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแล้ว ครูหรือนักวิจัยทางการศึกษาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึง

ผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงถึงคุณภาพของนวัตกรรมทางการศึกษา และถ้าผลการใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถลดสภาพปัญหาหรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียนได้ตามที่ก าหนดก็สามารถน ามาเขียนรายงาน
ผลในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา ขยายผล และเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษานั้นต่อไป 
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  3. การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  
 การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่การยอมรับนวัตกรรมนั้น เพราะเป็นตัวน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือสถาบัน ซึ่งจะมีผลท าให้ประชากรที่เกี่ยวข้องตัดสนิใจยอมรับหรือปฏิเสธ จัดเป็นกระบวนผสมผสาน
ระหว่างกิจกรรมหลายลักษณะตั้งแต่ที่มีลักษณะคงที่และกินเวลายาวนาน กิจกรรมที่ไม่คงที่และด าเนินไปในช่วงระยะเวลาสั้น 
ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลายกิจกรรมต่อเนื่องกัน (Warford, 2017) โดยสามารถแบ่งวิธีการเผยแพร่นวัตกรรมทาง
การศึกษาออกได้เป็น 6 ข้ันตอน ได้แก่ 

1) Injection: เป็นขั้นตอนการน าเอาแนวความคิดหรือวิธีการใหม่เข้าไปแนะน า ให้สมาชิกในองค์กรหรือสถาบันหนึ่ง 
ๆ ได้รับทราบ 
 2) Examination: แนวคิดหรือวิธีการใหม่ที่น าเสนอได้รับความสนใจจากสมาชิกในองค์กรหรือสถาบันนั้น ๆ มี
การศึกษาค้นคว้า วางแผนวิจัย ตลอดจนถึงมีการก่อรูปคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา 
 3) Preparation: ผู้เกี่ยวข้องในสถาบันหรือองค์กร ตัดสินใจที่จะทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษานั้นและน าไปสู่
การเตรียมการรวบรวมบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ จนกระทั่งถึงการฝึกอบรมก่อนใช้นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น 
 4) Sampling: มีการทดลองน านวัตกรรมไปใช้ครั้งแรก แล้วสุ่มตัวอย่างผู้ใช้บางส่วนมาให้ข้อมูลเพื่อการศึกษา 
พิจารณาผลการใช้ที่ผ่านมา 
 5) Spread: เป็นการกระจายหรือขยายผลของนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการทดลองใช้และได้ผลดีไปสู่
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มที่เชื่อถือได้ว่ามีศักยภาพพอเพียงต่อการใช้นวัตกรรมทางการศึกษานั้น 

6) Institutionalization: นวัตกรรมทางการศึกษานั้นได้รับการยอมรับและมกีารน าไปใช้ในการปฏิบัตงิาน กลายเป็น
แนวปฏิบัติที่แพร่หลายจนเป็นปกติวิสัยของการปฏิบัติโดยสมาชิกทั้งหมด 

4. การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
องค์กรแห่ งนวัตกรรมทางการศึ กษา  ( Educational Innovative Organization)  หมายถึ ง  องค์ กรหรื อ

สถาบันการศึกษาที่มีการกระท าใหม่ การสร้างใหม่ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ แล้วท าให้การศึกษาหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้
อย่างรวดเร็ว มีแรงจูงใจในการเรียน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน ดังนั้น การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมทางการศึกษา สถานศึกษาจึงต้องมีความสามารถคิดค้นท าสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาได้ตั้งแต่กระบวนการท างาน 
และการผลิตผลงาน ทั้งในรูปแบบการบริหาร การจัดท าหลักสูตร การสร้างสื่อหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัด
และประเมินผล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ และมีสมรรถนะพร้อมในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (องค์อร ประจันเขตต์, 2557; Sadeghi Boroujerdi et al., 2019) 

5. รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพิสูจน์และเป็นท่ียอมรับทางวิชาการโดยการเช่ือมโยง

สู่บริบทขององค์กรทางการศึกษาทุกระดับของประเทศไทย ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทาง
การศึกษานั้นต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม บรรยากาศนวัตกรรม และนิสัยนวัตกรรม 
(Mohr & Purcell, 2020; Rehman & Iqbal, 2020) โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

(1) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) 
บทบาทส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์กรที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา 

สามารถสรุปคุณลักษณะของผู้บริหารองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเด็นการมีภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรมได้
ดังนี ้

1) ผู้บริหารในองค์กรมีวิสัยทัศน์ นโยบาย กรอบการท างานท่ีชัดเจน เอาใจใส่ต่อการวิเคราะห์กลยุทธ์ เป็นผู้น าเชิงรุก 
มองหาโอกาส พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับความ
เสี่ยง สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย พร้อมสนับสนุนการบริหารไปสู่องค์กรนวัตกรรม ให้
ความส าคัญต่อกระบวนการคิดที่ถูกต้องในการบริหารจัดการในปัจจุบัน และพร้อมให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาไปสู่การ
แข่งขันในอนาคต พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา 

2) ผู้บริหารในองค์กรพร้อมรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะ
ของบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ให้ความส าคัญกับการระดมคนเก่งภายในองค์กรเพื่อท างานไปสู่เป้าหมาย รู้วิธีการ
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บริหารและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าใจศิลปะการบริหารทีมงานที่มีความรู้คนเก่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งเสริมให้
บุคลากรมีความเป็นผู้น า เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมทันกาล 

3) ผู้บริหารในองค์กรเอาใจใส่ต่อการพัฒนากระบวนงาน สร้างกระบวนการท างานท่ีโปร่งใส มีส่วนร่วมและกระจาย
อ านาจการบริหาร สร้างกระบวนการท างานให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างบรรยากาศที่รับฟังและเข้าถึง สื่อสารข้อมูล
ที่ชัดเจน เข้าใจบทบาทของตนเองมีทักษะบริหารคนและงาน เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

ส่วนบทบาทส าคัญของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะก้าวไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ประสบผลส าเร็จได้นั้นสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ (Sengupta et al., 2020) 

1) ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องท างานคู่กันกับผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาและเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันและสนับสนุน
กัน  

2) เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา  
3) ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์แบบมีกลยุทธ์  
4) ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นผู้สนับสนุนและประสานให้เกิดความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร  
(2) บรรยากาศนวัตกรรม (Innovative Climate) 
จากการวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของไทยเพื่อขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นการวิเคราะห์จาก

นโยบายและการสร้างบรรยากาศนวัตกรรมพบว่า  
1) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม  
2) การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทางการศึกษา  
3) การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
4) การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย  
(3) นิสัยนวัตกรรม (Innovative Behavior) 
สิ่งส าคัญประการสุดท้ายของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาก็คือ “นิสัยนวัตกรรม” จากการวิเคราะห์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งนวัตกรรมพบว่า คุณลักษณะบุคลากรขององค์กรทางการศึกษาที่สามารถเป็นนวัตกรทาง
การศึกษา (Educational Innovator) ควรมีลักษณะนิสัยดังต่อไปนี้ 

1) มีภาวะผู้น า ท างานอย่างมืออาชีพ เน้นการวางแผน มีจิตส านึกและจริยธรรมในการท างานไปสู่เป้าหมาย 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก คิดดี รู้ดี เขียนดี และพูดดี ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบดีที่สุด หมั่น

ฝึกฝนความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถใช้ภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา มีสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม และ
เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท างานเป็นทีมมากข้ึน โดยท าหน้าท่ีในฐานะผู้น าและผู้ตามใน
ทีมตามความช านาญและความเหมาะสมในงาน และสร้างผลงานได้ตามมาตรฐาน 

4) มีความพร้อมทั้งทักษะหลักและทักษะรอง ท างานได้หลายอย่าง (Multi-Function) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เข้าใจผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ มีความรู้รอบด้าน และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5) สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างกว้างขวางเหมาะสมกับงาน 
6. องค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จุดเริ่มต้นของการน าไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมซึ่ งเป็นฐานที่จะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning 

Organization) และต่อยอดไปสู่องค์กรนวัตกรรมทางการศึกษาได้นั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (Gil et al., 2018; Aniskina & Terekhova, 
2019) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารรวมถึงการสังเคราะห์ประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดองค์ประกอบทั้ง
ภายในและภายนอกเบื้องต้นของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่องค์กรนวัตกรรมทางการศึกษา 2) สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุน
นวัตกรรมทางการศึกษาในองค์กรทุกมิติ 3) มีกระบวนการและการปฏิบัติที่เอื้ออ านวยต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 4) 
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มีทีมผู้น าท่ีมุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 5) มีทีมงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษา และ 6) ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

จากองค์ประกอบดังกล่าวจึงเกิดเป็นแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองค์กร
ที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก ในการเพิ่มคุณค่าพัฒนาผลผลิตและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่ความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการสร้าง
ความอยู่รอดขององค์กรให้ได้อย่างยั่งยืน การที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมโดยทั่วไปต้องมีปัจจัยหลัก ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
(Structure),  ขนาดขององค์กร (Size) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

แนวคิดที่องค์กรสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในองค์กรเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรมมีดังนี้ 1) การหาคนให้เหมาะกับงาน 2) การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร 3) การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลทุกมิติ และ 4) การน ากลยุทธ์ที่เกี่ยวกับดิจิทัลมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องยังพบข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
กับองค์กรอย่างเหมาะสมมีความส าคัญไม่แพ้การมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ตอนนี้อยู่ในยุคท่ีข้อมูลไหลเวียนอยู่จ านวนมาก นั่นคือ 
ระบบ Big Data ที่ประกอบด้วยข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร เอกสาร เสียง รูปภาพ เพลง และวิดีโอ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีจ านวน
มหาศาล สถาบันจึงควรที่จะหาวิธีในการจัดการข้อมูลเพื่อน ามาประกอบการจัดท ากลยุทธ์และการบรกิารนักศึกษา แล้วจะต้อง
คิดว่าจะท าอย่างไรถึงจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยสิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์กรยืนหยัดอยู่ได้ก็คือ การเข้าใจ
สภาพแวดล้อมของสถาบันรวมทั้งการเข้าใจผู้รับบริการ ซึ่งปัจจัยเดียวที่จะท าให้องค์กรเข้าถึงความต้องการและเข้าใจ
พฤติกรรมของนักศึกษาได้ก็คือการถอดรหัส “ข้อมูล” การท าความเข้าใจ Big Data คือ หัวใจส าคัญขององค์กรยุคอนาคต 
(Fındıkoğlu & İlhan, 2016) ทั้งนี้ องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมุ่งเน้นไปที่การใช้งาน
เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม โดยน าแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ให้บริการทางการศึกษา ซึ่ง Big Data จะช่วยให้องค์กร
วิเคราะห์พฤติกรรมของการใช้บริการทางการศึกษาจากผู้รับบริการได้อย่างชัดเจนว่าแนวโน้มจะไปในทิศทางไหน จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้ไปประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มต่อไป 
 ส่วนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่าน
มา ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมักจะถูกมองว่ามีการจัดการที่ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว ให้
ความส าคัญกับความถูกต้องของกระบวนการมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของงาน การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานยังติดขัด ไม่
เชื่อมโยงเป็นกระบวนการเดียวกัน การบริหารงานยึดติดกับกรอบอ านาจตามกฎหมายเป็นหลัก การประสานความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นไปในแบบที่ภาครัฐเป็นฝ่ายน าและสถาบันการศึกษาเป็นฝ่ายตาม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง
สังคมและเทคโนโลยีอย่างค่อยเป็นค่อยไปก าลังจะส่งผลอย่างยิ่งต่อการท างานในอนาคต อาทิ ระบบอัตโนมัติ (Automation) 
เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) สถาบันอัจฉริยะ (Smart Academy) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
และสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) สิ่งเหล่านี้สร้างความท้าทายให้กับองค์กรในการเตรียมรับมือกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง 
เราจึงได้ยินแนวคิดอย่างการขยายอายุเกษียณ การน าหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้แทนแรงงาน และการก าหนดช่วงเวลา
ท างานให้มีความยืดหยุ่น (Flexible Working Hours) เพื่อตอบโจทย์ของคนท างานรุ่นใหม่ เป็นต้น (Schildkamp et al., 
2020) 

นอกจากนี้ ผลการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน 5 คน สามารถยืนยัน
ได้ถึงองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมใน
ประเทศไทย โดยผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหาสาระที่ระบุถึงองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุค
ดิจิทัลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมในประเทศไทย แต่ได้ปรับปรุงถ้อยค าและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหา
สาระมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถน าไปสู่บทสรุปในล าดับถัดไป รูปแบบขององค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุค
ดิจิทัลส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมในประเทศไทยแสดงดังภาพประกอบท่ี 1 
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องค์กรแห่งนวัตกรรม
ทางการศึกษา

(Educational Innovative 
Organization)

Basic Education

นวัตกรรมด้านหลักสูตร
(Curriculum)

นวัตกรรมด้านวิธีการเรียนการสอน
(Instructional)

นวัตกรรมด้านส่ือการสอน        
(Courseware)

นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล 
(Evaluation)

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
(Management)

ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม 

 Innovative 
Leadership)

บรรยากาศ
นวัตกรรม 

 Innovative 
Climate)

นิสัยนวัตกรรม 
 Innovative 
Behavior)

ระบบนิเวศนวัตกรรม
(Innovation Ecosystem)

 
ภาพประกอบท่ี 1 รูปแบบขององค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายคุดิจิทัลส าหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมใน

ประเทศไทย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลส าหรับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เหมาะสมในประเทศไทย” สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสา
รัตถภาพและสัมพันธภาพตามวัตถุประสงค์ รวมถึงน าเสนอเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวมดังนี้ 

ผลการวิจัยสามารถสรุปในภาพรวมได้ว่า รูปแบบขององค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล ส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมในประเทศไทยดังภาพประกอบที่ 1 สามารถแสดงถึงองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่ง
นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมในประเทศไทย เนื่องเพราะการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วทั้งในด้านสังคมและเทคโนโลยีท าให้องค์กรทางการศึกษาต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ท าให้องค์กร
ทางการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยน าไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาและสามารถก้าวเดินต่อไปได้ โดยเริ่มตั้งแต่
การหาคนที่เหมาะสมกับงาน การผูกใจคนเก่งให้อยู่กับองค์กร การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และการน ากล
ยุทธ์ที่เกี่ยวกับดิจิทัลมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานยังจะต้องสามารถ
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่คิดค้นได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดการการเรียนรู้ และการจัดการเชิง
วิชาการ ท าให้ผู้ท างานด้านนี้มีความสุข สนุกกับงาน มีมาตรฐานสูงตามที่สถาบันต้องการ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง เป็นสถาบันที่สามารถจัดการงานวิจัยได้สอดคล้องกับความต้องการของนักนวัตกรรม เป็นที่
ช่ืนชมของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและไมส่ิ้นสดุ (Supermane, 2019) 
นอกจากน้ี ผู้น าการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจะพยายามส่งเสริมให้ผู้วิจัย ผู้คิดค้น ผู้ร่วมงานทุกคนท่ีเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดตัวแบบเชิงนวัตกรรมและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน รวมทั้งท าให้บุคลากรรู้สึกว่านวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ความคิดผ่านองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้น าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางขององค์กร
อย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
(Serdyukov, 2017) 

ผลการสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่ผ่านมารวมถึงผลการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญพบว่า องค์ประกอบของการจัดองค์กร
แห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมในประเทศไทยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 
องค์ประกอบ ได้แก่  

1) การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา  
2) การก าหนดโครงสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสม  
3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษาทุกมิติ  



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

304 

4) รูปแบบ กระบวนการ และการปฏิบัติที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  
5) ทีมผู้น าเชิงนวัตกรรมที่มุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
6) บรรยากาศ ระบบนิเวศ และทีมงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา และ  
7) การส่งเสริมบุคลากรในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
8) การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมท่ีหลากหลาย 
จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลในประเด็นส าคัญโดยภาพรวมได้ว่า ระบบการศึกษายุคดิจิทัลนั้นผู้เรียนจะ

เป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ยุค
ใหม่ “องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา” เป็นองค์กรที่เกิดจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือมีการปรับปรุงทั้งรูปแบบวิธีการ
ท างานและกระบวนการเดิมแล้วท าให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Mykhailyshyn & Kondur (2018) และ Mohr & Purcell (2020) ที่พบว่าการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทาง
การศึกษานั้นผู้บริหารย่อมมีบทบาทส าคัญในการก าหนดและควบคุมทิศทางให้บรรลุดังเป้าประสงค์ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น า
ในลักษณะต่าง ๆ อาทิ ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลิกผัน สามารถสร้างบรรยากาศแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์โดยให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอ การจัดโครงสร้างองค์กรที่
ยืดหยุ่นให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
การสร้างสรรค์และเผยแพร่นวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล มีการสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นปรารถนาในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ให้ส าเร็จจนกลายเป็นนวัตกรทางการศึกษายุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fındıkoğlu & 
İlhan (2016) และ Schildkamp et al. (2020) ที่พบว่าความส าคัญของสถาบันการศึกษาที่ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อน
งานวิจัย ไม่อาจที่จะถูกจ ากัดอยู่แค่หน้าที่ในการสนับสนุนเชิงวิชาการให้ท างานวิจัยเพื่อปรับเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการเท่าน้ัน 
แต่ควรเริ่มตั้งแต่บ่มเพาะความคิดเชิงนวัตกรรมในระดับรากฐานให้กับผู้วิจัยและผู้คิดค้นของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่สนใจในการน าผลผลิตจากงานวิจัยไปต่อยอดเชิงวิชาการ เปรียบเสมือนเป็นตัวเช่ือมต่อให้ Supply และ 
Demand ของผลงานนวัตกรรมภายในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาพบกัน โดยมุ่งเน้นเฉพาะงานท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
จริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเท่านั้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถยืนยันได้ว่า องค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่ง
นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลมีความเหมาะสมส าหรับสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกิดจากการศึกษาวิจัยสามารถอธิบายในภาพรวมได้ว่า ผลพวงแห่งการปรับเปลี่ยนแบบ
พลิกผันทางการศึกษา (Education Disruption)  รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาท า ให้บทบาทและหน้าที่หลักของ
สถาบันการศึกษายุคใหม่มีลักษณะที่ควรจะเป็นก็คือ สนับสนุนเครื่องมือในการคิด เป็นที่ปรึกษาให้แก่บุคลากรภายในและ
หน่วยนวัตกรรมภายนอกที่มองเห็นความเป็นไปได้ รวมทั้งชักชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจทางด้านนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ทางการศึกษา ซึ่งในที่สุดแล้วทิศทางของสถาบันจะถูกก าหนดจากความเห็นร่วมกันของสถาบันที่จะอยู่รอดได้ใน
อนาคต ภายใต้สภาวะแวดล้อมของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และสามารถดึงศักยภาพของ
คนในสถาบันออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิม ๆ ที่จ ากัดจินตนาการของคนในวงการศึกษา 

ดังนั้นการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมในประเทศไทย
ประกอบด้วย ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีนิสัยแห่งนวัตกรรม และมีระบบนิเวศนวัตกรรม ( Innovation Ecosystem) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กร
กลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรมีศักยภาพพร้อมในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่หน่วยงานทางการศึกษายุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน ท้ายที่สุด เนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสร้างองค์กรทางการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย 2) ประเมินรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทย และ 3) น าเสนอรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) การใช้เทคนิคเดลฟายกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาองค์ประกอบ
ด้านการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 20 คน 3) การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 
คน เพื่อทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และ 4) ประเมินรูปแบบจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและบุคลากรทางการศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 525 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 7 ด้าน 
ได้แก่ 1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง 2) การปรองดอง 3) การไกล่เกลี่ย 4) การยอมให้ 5) การหลีกเลี่ยง 6) การแข่งขัน และ 
7) การร่วมมือร่วมใจ โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 41 ตัว ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการก าหนดเป็นนโยบายการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรทางการศึกษา รวมถึงการน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการความขัดแย้งให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบ การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

Abstract 
The objectives of this research were to: 1) investigate the creative conflict management model in 

basic education institutions of Thailand; 2)  assessment the creative conflict management model in basic 
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education institutions of Thailand; and 3)  identify the creative conflict management model in basic 
education institutions of Thailand.  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 basic education institutions; 2)  using Delphi technique with 
group of 20 experts on the creative conflict management model in basic education institutions; 3)  sought 
the advices and feedbacks from nine experts by using connoisseurship technique; and 4) model evaluation 
the opinions of 525 administrators and personnel in Bangkok and perimeter.  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 basic 
education institutions of Thailand at high level which consisted seven factors:  1)  organizational 
centralization; 2)  accommodation; 3)  meditation; 4)  sanction; 5)  avoidance; 6)  competition; and 7) 
corroboration; including 41 indicators.  The research results can be used to formulate basic school 
administration policy to prevent and resolve conflicts in educational organization. This includes being used 
as a tool for executives in managing conflicts effectively. 
 
Keywords: Model, Creative Conflict Management, Basic Education Institution. 
 
บทน า   

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างรวดเร็วอย่างสิ้นเชิง (Education Disruption) และต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพล
วัตรที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและท าให้เกิดการ
แข่งขันกันท้ังในระดับชาติและนานาชาติ แต่ในสถานการณ์จริงพบว่าผู้บริหารสถาบันการศึกษาจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายใน
การน าสถาบันไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของผู้เรียนรวมถึงผู้ที่
ส าเร็จการศึกษายังคงอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติหรืออาจมีสมรรถนะไม่ตรงตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
ทั้งนี้จะมีสาเหตุส าคัญมาจากความขัดแยง้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาเพราะปัจจุบันเปน็ยุคของความขัดแย้งท้ังใน
ระดับครอบครัว ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติ ซึ่งมีเหตุปัจจัยแห่งความขัดแย้งก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตลอดเวลา 
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ เพราะทุกคนก็ต้องการตักตวงผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงินมาให้แก่ตนเองและยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดชีวิต และเมื่อมาอยู่ร่วมกันในสถาบันการศึกษาจึงไม่สามารถจะ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งนี้ได้ ดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องรู้จักและท าความเข้าใจกับความขัดแย้ง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และแปลง
สภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้ได้ในท่ีสุด (Miall et al., 2011) 

โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ เพราะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีหน้าท่ี
ให้การศึกษา อบรม และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม การขัดเกลาเยาวชนของชาติให้มีบทบาทต่าง ๆ กัน การ
เสริมสร้างความสามัคคี รวมถึงท าหน้าที่ถ่ายทอดค่านิยมของสังคม โดยการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกับชุมชนและสังคม 
โรงเรียนจึงมีอิทธิพลต่อสมาชิกของสังคมในหลายด้าน และในโรงเรียนหนึ่ง ๆ ย่อมประกอบด้วยกลุ่มหรือหน่วยงานหรือกลุ่มที่
แตกต่างกัน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จะประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้นว่า 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
อาจแบ่งออกเป็นสายชั้นหรือทีมงาน กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ต่างก็มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโรงเรียน จึงอาจท า
ให้กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม ความขัดแย้งดังกล่าวอาจเกิดจากสภาพต่าง ๆ เช่น สาย
การบังคับบัญชา ทีมงานที่ปรึกษา ส านักงานกลาง สหภาพ และการบริหาร เป็นต้น (Rukspollmuang, 2015) ผลจากการ
วิจัยในอดีตช้ีให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นเสมอและไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้เมื่อมนุษย์มีความปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ในขณะที่บางครั้งความขัดแย้งสามารถท าให้เกิดความรุนแรงและเป็น
อันตรายอย่างยิ่ง แต่บางครั้งความขัดแย้งก็น ามาซึ่งแนวคิดใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ ถ้าหากมีการใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ อีกทั้งความขัดแย้งถือเป็นเรื่องสากลเพราะมนุษย์ทุกคนย่อมเคยมีประสบการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้ง
กับผู้อื่นไม่ว่าจะในวัฒนธรรมใดหรือในบริบทใดก็ตาม (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และ ดรุณี ปัญจรัตนากร, 2563) 
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ปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษามีมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกวันทั้งในด้านความถี่และความ
รุนแรง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกันทั้งทางด้านสภาพพื้นที่ จ านวนครู และ
สภาพแวดล้อมของแต่ละสถานศึกษา และครูเองก็มีความแตกต่างกันทั้งความคิด ค่านิยม และการปฏิบัติงาน ส่วนสาเหตุ ที่
ส าคัญคือเกิดจากตัวบุคคลที่มีความต้องการและยึดความต้องการของตนเป็นหลัก และเมื่อไม่ได้มาตามความต้องการก็
ก่อให้เกิดความคับข้องใจซึ่งน ามาสู่ความขัดแย้ง ความขัดแย้งในสถานศึกษาเกิดขึ้นระหว่างครูกับครู ครูกับผู้บริหาร
สถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งความขัดแย้งที่มีมากเกินหรือระดับที่รุนแรงมีผลต่อบรรยากาศในการท างาน ท าให้
สถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ เกิดการร้องเรียนของครูและผู้ปกครอง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หากผู้บริหารไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการแกปัญหาความขัดแย้งให้อยู่ํ
ในภาวะที่สมดุลและเอื้อต่อการด าเนินงานย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานในสถานศึกษาได้ ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องให้ความสนใจต่อสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เอาใจใส่กล้าเผชิญกับปัญหา และพยายามหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งให้มีประสิทธิภาพโดยการใช้ทักษะการบริหารความขัดแย้ง ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู
และเพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด (Tuntivivat, 2016) การจัดการความขัดแย้งจึงเป็นภารกิจ
ส าคัญของผู้บริหารทุกระดับในองค์กรและต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยด่วนที่สุดเพื่อมิให้ปัญหาบานปลาย
กลายเป็นปัญหาหลักในองค์กรที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย (Stenner, 2005) โดยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมใจ
กันท างานเพื่อสร้างผลงานอันดีเด่นให้กับสถาบันการศึกษา หากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกคนย่อมจะเป็น
เครื่องรับประกันว่างานที่ปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันพบว่าปัญหาความขัดแย้งในสถาบันการศึกษามีมาก
ขึ้นทั้งในด้านความถี่และความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน หากผู้บริหารไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการแก้ปัญหานี้ให้อยู่ในภาวะที่สมดุลและเอื้อต่อการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้านของภารกิจย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันการศึกษาได้ (เพชรรัตน์ โคตรไชย, 2560)  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องส าคัญมากในกระบวนการบริหารจัดการ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นใน
สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการบริหารโดยตรงหรือเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนบุคคลหรือปัญหา
ระหว่างกลุ่ม ผู้บริหารต้องมีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะสร้างปัญหา
ในการปฏิบัติงานท้ังในเรื่องของความร่วมมือหรือการประสานงานกันของแต่ละฝ่าย และมักเป็นต้นเหตุที่ท าให้ บรรยากาศใน
การท างานของสถาบันการศึกษาไม่ดีรวมทั้งยังส่งผลต่ออารมณ์ส่วนบุคคลเป็นอย่างมากและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เป็นคนก้าวร้าวหรือการประณามผู้อื่น และในที่สุดจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาจึงต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าภารกิจของผู้บริหารสถาบันการศึกษามี
มากมายและยากที่จะลงด าเนินการให้ส าเร็จโดยล าพัง โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส าหรับสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร
ทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และงบประมาณ การแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ยาก
เพราะเป็นเรื่องที่มีปัจจัยต่าง ๆ จ านวนมากเข้ามาท าให้เกิดขึ้น มักก่อให้เกิดความสับสนและความเสียหายแก่สถาบันการศึกษา
โดยตรง จากความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบันการศึกษา (สุทธญาณ์ ใจซื่อ และ เด่น ชะเนติยัง , 2562) 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถือเป็นองค์กรที่ต้องมีการบริหาร
ความขัดแย้งภายในเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีผลงานวิจัยที่แสดงถึงความสามารถในการจัดการความ
ขัดแย้งภายในสถานศึกษา จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย” เพื่อสร้างองค์ความรู้และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง และใช้ส าหรับหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใหม้ี
ศักยภาพในการก าหนดนโยบาย การวางแนวปฏิบัติ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการความขัดแย้ง รวมถึงน าไปเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในสถานศึกษาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ไทย 

2. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย 
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3. เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่ใช้ในการศึกษาด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรทาง

การศึกษาในระดับผู้บริหารของประเทศไทย ก าหนดให้มีอายุมากกว่า 40 ปี มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรงมากกว่า 10 ปี  จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีบอกต่อ 
(Snow Ball) กล่าวคือ ผู้วิจัยจะเลือกสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญคนที่ 1 ก่อน แล้วขอค าแนะน าจากคนแรกให้บอกคนต่อไปจนได้ผู้ที่
มีคุณสมบัติที่ดีท่ีสุดและท าจนกระทั่งได้ผู้เชี่ยวชาญครบ 20 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และบุคลากร จ านวน 500 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistate Sampling Scheme) 
และกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 525 คน  

3) ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  
ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาส าหรับรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสรา้งสรรค์ในองค์กรทางการศึกษา จากการศึกษา

เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความขัดแย้งในองค์กรทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากอาทิ สุทธญาณ์ ใจซื่อ และ เด่น ชะเนติยัง (2562), พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และ ดรุณี ปัญจรัตนากร (2563) และ 
Pasamar et al.  (2020) ดังนี ้

(1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง (Organization Centralization) ประกอบด้วย ได้แก่ 1) ยึดวิสัยทัศน์ขององค์กร
เป็นส าคัญ 2) การเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 3) การท างานเป็นทีม 4) มีการกระจายอ านาจอย่างชัดเจน 5) 
ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี 6) ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม และ 7) การสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการท างานทุก
โอกาส 

(2) การปรองดอง (Accommodation) ประกอบด้วย ได้แก่ 1) การเสนอแนวทางที่เน้นผลประโยชน์ร่วมกัน 2) การ
มิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระท าในสิ่งท่ีกระทบต่อส่วนรวม 3) ทั้งสองฝ่ายลงนามยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน 4) ทั้งสองฝ่ายถือสัญญา
ข้อตกลงคนละฉบับ 5) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และ 6) เน้นทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการ
แสวงหาทางออกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

(3) การไกล่เกลี่ย (Mediation) ประกอบด้วย ได้แก่ 1) ผู้บริหารต้องปรับทัศนคติให้เป็นกลาง 2) ผู้บริหารต้องมอง
คู่กรณีด้วยความเมตตา 3) ผู้บริหารต้องช้ีให้ทั้งสองฝ่ายเห็นความส าคัญขององค์กร 4) การให้แต่ละฝ่ายพบกันครึ่งทางแบบ
ประนีประนอม (Compromising) 5) การสร้างบรรยากาศแห่งประชาธิปไตย และ 6) การให้แต่ละฝ่ายเสียสละบางส่วนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม   

(4) การยอมให้ (Sanction) ประกอบด้วย ได้แก่ 1) การยอมปฏิบัติตาม 2) ผู้บริหารนิ่งสงบไม่กล่าวถึงอีก 3) การ
ช่วยเหลืออย่างฉันมิตร 4) ผู้บริหารยอมปฏิบัติตามเพื่อความสามัคคีในองค์กร 5) การยอมให้ทุกฝ่ายได้แสดงเหตุผลทุกมิติ และ 
6) ผู้บริหารเน้นที่จะเจรจาในสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันมากกว่าท่ีจะเจรจาในเรื่องที่ทุกฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกัน 

(5) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) ประกอบด้วย ได้แก่ 1) การเพิกเฉยทั้งความต้องการของตนเองและของผู้อื่น 2) 
การปลีกตัวออกห่างอยู่เหนือความขัดแย้ง 3) การถอนตัวออกจากสถานการณ์ที่ขัดแย้ง 4) การเก็บมติความขัดแย้งเข้าลิ้นชักไว้
ก่อน และ  5) การปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วความขัดแย้งจะลดลงเอง 

(6) การแข่งขัน (Competition) ประกอบด้วย ได้แก่ 1) บังคับให้คู่กรณียอมรับความคิดเห็นของผู้บริหาร 2) ยืน
กรานให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามที่ผู้บริหารเสนอ 3) ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือค าโต้แย้งจากบุคคลอื่น 4) ใช้อ านาจหน้าที่บังคับ
ให้ปฏิบัติตาม และ 5) ใช้วิธีชักจูงให้ผู้อื่นเช่ือว่าการใช้วิธีของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
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(7) การร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ประกอบด้วย ได้แก่ 1) ผู้บริหารต้องเรียนรู้ตนเองหรือเข้าใจความคิดเห็น
ของคนอื่น 2) การผสมผสานความคิดเห็นที่ดีของทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน 3) ผู้บริหารท าให้บุคลากรทั้งหลายมีความผูกพันต่อกัน
โดยผนึกความต้องการร่วมให้เป็นเอกฉันท์ และ 4) การประสานความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อกันระหว่างบุคคลเข้าด้วยกัน 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบปลายปิด แบบ

มาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งใช้ประเมินรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทย ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure In-
depth Interview) โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2563 

การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดสอบความเที่ยงตรง ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการวิจัยไป
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct) และเชิงเนื้อหา (Content) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยพิจารณาเลือกข้อที่
มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .5 ขึ้นไป และทดสอบหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยหาค่า Item Total Correlation ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .987 

4. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการ

ตามล าดับต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์อย่างกว้างขวางในประเด็น

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย โดยใช้การสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการที่มีการตั้งค าถามน าและการส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ ซึ่งจะได้ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญที่ตรง
ประเด็นในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามฉบับใหม่ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดที่พัฒนาจากการตอบ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในครั้งท่ี 1 และสรุปประเด็นที่มีความถี่ซ้ า ๆ กัน มาสร้างเป็นค าถามใหม่แบบประมาณค่า (Rating 
Scale Questionnaire) โดยส่งลิงค์ไปให้ผู้ตอบ 

ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบสอบถามที่น าข้อค าถามในครั้งที่ 2 มาท าการวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ในแต่
ละข้อ แล้วเลือกข้อความของแบบสอบถามฉบับที่ 2 ที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.5 ลงมา 
สร้างเป็นแบบสอบถามฉบับใหม่โดยเพิ่มค่าพิสัยควอไทล์พร้อมกับแจ้งให้ผู้เช่ียวชาญทราบว่าผลการตอบในครั้งที่ 2 อยู่ใน
ต าแหน่งใด และให้ผู้เช่ียวชาญนั้นทบทวนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบในครั้งท่ี 3 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการเก็บข้อมูลในรอบที่ 3 พร้อมกับแสดงต าแหน่งค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของ
แต่ละข้อค าถามและแต่ละคนส่งให้ผู้เช่ียวชาญเป็นรอบสุดท้าย โดยพิจารณาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างค าตอบ
ของตนเองและของกลุ่ม แล้วยืนยันว่าจะยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลง หากต้องการยืนยันค าตอบเดิมผู้เชี่ยวชาญต้องให้
เหตุผลประกอบด้วย จากนั้นน าผลการวิเคราะห์มาจัดท ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ 

2) การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งเป็นค าถามปลายปิดแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสร้างลิงค์
เก็บข้อมูลแล้วน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินรูปแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

3) การเก็บข้อมูลจากการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีประสบการณ์กับการ
จัดการความขัดแย้งในองค์กรทางการศึกษา จ านวน 9 คน มาร่วมอภิปรายผลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
และแนวทางการพัฒนา จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และตรวจสอบยืนยัน (Confirmation) 
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดด้วยวิธีการสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation Technique) เพื่อหาข้อสรุปต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ไทย” สามารถแสดงผลการวิจัยและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังต่อไปนี ้



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

312 

1. ผู้ เ ช่ียวชาญทั้ง 20 คน ได้สรุปองค์ประกอบหลักของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่าของประเทศไทยว่ามี 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง 2) การปรองดอง 3) การ
ไกล่เกลี่ย 4) การยอมให้ 5) การหลีกเลี่ยง 6) การแข่งขัน และ 7) การร่วมมือร่วมใจ 

2. การสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญพบว่า ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 9 คน ต่าง
ยืนยันและเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลักและตัวช้ีวัดรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานมีความเหมาะสมทั้ง 7 องค์ประกอบ และ 41 ตัวบ่งช้ี พร้อมให้ข้อแนะน าในการปรับรูปแบบของการใช้ค าให้ชัดเจน
มากขึ้น 

3. การประเมินความคิดเห็นของผู้บรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบุคลากรทั้ง 525 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และก าหนดองค์ประกอบและตัวช้ีวัดโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง (Organization Centralization) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) ยึดวิสัยทัศน์ของ
องค์กรเป็นส าคัญ 2) เสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 3) การท างานเป็นทีม 4) มีการกระจายอ านาจอย่างชัดเจน 
5) ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและมีวุฒิภาวะผู้น า 6) ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม 7) การพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ และ 8) การสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการท างานทุกโอกาส 

(2) การปรองดอง (Accommodation) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การเสนอแนวทางที่เน้นผลประโยชน์ร่วมกัน        
2) การมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระท าในสิ่งท่ีกระทบต่อส่วนรวม 3) ทั้งสองฝ่ายลงนามยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน 4) ทั้งสองฝ่ายถือ
สัญญาข้อตกลงคนละฉบับ 5) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และ 6) เน้นทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ในการแสวงหาทางออกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

(3) การไกล่เกลี่ย (Mediation) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) ผู้บริหารต้องปรับทัศนคติให้เป็นกลาง 2) ผู้บริหาร
ต้องมองคู่กรณีด้วยความเมตตา 3) ผู้บริหารต้องช้ีให้ท้ังสองฝ่ายเห็นความส าคัญขององค์กร 4) การให้แต่ละฝ่ายพบกันครึ่งทาง
หรือประนีประนอม 5) การสร้างบรรยากาศแห่งประชาธิปไตย และ 6) การให้แต่ละฝ่ายเสียสละบางส่วนเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม   

(4) การยอมให้ (Sanction) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การยอมปฏิบัติตาม 2) ผู้บริหารนิ่งสงบไม่กล่าวถึงอีก 3) 
การช่วยเหลือกันอย่างฉันมิตร 4) ผู้บริหารยอมปฏิบัติตามเพื่อความสามัคคีในองค์กร 5) การยอมให้ทุกฝ่ายได้แสดงเหตุผลทุก
มิติ และ  6) ผู้บริหารเน้นที่จะเจรจาในสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันมากกว่าท่ีจะเจรจาในเรื่องที่ทุกฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกัน 

(5) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การเพิกเฉยทั้งความต้องการของตนเองและของผู้อื่น      
2) การปลีกตัวออกห่างอยู่เหนือความขัดแย้ง 3) การถอนตัวออกจากสถานการณ์ที่ขัดแย้ง 4) การเก็บมติความขัดแย้งเข้า
ลิ้นชักไว้ก่อน และ 5) การปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วความขัดแย้งจะลดลงเอง 

(6) การแข่งขัน (Competition) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) บังคับให้คู่กรณียอมรับความคิดเห็นของผู้บริหาร 2) 
ยืนกรานให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามที่ผู้บริหารเสนอ 3) ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือค าโต้แย้งจากบุคคลอื่น 4) ใช้อ านาจหน้าที่
บังคับให้ปฏิบัติตาม และ 5) ใช้วิธีชักจูงให้ผู้อื่นเช่ือว่าการใช้วิธีของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

(7) การร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) ผู้บริหารต้องเรียนรู้ตนเองหรือเข้าใจความ
คิดเห็นของคนอื่น 2) การผสมผสานความคิดเห็นที่ดีของทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน 3) ผู้บริหารท าให้บุคลากรทั้งหลายมีความผูกพัน
ต่อกันโดยผนึกความต้องการร่วมให้เป็นเอกฉันท์ 4) การประสานความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อกันระหว่างบุคคลเข้าด้วยกัน และ 5) การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่างมีเอกภาพ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย” มี
ผลสรุปที่ควรน ามาอภิปรายผลในประเด็นต่อไปนี้ 

1. จากข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 คน ท่ีพบว่ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานของประเทศไทยว่ามี 7 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) การยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง 2) การปรองดอง 3) การไกล่
เกลี่ย 4) การยอมให้ 5) การหลีกเลี่ยง 6) การแข่งขัน และ 7) การร่วมมือร่วมใจ โดยสอคคล้องกับงานวิจัยของ วีระวัฒน์ พัฒ
นกุลชัย (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งในนโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษา
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) นโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีที่มาจากกระแสแนวคิดการบริหารจัดการองค์การภาครัฐและเอกชนในระดับโลก และจากข้อบัญญัติของกฎหมาย
ส าคัญ จ านวน 8 ฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติก าหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 2) การวิเคราะห์ความขัดแย้งพบว่าเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของหน่วยงาน เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับครูและองค์กรครูในเรื่องผลกระทบของการกระจาย
อ านาจที่มีต่อระบบการบริหารการศึกษาและต่อบุคคล การบริหารความขัดแย้งของรัฐบาลพบว่าใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เป็นส่วนใหญ่ และใช้วิธีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และ 3) กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งในนโยบายกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 11 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์หลัก 
ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์สร้างความเข้าใจระหว่างอ านาจทางประชาธิปไตยและอ านาจทางวิชาชีพ 2) กลยุทธ์เสริมสร้า งขีด
ความสามารถ 3) กลยุทธ์คงและเพิ่มสิทธิประโยชน์ และ 4) กลยุทธ์แก้ไขกฎหมาย 

2. จากการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญพบว่า ผู้เช่ียวชาญทั้ง 9 คน เห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบหลักและตัวช้ีวัด
รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุภกร อ่ิมวัฒนากุล (2553), LeTendre and Wiseman (2015) และ Pasamar et al. (2020) ที่พบว่าการที่
ผู้บริหารจะมีความสามารถในการจัดการข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) มีความเป็น
มิตรและเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถที่จะให้ความอบอุ่นและความห่วงใยต่อกลุ่มต่าง ๆ เป็นคนที่น่าพบปะพูดจาด้วย และ
เป็นคนที่คนอื่นสามารถที่จะปิดเผยตัวของเขาเอง โดยไม่ต้องกลัวการปฏิเสธหรือการที่จะถูกพิพากษาหรือตัดสิน 2) มีความ
เคารพต่อความคิดเห็นหรือทัศนคติหรือความจ าเป็นและคุณค่าของคนแต่ละบุคคล 3) มีความช านาญในการที่จะพิจารณา
วิเคราะห์ถึงสาเหตุอยู่เบื้องหลังความขัดแย้ง มีความช านาญที่จะรวมกับคู่กรณีเพื่อค้นหาปัญหาและมีความช านาญที่จะช่วย
กระบวนการกลุ่มให้เกิดการสื่อสารระหว่างคู่กรณีเพื่อเขาจะได้แก้ปัญหาร่วมกันโดยวิถีทางที่สร้างสรรค์ 4) มีความรู้สึกร่วม
เพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกและชะตากรรมของคู่กรณีทั้งหลายและมีความยืดหยุ่น สามารถที่จะปรับให้เป็นไปตามความจ าเป็น
ของกระบวนการและกรณีพิพาทโดยเฉพาะเขาสามารถที่จะคาดเดาในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ปรับวิธีการที่จะเข้าหา
ปัญหาเหล่านี้ของเขาได้ 5) มีความอดทนไม่รีบร้อนที่จะให้คู่กรณีตกลงกันหรือไม่บีบบังคับให้เขาไปสู่ข้อยุติของปัญหา ก่อนที่
เขาจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะตกลง 6) มีความใจกว้างที่จะดูถึงทางเลือกในการหาข้อตกลงตามกฎหมายเพื่อที่จะหา
ทางออกที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้ เพื่อที่จะน าไปสู่ข้อตกลงและพร้อมที่จะยอมรับน าเสนอทางออกที่เหมาะสม 7) มีความ
น่าเช่ือถือ มีวิถีปฏิบัติที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมที่ท าให้เกิดความนับถือและไว้วางใจจากคู่พิพาท         มีความยุติธรรมและ
ความเป็นกลางต่อคู่กรณีทั้งหมด มีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความเป็นตัวของตัวเอง พร้อมด้วยความสามารถท่ีจะสัมพันธ์กับ
คนทุกอายุ กับนักวิชาการ และทุกระดับที่อยู่ในชุมชน และ 8) มีอารมณ์ขัน ที่สามารถจะลดความตึงเครียดและน าปัญหาไปสู่
มุมมองที่มีความนับถือและความเห็นอกเห็นใจ มีไหวพริบดี และสามารถท่ีจะพูดถึงประเด็นท่ีอาจจะก่อเกิดความหวั่นไหว และ
สามารถถามคู่กรณีต่าง ๆ ด้วยค าถามที่ลงลึกโดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกก าลังขู่ด้วยกิริยาที่สุภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รชฏ สุวรรณกูฏ (2555) ที่ได้เสนอแนวทางป้องกันความขัดแย้งในสังคมไทยไว้ดังต่อไปนี้ 1) เสนอให้สร้าง
หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในสถาบันการศึกษา และจัดตั้งศูนย์สันติวิธีในมหาวิทยาลัย 2) 
ผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะการฟังและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลแก่
ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและการรับที่ตรงกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะยอมรับกันมากข้ึน และ 3) การสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มคิดโครงการหรือเริ่มก่อร่างนโยบายสาธารณะ  

3. จากการประเมินระดับความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรทั้ง 525 คน พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรเห็นความส าคัญของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้องกับ Bradford and Stringfellow (2004) 
และ Sherif (2018) ที่พบว่าพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประนีประนอม รองลงมาคือ
ด้านความร่วมมือ ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมให้ ด้านการหลีกเลี่ยง และการร่วมมือร่วมใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Erbe & 
Korinek (2013) ที่พบว่าการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่าง ๆ จะมีลักษณะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ความจริงหรือความรู้ที่ครบถ้วนรอบด้าน การเห็นข้อมูลที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงที่รอบด้านและความรู้
ที่ครบถ้วนเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและกลไกจัดการคุณค่าและเป้าหมายร่วม การท างาน
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ของทีมประสานได้เข้าไปจัดการกับระบบคุณค่าที่ท าให้ทุกฝ่ายเห็นเป้าหมายร่วมกัน มุ่งหวังความเป็นอยู่ท่ีผาสุกของประชาชน
ด้วยเจตนาดีเหมือนกัน ท าให้ท่าทีและการเปิดใจรับฟังข้อมูลความเห็น ค าวิจารณ์ ข้อถกเถียงระหว่างกันและกัน เป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์มากขึ้น รวมทั้งการมีเวทีแลกเปลี่ยนถกเถียงที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นในรูปของเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการและเวที
รายงานความก้าวหน้าถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามาท างานบนข้อมูลค้นพบจากงานวิจัย 
และมีการแลกเปลี่ยนถกเถียงหารือระหว่างคนที่มีมุมมองหลากหลายบนข้อมูลที่มีเวทีเช่นนี้เป็นเครื่องมือส าคัญที่น าไปสู่ การ
สร้างข้อสรุปต่อความจริงที่ครบถ้วนรอบด้าน จนในที่สุดสามารถคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
องค์กรทางการศึกษาได้โดยล าดับ  

นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้าด้านข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยดังกล่าวสามารถยืนยันถึง
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน โดยสามารถน าไปใช้ก าหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผู้บริหารควรมีทักษะความรู้ในการจัดการกับความขัดแย้ง ซึ่งจ าเป็นต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะเพื่อช่วยให้

การจัดการกับความขัดแย้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีทักษะที่จ าเป็น ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง และการประเมิน 
การสร้างข้อขัดแย้งให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อความหมาย ความยืดหยุ่น และความสามารถในการเผชิญหน้ากับ
คู่กรณี เป็นต้น 

1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรให้
ความส าคัญกับการมอบหมายปฏิบัติงาน การก ากับติดตามและแก้ไขปัญหา รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึง
บทบาทการปฏิบัติงานของตนเองให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาและลดความขัดแย้งภายใน 

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม
ระหว่างช้ันปี การแข่งกีฬาประจ าปี การจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และการศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อ
ใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีในองค์กรทางการศึกษาให้มากที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อค้นหา

ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
2.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิผลใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ประสบความส าเร็จเพื่อน าจุดเด่นนั้นไปพัฒนาและเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นต่อไป 
2.3 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานเชิงลึกเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการศึกษาระดบัประถมและมธัยมศึกษาในประเทศไทยให้มีคุณภาพ
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลตามแผนปฏิรูป

การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 และกรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร รายงานการ
วิจัย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาเริ่มจากการกล่าวถึงความเป็นมาของการปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 กรอบ
แนวคิดการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล กรณีศึกษาโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในการบริหารงานแบบนิติบุคคล และรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษา
ให้เป็นนิติบุคคลตามแผนปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารวิชาการ 2) 
การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป ส่วนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เป็นนิติบุคคลตามแผนปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านหลักการ 2) ด้าน
วัตถุประสงค์ 3) ด้านแนวคิด 4) ด้านวิธีด าเนินการ และ 5) ด้านเง่ือนไขการน าไปใช้และการมุ่งสู่ความส าเร็จ ซึ่งต้องค านึงถึง
หลักการของการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการการศึกษา ได้แก่ 1) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 2) การมุ่งเน้นจัดการศึกษาแบบมีสวนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 3) การมุ่งให้
เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษาโดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาให้มากที่สุดเพื่อให้สถานศึกษาน้ันมีความเข้มแข็งและ
คล่องตัว และ 4) การให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง ท้ายที่สุดของบทความน า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตาม
แผนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ: สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นิติบุคคล การปฏิรูปการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 
 

Abstract 
 This article aims to present the model of the basic education institution administration that is a 
juristic person under the education reform plan in Thailand 4.0 era and successful case studies 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. 
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Case studies of successful schools in corporate management and model for basic school administration to 
be an effective juristic.  From the results of the study, it can be concluded 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.  As for the juristic person basic school administration model under the Thailand 
4.0 era education reform plan, the main components are: 1) principle; 2) objective; 3) concept; 4) method 
of operation; and 5)  in terms of implementation and aim for success.  This must take into account the 
principles of decentralization, administration and education management are:  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 introduces the policy recommendations for the efficient 
and effective corporate basic school administration model under the Thai human resource development 
education reform plan. 
 
Keywords: Basic Educational Institution, Juristic, Education Reform, Thailand 4.0. 
 
บทน า   
 การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสู่ สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คนไทยที่มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นทั้งคนดี เก่ง และมีความสุข การพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต้องอาศัยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได รับการสนับสนุน่สงเสริมดวยระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู ให้เต็มศักยภาพ (ประหยัดคุ้มค่า) ลดขั้นตอนการบริหาร มีบุคลากรมือ
อาชีพ บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Fry & Bi, 2013; Suyaprom & 
Manmee, 2018) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ก าหนดหลักการซึ่งเป็นสาระส าคัญด้านการศึกษาของชาติ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการปฏิรูปการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 258 ด้านการศึกษาของรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระส าคัญก็คือ การให้โรงเรียน
เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการการศึกษา โดยมีหลักว่า 

1. ก าหนดให้สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแล
สถานศึกษาของรัฐที่มีความเป็นอิสระต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าหรับสถานศึกษาของเอกชนสามารถจัดการศึกษา
ได้ทุกรูปแบบตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถโดยต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งจัดให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. ก าหนดให้สถานศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีแต่ละสถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

4. ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดท าข้อก าหนดด้านคุณภาพของการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาน าไปจัดท า
ข้อก าหนดด้านคุณภาพและด าเนินการด้านประกันคุณภาพของสถานศึกษาของตน รวมทั้งต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก 

5. ก าหนดให้มีสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัดโดยให้จัดตั้งตามความพร้อมและความสมัครใจรวมตัว
กันของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐ เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในจังหวัด 

6. ก าหนดให้สถานศึกษาในระดับการศึกษาก่อนวัยเรียนและระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหลกัสูตรสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรดังกล่าวต้องประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้กับสถานศึกษาทุกแห่ง และ
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หลักสูตรเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่จัดท าขึ้นเอง โดยต้องมีความเหมาะสมกับศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน และ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ชุมชน และสังคม 

ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษา
ของชาติให้ได้มาตรฐาน และจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ โดยได้บัญญัติใหมีกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หรือการที่สถานศึกษามีสถานะเป็น “นิติบุคคล” ดังนั้นการจัดองค์กร
ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่จัดบริการสาธารณะย่อมจะมีอิสระในการบริหารทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและ
อ านาจหน้าที่ในกรอบท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ การมีกฎหมายก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะท าให้
สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหารเพื่อใหการบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็วและสอดคลองกับความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม การบัญญัติให้สถานศึกษาเป น “นิติบุคคล”ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญของประเทศไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 

ดังนั้นการศึกษาสถานะตามกฎหมายและแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นนิติบุคคลตามแผนปฏิรูป
การศึกษาไทยจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมากส าหรับการด าเนินการตามแผนปฏิรปูการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 แนวทางในการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสรางใหม่ ท้ังนี้ด้วยเหตุที่ว่า
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
และจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปมากข้ึน และด าเนินการได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะ
กฏหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาเปนนิติบุคคล ท าให้สถานศึกษาสามารถจัดหารายได้ผลประโยชน์และระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน ซึ่งผู้บริหาร
ในฐานะผู้แทนสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เอกสารนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาได้น าไปประยุกตใชในการบริหารและการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามแผนปฏิรูปการศึกษาไทยต่อไป 
 
การปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0  

1. แนวคิดการศึกษา 4.0 (Education 4.0)  
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา 4.0 (Education 4.0) นั้นมีแนวคิดและข้อเสนอในลักษณะที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความคดิ

ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ และเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บรโิภค (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2559) แต่ส่วนใหญ่ยัง
เป็นเพียงแนวคิดและยังไม่ค่อยตกผลึกเท่าที่ควร ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะได้บรรณาธิการหนังสือเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ไทย 4.0 มากกว่า 20 บทความ โดยมีเนื้อหาในการเขียนพัฒนาการต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้ การศึกษายุค 1.0 เป็นการศึกษาเพื่อ
สังคมการเกษตร เป็นการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เรียนตามที่ครูสอนไปเรื่อย ๆ เน้นการบรรยายเป็นหลัก การศึกษา 2.0 เป็น
การศึกษาในแนวคิดของอุตสาหกรรมที่สอนให้คนรู้ว่าไม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์อะไรมาก เพราะในโรงงานมีคนคิดให้แล้ว 
การศึกษา 3.0 เป็นการศึกษายุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีหรือยุคโลกาภิวัตน์ และได้นิยามการศึกษาไทย 4.0 ไว้ว่าเป็น
การศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานหรือนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ได้กล่าวถึงกลุ่มความคิดการศึกษา 4.0 ในสามกลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือ กลุ่ม Leapfrog ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้สร้างนวัตกรรม กลุ่ม CCPR-Critical Mind, Creative Mind, 
Productive Mind, and Responsible Mind เน้นเพื่อสร้างผลผลิต และกลุ่ม Industrial 4.0 เน้นการได้มาซึ่งนวัตกรรมหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ประการที่สาม คือ สี่เสาหลักการศึกษา 4.0 ซึ่งประกอบด้วย Invention, Innovation, Production และ 
Imagination โดยที่ (1) กลุ่ม Invention ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการศึกษา 4.0 เพราะเป็นจุดเริ่มต้นและตั้งต้นของนวัตกรรม 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยมากกว่า แม้ว่านอกมหาวิทยาลัยอาจจะมีกิจกรรมด้านนี้อยู่บ้างก็ตาม (2) กลุ่ม 
Innovation เป็นกลุ่มที่น า Innovation ไปสู่สถานประกอบการ โดยอาศัยพื้นฐานทางการจัดการ และการธุรกิจอย่างมาก 
กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการและประชาชนท่ีใช้นวัตกรรม สถานศึกษาที่ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้จะเน้นการ
วิจัยและพัฒนา และการสร้างภาวะผู้น าการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม (3) กลุ่ม Production เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย
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ที่ไม่ได้อยู่ในสองกลุ่มแรก และเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการศึกษา 4.0 มากนัก ยังเป็นผู้บริโภคนิยมมากกว่า กลุ่มนี้ควรได้รับ
การศึกษาแบบผลผลิตนิยม (Productive Education) เน้นการสอนที่สร้างนิสัยการเป็นผู้ผลิตให้ได้ ทั้งองค์ความรู้และ
ผลิตภัณฑ์ และ (4) กลุ่ม Imagination เป็นกลุ่มหลักการวางรากฐานของการศึกษา 4.0 โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอนุบาล
และประถมศึกษาที่เด็กยังมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง บทบาทการศึกษาในระดับนี้ต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้การคงอยู่ที่ยั่งยืนของการศึกษา 4.0 การศึกษาระดับนี้ควรรักษา ส่งเสริม หล่อเลี้ยง และก่อให้เกิดความ
เจริญเติบโตของพลังจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยของเราต่อไป (สุนันท์ สีพาย และคณะ, 2561) 

การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถ
น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความ
ต้องการของสังคม โดยมีทักษะที่เป็นจุดเน้นส าหรับผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่วนผู้ที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาให้เด็ก
และเยาวชนของประเทศมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับไทยแลนด์ 4.0 นั่นคือ ครูผู้สอน ดังนั้นครูผู้สอนต้องมีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมส าหรับพัฒนาประเทศ โดยครูผู้สอนจะต้องสามารถสอน
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking) เป็นการคิดพื้นฐานส าคัญส าหรับการคิดขั้นสูงต่อไป การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลมีหลักเกณฑ์และตรวจสอบประเมนิ
ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดทุกด้านอย่างรอบคอบโดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดหลักเหตุผลจนได้ค าตอบที่เหมาะสมหรือดี
ที่สุดเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจประเมินหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นการคิดนอกกรอบ
จากความคิดเดิมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความคิดใหม่ ความคิดริเริ่มหรือความคิดต้นแบบ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี 
และการคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) เป็นการผลิตหรือสร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นนวัตกรรม
ในผลผลิตต่อไป และต้องมีความคิดรับผิดชอบ (Responsibility Thinking) ในงานท่ีท าในผลงานท่ีผลิตขึ้น (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ 
และคณะ, 2562) 

กล่าวโดยสรุปก็คือ การศึกษา 4.0 หมายถึง การเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหน
ทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นการสอนยุค
ใหม่ที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ที่เน้นการคิด การประดิษฐ์ การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้ได้องค์ความรู้
ใหม่และสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาทั้งของเดิมและของใหม่เข้าด้วยกันผลิตเป็นผลงานของตนเอง ใช้ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น การสอนแบบนี้
ต้องการให้ผู้เรียนมีความคิดใหม่ ๆ เพื่อมีผลให้คนในประเทศมีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ ๆ ผลิตผลงานใหม่ ๆ ขึ้น โดยไม่
ต้องคอยใช้หรือบริโภคสิ่งที่ผู้อื่นประเทศอื่นคิดมาจ าหน่ายให้ นักเรียนในยุคการศึกษา 4.0 จะเป็นบุคลากรของประเทศที่มี
ศักยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรมจนได้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งขายไปยังต่างประเทศ เพื่อเอาเงินตราเข้าประเทศและ
สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมีรายได้สูงได้ ผู้เรียนหรือนักเรียนจะมีความสามารถเช่นนั้นได้ต้องมีความสามารถหลายอย่าง
อยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความสามารถด้านการคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดผลิตภาพ และการคิดรับผิดชอบ โดยต้องรับผิดชอบต่อการกระท าในทุกขั้นตอน ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
ผลผลิตที่สร้างขึ้นโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วยเช่นกัน (Puncreobutr, 2016) 

2. แนวคิดการปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 
การปฏิรูป (ปฏิ+รูป) หมายถึง การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม ส่วนการปฏิรูปการศึกษา

ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงหมายถึงการปรับเปลี่ยนทางการศึกษาของไทยเพื่อให้เราได้คนไทยที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ทั่วถึง
มากกว่าเดิมและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงขึ้นกวาเดิมดว้ย การปฏิรูปการศึกษาจึงมีแตวันเริ่มตนแตไม่มีวันจบสิน้ วันน้ี
คุณภาพคนไทยอาจสูงใกล้เคียงกับคนฟิลิปปินส์ แตวันนี้อีกเช่นกันเราอยากเห็นคุณภาพของคนไทยสูงขึ้นเท่ากับคุณภาพของ
คนสิงคโปร์ คนเกาหลี คนญี่ปุ่น หรือคนอเมริกัน และต้องเป็นคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างถ้วนหน้าด้วย นั่นคือ คนไทยที่อยู ใน
กรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร และนราธิวาส เป็นต้น ต้องมีคุณภาพสูงขึ้นใกล้เคียงหรือทัดเทียมกันโดยยึดหลักการ
ปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในกระทรวงศึกษาธิการ
สูงขึ้น นักวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการในมหาวิทยาลัย นักวิชาการในส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนข้าราชการครู ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
การเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย จึงได้ประชุมสัมมนาหาข้อยุติเพื่อน าไปสูการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการ
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องเป็นโครงสร้างที่ลดความซ้ าซ้อนของการท างานทั้งในแนวนอนหรือแนวตั้ง เอื้อให้เกิด
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การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่และที่จะได้รับมาในอนาคตให้เต็มศักยภาพ เป็นโครงสร้างที่มีการกระจายอ านาจ ลด
ขั้นตอนการบริหาร ท าใหเวลาที่จะใชในการตัดสินใจแต่ละเรื่องสั้นและรวดเร็ว การสร้างความเป็นมืออาชีพใหบุคลากรในแต่
ละระดับ ท าให้การบริหารโปร่งใส ควบคุมการใช้จ่ายให้สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับราคาจริงและมีการน าเทคโนยีสมัยใหม่
มาใช้ในการบริหารจัดการ และหวังว่าเมื่อได้ด าเนินการตามแนวทางข้างต้นแล้วก็จะท าใหประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สูงขึ้น มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการบริหารจัดการมากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการก็จะสามารถน าเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไป
ใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหเพียงพอ ครูก็จะจัดการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติทดลองตาม
แนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนก็จะได้ทักษะการปฏิบัติและการคิดค้นหาความรู้ด้วย
ตนเองคุณภาพของคนไทยก็จะสูงขึ้น สินค้าที่เราผลิตได้ก็จะมีคุณภาพสูงขึ้น รายได้ของคนไทยก็จะสูงขึ้น และคุณภาพชีวิต
โดยรวมของคนไทยก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2562 เป็นส าคัญ (ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ และ จ ารัส แจ่มจันทร์, 2563) 

 
กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล  

ความหมายของ “นิติบุคคล” หมายถึง เป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิ หนา้ที่ และสามารถท ากิจการอนั
เป็นการก่อนิติสัมพันธ์กับบุคลอื่นได้ภายในขอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ นิติบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

(1) นิติบุคคลในกฎหมายเอกชน หมายถึง นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยจะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบุคคลธรรมดารวมกันท ากิจกรรมอันใดอันหนึ่ง และเพื่อให้ด าเนินกิจการนั้น ๆ ได้นิติบุคคลจ าเป็นที่
จะต้องมีทรัพย์สินและสามารถท านิติกรรมต่าง ๆ ได้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการด าเนินกิจการกฎหมายจึงก าหนดให้บุคคล
ดังกล่าวจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นตามกฎหมายและด าเนินกิจการภายใตน้ิติบุคคลเพียงคนเดียว หรือในกรณีที่เป็นการ
รวมทรัพยสินที่จัดสรรไว้เป็นกองทุนเพื่อด าเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง เช่น เพื่อการศึกษาศาสนาหรือเพื่อสาธารณะประโยชน์
อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาประโยชนและเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วย่อมเป็นนิติบุคคล เช่น สมาคมและมูลนิธิ เป็นต้น 
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นนิติบุคคลที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของเอกชนและไม่มีการใช้
อ านาจมหาชน 

(2) นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หมายถึง นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายมหาชน กล่าวคือ มีพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายล าดับรองที่อาศัยอ านาจจากพระราชบัญญัติก าหนดให้จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน จึง
ด าเนินกิจกรรมที่เป็นบริการสาธารณะและมีการใช้อ านาจมหาชน เช่น กระทรวง กรม องคการมหาชนของรัฐ เทศบาล และ
วัด เป็นต้น 

ในกรณีสถานศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาได้รับสถานภาพเป็นนิติบุคคล
หรือโรงเรียนนิติบุคคล (Legal Entity School) โดยบทบัญญัติในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลจึงหมายถึงโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมาย
ยอมรับให้สามารถกระท ากิจการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองภายในขอบวัตถุประสงค์ มีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยและกฎหมายอื่นซึ่งก าหนดสิทธิและหนาที่ของ
สถานศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องใช้
อ านาจตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสั งกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นกรอบ
ขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่และวางหลักเกณฑในการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคลเหล่านั้นด้วย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มี
ความสามารถ และมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพจ าเป็นที่จะต้องมีการกระจาย
อ านาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และเป็นไป
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จนมาถึง
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่ว่า “มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการ
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จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขต
พื้นการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง” การกระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว 
มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : 
SBM) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และ
สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลโดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 
35 ดังนี้ “มาตรา 35 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อมี
การยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง”  

การเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 
35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล การเป็นนิติบุคคลของ
สถานศึกษาดังกล่าว นอกจากเป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแล้วยัง
มีลักษณะนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ กฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาท่ีเป็น
นิติบุคคลจะต้องมีสิทธิและหน้าที่และมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65, 66 และ 70 ยัง
ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นบุคคลมีสิทธิหนาที่ตามที่ก าหนดหรือมีสิทธิหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่
ซึ่งว่าโดยสภาพเป็นไปเฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น ดังนั้นสรุปได้ว่า สถานศึกษานิติบุคคลสามารถเป็นเจ้าของมีกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสินได้ จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินได้ รวมถึงเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้และเป็นโจทย์จ าเลยได้ด้วย 

อนึ่ง จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่ผ่านมา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) พบว่ามีสถานศึกษามากกว่า 5,000 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีผลการประเมินอยูในเกณฑ์ดีในทุก
มาตรฐาน สมศ. จึงเสนอว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะผลักดันสถานศึกษาเหล่านี้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
อย่างแท้จริงตามที่มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ แต่
อย่างไรก็ตามการจะท าให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลอยางแท้จริงนั้นสามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง คือ 1) ออกเป็นประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอ านาจ ซึ่งจะท าให้ทุกสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล หรือ 2) กระทรวงศึกษาธิการเลือก
ด าเนินการเป็นรายโรงเรียน โดยอาศัยกฎหมายองค์การมหาชนมาด าเนินการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถานศึกษาท่ีมี
สถานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งในการนี้จะต้องค านึงถึงปจจัยต่าง ๆ ที่สงผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียน อันเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนยิ่งอย่างหนึ่ง จากผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดโรงเรียนในก ากับของรั ฐ (Charter School) กรณีบทเรียน
จากต่างประเทศได้ระบุชัดว่าโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการจากที่เคยเป็นอยู่แต่เดิมมาเป็นโรงเรียนในก ากับ
ของรัฐ มีอ านาจอิสระภายใต้การรับรองของกฎหมายและมีฐานะเป็นองค์กรนิติบุคคลนั้น โดยทั่วไปจะประสบปัญหาหลาย
ประการ ซึ่งปัญหาส าคัญอย่างหนึ่ง คือ อุปสรรคด้านกฎระเบียบ กล่าวคือ พบว่ากฎหมายว่าดวยโรงเรียนในก ากับของรัฐนั้นท า
ความล าบากใจให้แก่โรงเรียนโดยไม่จ าเป็น ท าให้โรงเรียนยากที่จะด ารงอยู่หรือเจริญก้าวหน้าต่อไป ข้อจ ากัดหลายอย่างเกิด
จากแรงกดดันทางการเมืองจากฝ่ายตรงข้ามของโรงเรียน ส่วนข้อจ ากัดอื่นเกิดจากกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่คาดคิดมากอ่น 
รวมทั้งความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจในอันท่ีจะล้มเลิกเงื่อนไขของกฎหมายและกฎระเบียบที่ได้บัญญัติไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางในการด าเนินงานส าหรับการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลที่มีอ านาจและ
อิสระในการบริหารอย่างแท้จริงและเพียงพอในลักษณะของโรงเรียนนิติบุคคลที่สามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ 
 
กรณีศึกษา : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไว้ดังน้ี  

มาตรา 7 ให้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ และด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่
มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุํประสงค์ตามมาตรา 7 ให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีหลักดังน้ี 
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(1) ด าเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(2) จัดท าหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนส าหรับใช้ในโรงเรียน 
(3) ด าเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียน 
(4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประเทศอังกฤษ  
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ก าหนดในมาตรา 39 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมี

อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
โรงเรียน นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโรงเรียน โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจสั่งให้
โรงเรียนช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน หรือยับยั้งการกระท าของโรงเรียนที่ขัดต่อวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน 
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโรงเรียน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการได้ พระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้ก าหนดให้โรงเรียนมีอ านาจในการด าเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความ
เข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและมีอ านาจในการจัดท าหลักสูตร วิธีการในการสอน สื่ออุปกรณ์
ส าหรับใช้ในโรงเรียนได้เอง รวมไปถึงอ านาจในการบริหารองค์กรในฐานะองค์การมหาชนโดยพระราชกฤษฎีกาโรงเรียนได้
ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนคณะหนึ่งท าหน้าที่ควบคุมดูแลโรงเรียนให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่
ก าหนดไว้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกอบด้วย 
(1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง

ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเทคโนโลยี 
(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมสามัญ

ศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญและความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์
ในทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของโรงเรียน จ านวนไม่เกินสี่คน ซึ่ง
จะต้องเป็นสาขาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าสองคน และบุคคลหนึ่งต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นต้องแต่งตั้งจากบัญชีรายช่ือที่เจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนอ
หนึ่งคนและจากบัญชีรายช่ือที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอหนึ่งคน โดยให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง
และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ส่วนอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโรงเรียนใหด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อ านาจหน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(1) ก าหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของโรงเรียน 
(2) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน 
(3) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนด

เกี่ยวกับโรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
(ก) การบริหารงานท่ัวไปในโรงเรียน การจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียนและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(ข) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอ่ืนของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
(ค) การคัดเลือก การบรรจุการแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัย และการลงโทษทางวินัย การออก

จากต าแหน่ง การร้องทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างลูกจ้าง 
(ง) การบริหารจัดการการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของโรงเรียนรวมทั้งการบัญชีและการจ าหน่ายทรัพย์สินจาก

บัญชีเป็นสูญ 
(จ) การบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
(ฉ) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน 
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(ช) วิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดท าบัญชีรายชื่อของเจ้าหน้าท่ีโรงเรียนและบัญชีรายชื่อของผู้ปกครองนักเรียน 
เพื่อเสนอคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(4) การกระท าอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่าย
ทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (3)(ง) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณห์ลงัจากท่ีโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ได้ด าเนินงานในรูปแบบ
องค์การมหาชนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนต้นแบบวิทยาศาสตร์โดยมี
ปัจจัยส าคัญที่สงผลส าเร็จ ได้แก่ 

1) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรอบรู้ ความสามารถสูง มีความโปร่งใส ก าหนด
นโยบาย ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน สนับสนุนการท างานของผู้อ านวยการในการบริหารจัดการ 

2) ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถสงูด้านวิชาการทุกสาขาวิชาและการบริหาร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
สามารถเช่ือมโยงเครือขายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

3) มีทรัพยาการที่เอื้ออ านวยให้ครูพัฒนาสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
4) ครูและเจ้าหน้าที่มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเห็นแนวทางการพัฒนาตนเองอยางชัดเจน ทั้งการ

เลื่อนต าแหน่งและการพัฒนาโดยศึกษาต่อหรือฝึกอบรม 
5) มีการประเมินตรวจสอบท่ีโปร่งใสจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
หลักการส าคัญของการบริหารสถานศึกษาที่จะสงผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การที่

สถานศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารและจัดการกระบวนการด าเนินงานภายในสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จในสถานศึกษา เป็นการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์มีฐานะเป็นองค์การมหาชนที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีภาระกิจเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พ.ศ. 2543 ดังนั้นจึงเป็นสถานศึกษาที่สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เป็นอิสระ คล่องตั ว และเป็นการ
บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการส าคัญของการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพดังที่กล่าว
ข้างต้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) 
 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
 สถานศึกษานิติบุคคลย่อมมีสิทธิหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย นั่นคือ เป็นส่วนราชการที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เปนมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู
อื่นได้ สถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษารับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษาโดยตรงเช่นเดียวกับ
สถานศึกษาไม่เป็นนิติบุคคล ส่วนอ านาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นในฐานะนิติบุคคล ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่
ก าหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอ านาจในการปกครองดูแล บ ารุง รักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของสถานศึกษาที่เป็นราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริหาร
สถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมสถานศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว นอกจากจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ
แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการด าเนินกิจการ หรือบริหารงานท้ังงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงาน
ทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
(Good Governance) ท่ียึดทั้งหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการน าวิสัยทัศน์และนโยบายไปสูการปฏิบัติ การก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไปอยางคล่องตัว รวดเร็ว และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ  
 จากการพิจารณากรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล และกรณีศึกษา
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พบว่า การบริหารสถานศึกษาให้เป็นนิติบุคคลตามแผนปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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โดยทั่วไปจะจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) 
การบริหารทั่วไป โดยมีขอบข่ายภารกิจดังภาพประกอบท่ี 1 
 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาก าหนดรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลตามแผนปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ว่ามีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
 1) ด้านหลักการ ประกอบด้วย (1) การบริหารโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และรวดเร็ว (2) มีการกระจาย
อ านาจด้านการศึกษาลงสู่สถานศึกษาในการบริหารงาน 4 ด้าน (3) มีคณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดนโยบาย พิจารณาการ
ด าเนินงาน และก ากับดูแล และ (4) การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
 2) ด้านวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย (1) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลให้บรรลุเป้าหมายตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 (2) เพื่อการจัดการบริหาร
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานท่ัวไป และ (3) เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งและพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
 3) ด้านแนวคิด ประกอบด้วย (1) มุ่งเน้นบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีอิสระ คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ (2) โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
และ (3) โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลมีการจัดการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญและมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามสมรรถนะ
ทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4) ด้านวิธีด าเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดนโยบายที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น (2) มอบนโยบายให้ผู้บริหารไปด าเนินงานใน 4 ด้าน (3) ผู้บริหารระดับปฏิบัติ ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ (4) สถานศึกษาจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ (5) ใช้กระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) (6) มีการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก 
(SWOT) และ (7) รายงานผลการด าเนินงาน  
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ขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษา

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป

- การพัฒนาหลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
- การพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
- การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
- การส่งเสริมความรู้และ
วิชาการแก่ชุมชน
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- การประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันอ่ืน
- การส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการแก่สังคม

- การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณ
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงาน
- การระดมทรัพยากรและลงทุน
เพื่อการศึกษา
- การบริหารการเงิน
- การบริหารบัญชี
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
- การตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ

- การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
- วินัยและการรักษาวินัย
- การออกจากงาน
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การด าเนินงานธุรการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
- การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
- การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ และบุคลากร
- การประชาสัมพันธ์องค์กรและการศึกษา
- การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา
- การจัดระบบไอซีทีในองค์กร
- การดูแลอาคารสถานที่และ 
สภาพแวดล้อม
- การรับนักเรียนและท าส ามะโนผู้เรียน
- การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
- การประสานราชการกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน
- การจัดระบบควบคุมในหน่วยงาน
- งานบริการสาธารณะ
- งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน  

ภาพประกอบท่ี 1 ขอบข่ายภารกจิการบริหารสถานศึกษา 
 

 5) ด้านเง่ือนไขการน าไปใช้และการมุ่งสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องยึดมั่นในหลักการ
กระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล (2) ผู้บริหารระดับนโยบายต้องก าหนดขอบเขตและแนวทางในการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 3) ผู้บริหารโรงเรียนมีอ านาจอย่างเพียงพอที่จะท างานให้ได้ผลส าเร็จ และ 4) การ
ก าหนดนโยบายการบริหารให้มีความยืดหยุ่นในการการปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับใหเหมาะสมหรือสอดคล้องกบั
การด าเนินงานในอนาคต 
 นอกจากนี้สามารถก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุคไทย
แลนด์ 4.0 โดยมีส่วนประกอบส าคัญดังนี้ 
 (1) มีการก าหนดอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนไวในกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นที่เข้าใจตรงกันในทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง 
 (2) มีการให้อ านาจแก่โรงเรียนอย่างเพียงพอในการก าหนดนโยบายและควบคุมดูแล 
 (3) มีการใชอ านาจตามกฎหมายอย่างครอบคลุมและเพียงพอ 
 (4) มีการก าหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 (5) การมีแนวทางในการได้มาซึ่งข้อบังคับที่รอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติและเปนท่ี
ยอมรับของหน่วยงานท่ีเกี่ยวของ 
 (6) การมีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบและขอบังคับให้เหมาะสมหรือสอดคลองกับการด าเนินงาน
ยิ่งข้ึน 
 (7) ผู้บริหารโรงเรียนมีอ านาจอย่างเพียงพอที่จะท างานให้ได้ผลส าเร็จ 
 (9) มีการกระจายภารกิจและการมีส่วนร่วมของผูมีสวนได้เสีย 
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 (10) มีทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
 (11) มีปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จพร้อมมูล อาทิ 1) มีบุคคล/คณะบุคคลและการด าเนินการที่ทรงประสทิธิภาพอย่าง
แท้จริง 2) มีระบบการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐานอย่างแท้จริง  
 ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีการรวบรวม จัดระบบข้อมูล วางแผน
และด าเนินการตามแผน ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ใช้การบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม และมีการจัดระบบบัญชีให้
ครบถ้วนถูกต้อง (Mongkhonvanit, 2017) เนื่องจากสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลมีสถานภาพที่เป็นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายมากกว่าสถานศึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคล ดังนั้นในการบริหารงานสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในฐานะผูแทนนิติบุคคลจึงควรระมัดระวังเพราะอาจถูกฟ้องร้องกรณีไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายแลว้ท าให้
ผู้อื่นเสียหาย ต้องระมัดระวังในการกระท านิติกรรมสัญญาต้องรับผิดชอบฐานละเมิด โดยเฉพาะการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปํญญา หรือสื่อสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นนวัตกรรมทางการศกึษา ในการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ต้องมีระบบการตรวจสอบและรายงานที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการควบคุมรักษาทรัพย์สินให้อยู ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ 
รวมทั้งระมัดระวังการใช้ประโยชน์จากเงินรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน การมีกฎหมายก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมี
จุดมุ่งหมายส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็ว
และสอดคล้องกับความต้องการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมตามวิถีทางแห่งการปฏิรูป
การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรก็ตาม การจะบริหารสถานศึกษาที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว จะมีแนวทางหรือเง่ือนไขท่ีผู้บริหารสถานศึกษาควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ 
 1. รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน การบริหารแนวใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารและ
ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่าสามัญส านึกดังนั้น ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องรวบรวม จัดระบบ และใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและตัดสินใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 2. วางแผนและด าเนินงานตามแผนที่วางไว้การวางแผนมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารมีทิศทางในการบริหารตามล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาและนโยบายการบริหารดังนั้น ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผน และสามารถด าเนินการบริหารให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้รวมทั้งการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างเต็มที่ 
 3. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ผู้บริหารมีอ านาจบริหารอย่าง
อิสระขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนอย่างเต็มที่เช่นกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเชิงกฎหมายและ
การตัดสินใจของตน ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง รวมทั้งควรมีที่
ปรึกษาทางกฎหมายคอยให้ค าปรึกษาและเสนอแนะก่อนการตัดสินใจที่ตนเองขาดความมั่นใจ 
 4. การบริหารและการตัดสนิใจโดยองค์คณะบุคคล การศึกษาเป็นบริการกิจการสาธารณะที่มผีู้เกี่ยวข้องและไดร้บัผล
จากการบริการจ านวนมากดังนั้น เพื่อให้การบริหารและการตัดสินใจมีความถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการมาก
ที่สุด ผู้บริหารควรด าเนินการโดยใช้องค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 5. จัดระบบบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง แม้ผู้บริหารจะมีอ านาจอิสระในการบริหารและตัดสินใจก็ตาม แต่อ านาจอิสระ
นั้นมิใช่เป็นไปโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบของทางราชการ โดยเฉพาะด้านการเงินซึ่งส่วนใหญ่มาจากงบประมาณ
แผ่นดิน จะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาทั้งในชวงก่อนใช้ ระหว่างใช้และภายหลังการ
ใช้ ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องจัดท าระบบบัญชีให้ครบถ้วน ความถูกต้องตามระบบและระเบียบของทางราชการเพื่อการ
บริหารของตนเป็นไปดวยความโปร่งใสและสุจริต  
 เง่ือนไขทั้ง 5 ประการดังกล่าว เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมีหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้การบริหารและการตัดสินใจ
ของตนมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการก าหนดใหสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลอยางเต็มที่ ส่วนข้อพึง
ระมัดระวังของสถานศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 35 ผู้อ านวยการสถานศึกษาใน
ฐานะตัวแทนนิติบุคคล จงึควรระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะที่เป็นตัวแทนนิติบุคคลอาจถูกฟ้องเป็นจ าเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ไม
เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการหรือต้องปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะของโจทย์อันเนื่องมาจากการกระท าของบุคคลอื่นที่
ก่อให้เกดิความเสียหายต่อสถานศึกษา 
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 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะที่เป็นตัวแทนนิติบุคคลจะกระท านิติกรรมสัญญาใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือค าสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจให้กระท าได้ การกระท านิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่ง
ที่ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจให้กระท า หรือกระท านิติกรรมสัญญาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับมอบอ านาจ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาต้องรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยตนเอง 
 3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาจถูกฟ้องให้รับผิดในฐานละเมิดได้ ถ้าการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นไปขัดแย้งกับสิทธิของบุคคลอื่น หรือบริหารงานนอกขอบอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาอาจรับผิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือถูก
ด าเนินการทางวินัย หรืออาจได้รับโทษทางอาญาก็ได้ 
 4. การบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 59 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องมีความรอบรู้และระมัดระวังในการท านิติกรรมสัญญาของทรัพย์สินแต่ละประเภท และวางแผน
บริหารทรัพย์สินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่ทางราชการก าหนดด้วยความรัดกุมรอบคอบ มิฉะนั้น
อาจถูกฟ้องร้องได้ 
 5. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสื่อและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งสถานศึกษาประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา ถ้าไม่มี
ข้อยกเว้นกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์แล้ว สถานศึกษาก็สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรให้เป็นทรัพย์สินของสถานศึกษาได้ 
 6. ในการปฏิบัติงานหากมีปัญหาด้านกฎหมายควรปรึกษานิติกรประจ าเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานอื่นและ
อัยการจังหวัด เป็นต้น 
 7. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพึงให้ความส าคัญและเคร่งครัดต่อการจัดระบบการเงินการบัญชี การพัสดุ ภายใน
สถานศึกษาโดยให้อยู่บนพื้นฐานของหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพราะในปัจจุบันมีองค์กรอิสระหรือหน่วย
ตรวจสอบจากภายนอกซึ่งกฎหมายให้อ านาจไว้ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งองค์กร
เหล่านี้เมื่อตรวจพบการกระท าความผิดแล้วก็สามารถระบุโทษให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจลงโทษได้โดยไม่มีการสอบสวน
เหมือนกับกระบวนการด าเนินการทางวินัยข้าราชการ 
 8. สถานศึกษาควรรวบรวมกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาไว้ใน
สถานศึกษาเพื่อให้สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้าและน ามาใช้ได้ออย่างรวดเร็ว เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของจ้าหน้าที่ และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นต้น 
 9. ผู้อ านวยการสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองและทีมงานให้มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากกรณีศึกษาและแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นสามารถยืนยันได้ว่าหากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีรูปแบบการด าเนินงาน
เป็นนิติบุคคล ย่อมท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดจากความต้องการในการบริหารจัดการการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างแท้จริง ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีความพร้อมได้รับการยกฐานะให้เป็นโรงเรียนในก ากับของรัฐ ทั้งนี้โดยต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่อาจศึกษาได้จากตัวแบบที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ เป็นต้น โดยจ าเป็นต้องมีการเตรียมการทั้งในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน 
และควรมีการศึกษาวิจัยติดตามผลเพื่อการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไปดังเช่นที่หลายประเทศได้จัดด าเนินการและเพื่อ
การขยายผลที่ดียิ่งข้ึนในอนาคต 
 
สรุป 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร รายงานการวิจัย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเป็นมาของ
การปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล กรณีศึกษาโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จใน
การบริหารงานแบบนิติบุคคล รวมถึงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นนิติบุคคลที่มีประสิทธิภาพ จากผล
การศึกษาสามารถสรุปโดยภาพรวมได้ว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นนิติบุคคลตามแผนปฏิรูปการศึกษา
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องค านึงถึงหลักการของการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาดังที่ได้ก าหนดไว้ในกฎ
กระทรวงฯ ซึ่งมีหลายข้อที่ตรงกับประเด็นหลักในแนวทางนี้อยางชัดเจน 4 ประการ ได้แก่ 
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1) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
2) การมุ่งเน้นจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมีสวนได้เสียในพ้ืนท่ี 
3) การมุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษาโดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาให้มากท่ีสุดเพื่อให้สถานศึกษา

นั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว และ 
4) การให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 
การบริหารการศึกษาตามแนวทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อ

ความส าเร็จในการบริหารการศึกษา เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้วผู้บริหารสถานศึกษายัง
เป็นผู้เชื่อมนโยบายกับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในการจดัการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องมีคุณลกัษณะที่
ดีแล้วต้องมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้น าครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้บริหาร
จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นนักคิดนักพัฒนา มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานท่ีพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง บริหารงาน
แบบประชาธิปไตย       รับความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กรและพัฒนาสถานศึกษา
โดยใช้นวัตกรรมใหม่ค านึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลัก 

อน่ึงความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลไม่ได้อยู่ว่าเป็นโรงเรียนนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการ โรงเรียน
นิติบุคคลในก ากับของรัฐ โรงเรียนนิติบุคคลที่เป็นองค์การมหาชนหรือโรงเรียนนิติบุคคลในช่ืออื่น ๆ ท่ีอาจมีการก าหนดขึ้นมา 
หากแต่อยู่ที่ว่าการมีปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จอย่างพร้อมมูล กล่าวคือ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ประกอบด้วยผู้มี
ความรู้ความสามารถสูงในระดับของการก าหนดนโยบาย และการก ากับดูแล ด าเนินการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพสูง ผู้อ านวยการของโรงเรียนต้องมีความสามารถรอบรู้ในงานบริหารและงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบาย การ
คิดโครงการและด าเนินงานตามโครงการ โรงเรียนมีบุคลากรจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัตงิาน มีความรู้ความสามารถในกิจการ
ที่เป็นวิชาชีพของตน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ท า โรงเรียนมีอ านาจเต็มในการก าหนดนโยบาย ออกขอบังคับ ก ากับดูแล 
ผู้อ านวยการมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ ทั้งในด้านของ
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ทุกอย่างเบ็ดเสร็จภายในโรงเรียนใน
รูปแบบที่โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของ
หน่วยงานใดก็ตามในรูปแบบใดก็ตามก็จะสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนากิจการของโรงเรียน
ได้อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาชาติไทยต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส งผลต่อประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล น าไปสู่ข้อเสนอแนะหลายประการทั้งในแง่ของระบบบริหารจัดการของ
โรงเรียนและในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องให้ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายวิเคราะห์
เจาะลึกลงไปถึงระดับของความเป็นไปได้ในการรา่งข้อก าหนดหรือปรบัปรุงกฎหมายหรอืกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร
จัดการของโรงเรียนนิติบุคคล ได้แก่ 

1) กฎหมายหรือกฎกระทรวงท่ีออกใช้บังคับ ต้องก าหนดให้โรงเรียนมีอ านาจอย่างแท้จริงและเพียงพอในการบริหาร
จัดการอย่างเป็นอิสระ มีการระบุอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ให้สามารถออกหรือเลือกใช้
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้เอง ให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถด าเนินการบริหารโรงเรียน ตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียนได้อย่างคล่องตัว มีการก าหนดชัดเจนในเรื่องของการตรวจสอบและประเมินผลงานของโรงเรียน 

2) ก ากับดูแลให้มีการใช้กฎหมายกับโรงเรียนโดยให้โรงเรียนใช้อ านาจที่ได้รับอย่างเต็มประสิทธิภาพและจัดให้มี
ระบบแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 

3) ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่าง ๆ อาจเริ่มต้นด้วยการก าหนดในเง่ือนไขบางประการที่สามารถ
เป็นไปได้ในบริบทเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก่อนได้ อาทิ ระบบการใช้เงินของโรงเรียน ซึ่งอาจมีทั้งงบประมาณที่ได้มาจากรัฐและ
จากแหล่งอ่ืน ๆ ในกรณีเช่นนี้หากโรงเรียนยังไม่สามารถใช้เงินงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจากรัฐตามข้อบังคับโรงเรียนได้ก็ควร
ให้อิสระแก่โรงเรียนให้สามารถใช้เงินท่ีโรงเรียนได้รับจากแหล่งอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน หรือตามข้อบังคับท่ีโรงเรียน
ก าหนดขึ้นได้ 
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4) ในการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับขึ้นเพื่อใช้ภายในโรงเรียนโดยเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอกนั้น ส าหรับ
ในระยะแรกหากยังประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องอยู่ ควรให้โรงเรียนสามารถเลือกกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนิติบุคคล
อื่น ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นใช้และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปจากกรณีโรงเรียนนิติบุคคลที่เป็น Best Practice โดยน ามาใช้เป็น
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนไปพลางก่อนได้ 

5) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารจัดกา ร
โรงเรียน จึงควรมีระบบที่ดีทั้งในการจูงใจและในการคัดเลือกเพื่อให้ได้คณะบุคคลที่มีความสามารถดีที่สุดเท่าที่จะหาได้และ
สมัครใจมาเป็นกรรมการบริหาร ผู้จะต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และก ากับดูแลให้การด าเนินงาน
ของโรงเรียนด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีของผู้บริหารจะต้องได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน 

6) สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือโรงเรียนควรก าหนดมาตรฐานของระบบบริหารจัดการของตนขึ้น ทั้งในเรื่องของ
มาตรฐานครู มาตรฐานผู้บริหาร และมาตรฐานค่าตอบแทน เป็นต้น เพื่อเป็นหลักประกันในการได้มาซึ่งปัจจัยน าเข้าของระบบ
บริหารจัดการของโรงเรียน ซึ่งเอื้ออ านวยให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวัตถุ
ประสงคที่ได้ตั้งไว้ 

7) ประเด็นส าคัญของการเปลี่ยนแปลงควรอยู่ที่สาระมิใช่อยู่ที่รูปแบบ สาระที่ส าคัญนี้คือการกระจายอ านาจโดยให้
โรงเรียนมีอ านาจและใช้อ านาจแท้จริงในการบริหารจัดการโดยหน่วยงานต้นสังกัดก ากับดูแล มีการคัดเลือกบุคคลที่มี
สมรรถภาพอย่างแท้จริงและตรงกับความต้องการของโรงเรียนมาปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ให้มีการประเมินตรวจสอบอย่าง
เป็นธรรมและผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระบบรางวัลการพิจารณาคุณโทษ ซึ่งหากให้ปฏิบัติได้ตาม
สาระส าคัญเหล่านี้จะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลลักษณะใดหรือจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดหรือเป็นส่วนราชการหรือนิติบุคคลก็
สามารถบริหารจัดการไดอ้ย่างมีประสทิธิผลและประสิทธิภาพได้เหมอืนกันท้ังนั้น แต่หากไม่ให้ปฏิบัติตามสาระส าคัญเหลา่นีจ้ะ
เป็นโรงเรียนนิติบุคคลลักษณะใดก็ประสบปัญหาได้เหมือนกัน 

8) ควรให้โรงเรียนมีอ านาจทั้งในการจัดหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนได้
โรงเรียนควรต้องมีอิสระในการใช้เงินของโรงเรียนตามระเบียบท่ีได้วางไว้ภายใต้ข้อบังคับของโรงเรียน การวินิจฉัยตัดสินว่าจะ
ใช้งบประมาณเพื่อการใด เพียงไร และอย่างไร ควรให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

9) ควรให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนให้มากเท่าที่จะท าได้ดังที่เป็นกันอยู่อย่าง
แพร่หลายในต่างประเทศ ทั้งในการก าหนดโปรแกรมการศึกษาของโรงเรียน การเป็นวิทยากรช่วยสอน และการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 10) ควรให้โรงเรียนมีอ านาจในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของตนเองหรือให้การสรรหาคัดเลือกบุคลากรของ
โรงเรียน เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดเพื่อให้ได้ครูและเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนต้องการ 
และผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีอิสระในการบริหารบุคคลตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนที่สามารถยืดหยุ่นได้เพื่อความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

11) ในเรื่องของการบริหารบุคลากรซึ่งแม้อ านาจในการจ้างครูหรือโยกย้ายครู ผู้บริหารจะยังอยู่ท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แต่ควรให้โรงเรียนมีบทบาทในการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรเหล่านี้ตามที่โรงเรียน/ชุมชน/ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ต้องการ 
ซึ่งระดับของศักยภาพ/ประสิทธิภาพ ควรมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนที่โรงเรียนก าหนดด้วย 

12) ควรมีการก าหนดระบบและรูปแบบในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยยึด
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนเป็นหลักทั้งประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรโรงเรียน ประสิทธิภาพในการบริหารของ
ผู้อ านวยการในการบริหารโรงเรียน และประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
แล้วใช้ผลการประเมินเป็นเครื่องมือช้ีบ่งในการพิจารณาให้รางวัล ความดีความชอบ ลงโทษ แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือถอด
ถอนบุคลากร ผูบริหาร หรือกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ สถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ขอนแก่น คณะผู้เขียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบการใช้เรื่องราวเป็นฐานเพื่อความเข้าใจเรื่องป่าบ าบัด ผล
การสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบการใช้เรื่องราวเป็นฐาน ให้แก่นักศึ กษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้ลงทะเบียนเรียนผ่านรายวิชา ธรรมชาติบ าบัด จ านวนสามกลุ่มๆละ 33, 36 และ 30 คน รวมจ านวน 99 
คน ได้ท าการประเมินผลโดยการใช้แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องป่าบ าบัด: อาบป่าและการสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจเรื่องป่าบ าบัดของนักศึกษาทั้งสามกลุ่มมีความเข้าใจอยู่
ในระดับดี ส่วนผลการศึกษาในเรื่องการสะท้อนคิด พบว่า นักศึกษาสะท้อนถึงในสามส่วนส าคัญคือ  ได้ความรู้ ได้ความเข้าใจ 
และเกิดแรงบันดาลใจเพื่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลลัพท์ส าคัญจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็นฐาน คือท าให้
นักศึกษาได้ทักษะในการเรียนรู้  โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งใช้ในการท าความเข้าใจเรื่องราว โดยนักศึกษาใช้ค า
ว่า “ท าให้สามารถ” และ “เกิด” การเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ทักษะอื่นๆ ได้แก่  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การอภิปราย การแลกเปลี่ยน การเล่า และเกิดความอยากในการเรียนรู้ มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ฝึกความกล้าคิด  
กล้าแสดงออก 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้โดยใช้เรื่องราว  ป่าบ าบัด   
 

Abstract 
 The aim of this research is to study story-based learning management for forest therapy 
understanding and students’ reflection on story-based learning. There are three groups of 99 students from 
Prince of Songkhla University Pattani Campus who enrolled in Natural Therapy subjects being holden as 
target groups including 33, 36, and 30 persons per group. The evaluation was conducted by using forest 
therapy test and students' reflection on story-based learning. The results revealed that the students 
understood quite well about the forest therapy. By using story-based learning affected students with three 
main issues  such as gained knowledge of forest therapy, building up understanding on forest therapy and 
application with forest therapy. It is important finding that story-based learning enhanced  students’ learning 
skills particularly self-learning. Moreover, it served to improved searching, analyzing, discussion and thinking 
skills. 
 
Keywords:  learning management,  story-based learning,  forest therapy 
 
บทน า  
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีเป้าหมาย
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
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ศิลปวัฒนธรรม และ ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมี 
คุณธรรม พร้อมให้ ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคม โลก โดยปรับให้เป็นการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการและเช่ือมโยงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น โดยใช้แนวคิด outcome-based education 
เรื่องป่าบ าบัด เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในวิชาธรรมชาติบ าบัด ซึ่งหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เนื้อหาในวิชาธรรมชาติบ าบัด เน้น
ให้นักศึกษาได้เข้าใจในหลักการของธรรมชาติบ าบัด กลไกในการบ าบัดและการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ สามารถท า
ความเข้าใจและอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย ในรายวิชาดังกล่าวได้ออกแบบการเรียนการสอน 
ให้ได้ฝึกปฏิบัติในแต่ละประเด็นเนื้อหา ซึ่งคาดหวังว่านักศึกษาจะมีความสุขในการเรียน จากการได้บ าบัดโดยธรรมชาติ อย่างผู้
มีความรู้ ความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไปในอนาคต รวมถึงการได้เปิดมุมมองต่อคุณค่าธรรมชาติ โดยเฉพาะใน
หัวข้อของป่าบ าบัดหรือการอาบป่า ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเป็นป่าโดยองค์รวม มากกว่าการน าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ
ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง แต่เป็นการดูแลรักษาสุขภาพคนโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะน าไปสู่ความตระหนักรักและ
หวงแหนธรรมชาติต่อไป การท าให้คน เยาวชนและเด็กเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อ่ืนและโลกธรรมชาติ จะเสริมสร้างให้พวกเขา
ปรับตัวและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า ซึ่งอภิวัฒน์ แก่นจ าปา (2560) พบว่า เยาวชนที่กระท าผิดใน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง นั่นคือการเห็นคุณค่าใน
ตนเองที่ลดลง เป็นปัํจจัยส าคัญที่ชักน าไปสู่การกระท าผิดทางสังคม การสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่เห็น
คุณค่าตนเอง ผู้อื่นและโลกธรรมชาติ ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา จ าเป็นต้องการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้นักศึกษาค้นหาและใช้
ศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการมีอาจารย์คอยดูแล ส่งเสริม 
ติดตามอย่างใกล้ชิด จัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ได้มีงานศึกษาวิจัยได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เรื่องราวเป็นฐานหรือใช้การเล่าเรื่อง ว่าเป็น เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพและรวมเข้ากับความรู้สกึถึงความงดงาม
ของการได้รู้ ไปสู่วิธีการสอน เกิดผลในทางแรงจูงใจ ที่ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในตนเอง เกิดการน าเสนอ มีความสน ใจ 
และการรับรู้  มากกว่าวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็น รวมทั้งได้ปรับปรุงสมรรถภาพของนักศึกษาในด้านการ
อ่าน การเขียน การเล่าเรื่องยังเสริมสร้างความสามารถทางศิลปะในการศึกษาและจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเช่ือมต่อในการเรียนรู้
ต่อไป (Miller and Pennycuff, 2008 ; McQuiggan, et al. 2008) ซึ่งผลของงานวิจัยดังกล่าวได้จากการด าเนินการศึกษาใน
หลากหลายรายวิชากับกลุ่มเป้าหมายท่ีระดับต่างๆ ดังนี้ ในห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศในนักเรียนระดับประถม วิชาจุล
ชีววิทยาในนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย วิชาพันธุศาสตร์ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Georgopoulou and Griva, 
2012 ; McQuiggan, et al. 2008, Moitra, 2014) 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เรื่องราวเป็นฐานโดยผ่านกิจกรรมการอ่าน บันทึก 
แลกเปลี่ยนและน าสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักศึกษาต่อเรื่องป่าบ าบัด อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเชื่อมโยงการคิด 
และตระหนักรู้ต่อธรรมชาติด้วยตัวเอง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อประเมินความเข้าใจเรื่องป่าบ าบัด: การอาบป่า โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้เรื่องราวเป็นฐาน 
   2. เพื่อประเมินผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบการใช้เรื่องราวเป็นฐาน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-2 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา ธรรมชาติบ าบัด ในภาคการศึกษาท่ํ 2/2562 จ านวนสามกลุ่มๆละ 33, 36 และ 30 คน รวมจ านวน 99 คน โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ผ่านเรื่องราว ซึ่งผ้ํวิจัยพัฒนาข้ํนประกอบด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับป่าบ าบัด: การอาบป่า ที่คัดเลือกโดยผู้วิจัย 
ทั้งหมด 7 เรื่องราว โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นการอาปป่า  ดังนี้ ความหมาย หลักการ วิธีการ การน าไปใช้ และ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น โดยทั้งหมดมีลักษณะเนื้อหาที่เป็นทั้งข้อมูลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วีดีโอประกอบค าบรรยาย แสดงให้
นักศึกษาเห็นผ่านลิงค์ และ คิวอาร์โคด พร้อมชุดค าถามส าหรับตอบหลังจากท าความเข้าใจบทความแล้ว  ซึ่งรายละเอียดการ
ด าเนินกิจกรรมดังตารางข้างล่างนี้   
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ตารางที่ 1 แสดงการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบการใช้เรื่องราวเป็นฐาน 

ช่ัวโมง กิจกรรม บทบาท 
  อาจารย์                             นักศึกษา 
1-2 ท าความเข้าใจกิจกรรมการอ่าน

เรื่องราว 
เกริ่นน า เรื่องอาบป่า 
อธิบายจุดเด่นเรื่องราวท่ีอ่านโดยรวม
ทั้งหมด และในแตล่ะเรื่อง 

แบ่งกลุ่มโดยการนับเลข 
1-7 

 ท าความเข้าใจเรื่องราว เยี่ยมดูรายกลุ่มและอธิบายเพิ่มเตมิตาม
กลุ่มที่สงสยั  

อ่านเรื่องราว และบันทึก
ลงในกระดาษเอสี ่

 เล่าเรื่องหนา้ช้ันเรียน 1.ตกลงกติกาการเล่าเรื่อง 
2.ออกแบบประเมินผลการเล่าเรื่อง
ร่วมกับนักศึกษา 
3.เขียนแบบประเมินผลในกระดาน 
พร้อมสัดส่วนคะแนน 
4.บันทึกเรื่องเล่าของทุกกลุ่มใน
กระดาน 
5. สรุปเรื่องการอาบป่าของทั้ง 7 กลุ่ม 
โดยภาพรวม จากการบันทึกในกระดาน 

1.เตรียมตัว 
2.ออกแบบประเมินผล
การเลา่เรื่องร่วมกบั
อาจารย ์
3.เล่าเรื่อง 
4.กลุ่มนักศึกษา
ประเมินผลการเล่าเรื่อง
ของกลุ่มเพื่อนทุกกลุ่ม 
ยกเว้นกลุ่มตัวเอง 

นอก
ห้องเรียน 
(3-4 ชม.) 

ปฏิบัติการอาบป่า  ช้ีแจงการท ากิจกรรมปฏิบัติการอาบป่า 
และการบันทึกผล  

ปฏิบัติการอาบป่า ใน
สถานท่ีที่แต่ละคนเลือก
เอง 

5-6 แลกเปลีย่นปฏิบตัิการอาบป่า น าการพูดคุยแลกเปลี่ยน 1.ตัวแทนนักศึกษาช่วย
บันทึกข้อมูลการ
แลกเปลีย่นในกระดาน 
2.ให้การแลกเปลี่ยน 

  ยกระดับข้อมูล เป็นองค์ความรู้ น าสู่
ความตระหนักในคุณค่าธรรมชาติในอีก
มุมมองหนึ่ง 

ร่วมรับฟัง 

 การประเมินผล เตรียมแบบทดสอบผลการเรียนรู ้ ท าแบบทดสอบความ
เข้าใจเรื่องป่าบ าบัด: 
อาบป่า และการสะท้อน
คิดของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
เรื่องราวเป็นฐาน 

 
2) เครื่องมือท่ํใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องป่าบ าบัด: อาบป่า และการสะท้อนคิด
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็นฐาน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เน้ํอหา (Content Analysis) ได้วิเคราะห์ถึงประเด็น
หลักๆ ดังนี้ คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในสาขาและคณะที่สังกัด โดยคิดเป็นร้อยละ 2) ข้อมูลคะแนนผลจากการใช้
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลผู้เรียนในเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าบ าบัด: อาบป่า คิดเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3) ผลการสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็นฐาน ซึ่งเป็นความคิดเห็นของนักศึกษา น ามา
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
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ผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าบ าบัด 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาธรรมชาติบ าบัด ทั้ง 3 กลุ่ม จ านวน 
99 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 86.87 ประกอบด้วยนักศึกษาจาก 6 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะวิทยาลัย
อิสลามศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.42 รองลงมาเป็น
คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 23 และ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.23 และ 21.21 ตามล าดับ
 กลุ่ม 01 มีจ านวน 33 คน ทั้งหมดเป็นนักศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยนักศึกษาจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสารและ คณะรัฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจาก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งท้ังหมดเป็นนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 กลุ่ม 02 มีจ านวน 
36 คน เป็นนักศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 24 คน เป็นนักศึกษา ปีท่ี 2 จ านวน 12 คนประกอบด้วยนักศึกษาจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ  คณะรัฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 14 และ 12  คน คิดเป็น ร้อยละ 38.89 และ 
33.33 ตามล าดับ กลุ่ม 03 มีจ านวน 30 คน เป็นนักศึกษาปีที่ 1 จ านวน   29  คน เป็นนักศึกษา ปีที่ 2 จ านวน   1  คน 
ประกอบด้วยนักศึกษาจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ และ 
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาก 4 สาขาวิชา จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.33 
 
ตารางที่ 2 แสดงคณะและวิชาเอกของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาธรรมชาติบ าบัด   

คณะ กลุ่ม 01 กลุ่ม 02 กลุ่ม 03 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 16 5  
- วิชาเอกฟิสิกส์ 16 5  
คณะศึกษาศาสตร์   5  
-วิชาเอกชีววิทยา  3  
- วิชาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา  2  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 14 19 
- วิชาเอกบริหารธุรกิจ 8 2 7 
- วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1  5 
- วิชาเอกภาษาเกาหล ี  3  
- วิชาเอกสังคมสงเคราะห ์  8 2 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ   5 
คณะวิทยาการสื่อสาร 3  4 
- วิชาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 3   
- วิชาเอกนิเทศศาสตร ์   4 
คณะรัฐศาสตร ์ 5 12 6 
- วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 4 5 1 
-วิชาเอกการปกครอง  6 2 
- วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 1 3 
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา    1 
-วิชาเอกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม   1 
รวม 33 36 30 
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 ผลจากการใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินผลผู้เรียนในเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าบ าบัด: อาบป่า จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน พบว่า นักศึกษากลุ่มหนึ่ง ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่านักศึกษากลุ่มสองและสาม ได้แก่ 7.06 และ 8.13 และ 8.65 
ตามล าดับ ในขณะที่การกระจายของข้อมูลพบว่า กลุํํมสองมีการกระจายตัวน้อยที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มสามและกลุ่มหนึ่ง 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า นักศึกษากลุ่มสองมีความเข้าใจอยู่ในระดับดีและที่
ใกล้เคียงกัน  ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งยังมีความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์ในเรื่องความหมาย หลักการในการอาบป่า และเหตุปัจจัยของผลที่
เกิดขึ้นจากการอาบป่า ส าหรับกลุ่มที่สองและสาม โดยภาพรวมผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องการอาบป่าค่อนข้างดี ส่วนท่ียังขาดอยู่
บ้าง คือความหมายอย่างสมบูรณ์และความเข้าใจในเหตุปัจจัยของผลที่เกิดขึ้นจากการอาบป่า ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมีจุดอ่อนใน
ความเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยของผลที่เกิดขึ้นจากการอาบป่า ซึ่งเหตุปัจจัยเหล่านี้อธิบายด้วยเหตุผลกลไกทางวิทยาศาสตร์ 
อาจจะเป็นข้อจ ากัดในการท าความเข้าใจ เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะรัฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และบางคนท า
คะแนนได้เต็ม ซึ่งมีอยู่เพียง 24 คน อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการใช้แบบทดสอบความเข้าใจในรายบุคคล นักศึกษายังได้รับ
การประเมินในเรื่องความรู้ความเข้าใจ ทั้งโดยกระบวนการกลุ่มและปัจเจก ด้วยหลากหลายวิธีก่อนการใช้แบบทดสอบ  โดย
กระบวนการกลุ่ม ได้แก่ การสรุปประเด็นเรื่องราว การเล่าเรื่องราว ทั้งสองกิจกรรมนักศึกษาท าได้อยู่ในระดับดี ส่วนการเล่า
เรื่องราวมีทั้งการส่งตัวแทนกลุ่มและร่วมกันท้ังกลุ่ม นักศึกษาได้ร่วมกันออกแบบการประเมินผลการเล่าเรื่องของแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย เนื้อหา เวลา น้ าเสียง บุคลิก การตอบสนองต่อผู้ฟัง หลังจากกิจกรรมกลุ่มดังกล่าว 
นักศึกษาได้รับการบ้านเรียนรู้นอกห้องเรียนในการท ากิจกรรมการปฏิบัติการอาบป่า ตามความหมาย หลักการและวิธีการที่ได้
เรียนรู้ และกลับมาแลกเปลี่ยนร่วมกันในช้ันเรียน ร่วมกับการตั้งค าถามและเติมประเด็นโดยผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้มีมุมมอง
ที่กว้างขึ้นและรับรู้ในเชิงประจักษ์ถึงคุณค่าของธรรมชาติ ต่อการบ าบัดเยียวยาร่างกายและจิตใจ และการให้ความส าคัญและ
น าไปใช้อย่างจริงจังในประเทศต่างๆ 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนจากการใช้แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าบ าบัด: อาบป่า 

ล าดับ กลุ่ม 01 กลุ่ม 02 กลุ่ม 03 
1 6 9.5 6 
2 6 9.5 10 
3 4 10 8 
4 5.5 8.75 9 
5 8.5 8.75 10 
6 7.5 9 10 
7 6 9 10 
8 6 8 10 
9 10 8.25 8.5 
10 5.75 8.25 9 
11 8 8.75 9 
12 9 8 8.5 
13 8 8.5 7.5 
14 7.5 6.5 10 
15 9.25 8.5 7 
16 5.5 8.25 9 
17 4.25 8.5 8.5 
18 5 6.5 9.5 
19 9 7 8.5 
20 7.5 8 8 
21 6.5 8 9.5 
22 6 8 8 
23 10 8.5 7.5 
24 8.5 8 8 
25 7.5 7.25 9.5 
26 7.5 8.5 7.5 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

336 

ล าดับ กลุ่ม 01 กลุ่ม 02 กลุ่ม 03 
27 6.5 8 7.5 
28  6.25  
29  6.5  
30  7.25  

เฉลี่ย 7.06 8.13 8.65 
SD 1.65 0.81 1.08 

 
ส่วนท่ี 2 ผลการสะท้อนคิดของนักศึกษา 
 ผลการศึกษาในเรื่องการสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็นฐานของนักศึกษาท้ัง 3 กลุม่ 
พบว่า นักศึกษาสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ในสามประเด็นหลัก คือ 1) ความรู้ 2) ความเข้าใจ 3) การน าไปใช้และการเกิดแรง
บันดาลใจ โดยนักศึกษาแต่ละคนจะสะท้อนมากน้อยประเด็นแตกต่างกันไป ได้แก่ นักศึกษาบางคนสะท้อนถึงทั้งสามประเด็น 
และบางคนสะท้อนถึงเพียงหนึ่งหรือสองประเด็น ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนถึงสองประเด็นหลัก คือ ในเรื่องความเข้าใจ และ การ
น าไปใช้และการเกิดแรงบันดาลใจ ในส่วนของความรู้ นักศึกษาสะท้อนว่า ได้รู้อะไรหลายๆอย่างท่ีตัวเองไม่ได้รูท้ี่เกี่ยวกับบ าบดั
ด้วยธรรมชาติ หรืออาบป่า ได้ศึกษาวิธีอาบป่าที่เข้าใจจริงๆ ท าให้เราได้เรียนรู้ในด้านของธรรมชาติจริงจังมากข้ึน ได้เห็นคุณคา่
ธรรมชาติ การให้ป่าบ าบัดในส่วนของความเข้าใจ นักศึกษาส่วนใหญ่ได้สะท้อนว่าการใช้เรื่องราวเป็นฐานในการเรียนรู้นั้น เป็น
เครื่องมือในเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน โดยบอกว่า “เป็นการพัฒนาการเรียนได้ดีมากข้ึน” ช่วยท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ท า
ให้เข้าใจเรื่องราวได้ในเวลาอันสั้น ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆให้กระชับมากขึ้น จ าได้ดี เพราะมีการศึกษาเอง เป็นกระบวนการเปน็
ขั้นๆท าให้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น ส่วนเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมอาจารย์ก็อธิบาย สรุปใหม่ ท าให้เข้าใจและลึกซึ้งกับเนื้อหานั้น
มากขึ้น “การเรียนรู้โดยผ่านการเล่า เข้าใจมากกว่าการเรียนรู้ในโปรเจ็คเตอร์” “ความรู้มันเข้ากว่าการมานั่งฟังอาจารย์สอน” 
โดยสรุป คือช่วยท าให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น รู้เร็ว รู้มากในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นการบ่งช้ีว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เรื่อง
เล่าเป็นฐานนี้ ได้เสริมสร้างปัจจัยการเรียนรู้ในสองส่วนหลักคือ 1) ส่วนของการสร้างความรู้สึกที่ดี ที่กระตุ้นให้อยากเรียนรู้ ซึง่
ได้แก่ ความรู้สึกชอบ ดีใจ สนุก ตื่นเต้น กระตือรือร้น ไม่เครียด ไม่กดดัน อบอุ่น ผ่อนคลาย  นักศึกษาสะท้อนความรู้สึกต่อการ
จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ว่า “ผมรู้สึกว่ามันดีมาก”  “ชอบการเรียนแบบนี้”  “ดีใจและขอบคุณตัวเองที่ได้เลือกลงวิชานี้” 
“รู้สึกผ่อนคลาย”  “ตื่นเต้น กระตือรือร้นดี”  "การเรียนรู้โดยผ่านการเล่า เราทุกคนสนใจมากขึ้น” 2) ส่วนของการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในการท าความเข้าใจ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การเล่าเรื่อง การรับ
ฟังผู้อื่น การแลกเปลี่ยน กล้าคิด กล้าแสดงออก นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้สะท้อนถึงกา รเกิดแรงบันดาลใจและการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันต่อ โดยกล่าวว่า “เป็นประสบการณ์แก่ผมเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการผ่อนคลายตัวเอง” 
“ผมมีความฝันที่จะปลูกต้นไม้ให้มากเพื่อให้เกิดป่าให้ได้ ป่าให้อะไรมากกว่าที่เราคิด” “ได้เข้าใจ อยากเข้าหาธรรมชาติมาก
ขึน้” 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนในประเด็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องป่าบ าบัด 
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้ลงทะเบียนเรียนผ่านรายวิชา ธรรมชาติบ าบัด ซึ่งเนื้อหา
เรื่องป่าบ าบดัเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา  วิชาดังกล่าวจัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือกเสรี ที่บังคับให้นักศึกษาทุก
คนต้องเลือกเรียนไม่ต่ ากว่า 4 หน่วยกิต การจัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องป่าบ าบัดนี้ ใช้
เวลา 2 สัปดาห์ คิดเป็น 4 ช่ัวโมงในช้ันเรียน และให้นักศึกษาปฏิบัติด้วยตนเองเพิ่มอีกประมาณ 2 ช่ัวโมง และท าการประเมิน
นักศึกษาในสองส่วนส าคัญคือ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องป่าบ าบัด และการสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็น
ฐาน พบว่า ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี และใกล้เคียงกันท้ังสามกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็น
ฐาน ท าให้นักศึกษาได้ทักษะในการเรียนรู้เป็นเรื่องหลักที่ส าคัญ  ทักษะที่มีมากที่สุด จากที่นักศึกษาสะท้อนออกมา ได้แก่  
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งใช้ในการท าความเข้าใจเรื่องราว โดยนักศึกษาใช้ค าว่า “ท าให้สามารถ” และ “เกิด” การเรียนรู้
ได้ด้วยตัวเอง การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ทักษะอื่นๆ ได้แก่  การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปราย การแลกเปลี่ยน การเล่า และเกิด
ความอยากในการเรียนรู้ มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ฝึกความกล้าคิด กล้าแสดงออก ตามล าดับ การจัดการเรียนรู้เพื่อเปิด
พื้นที่และโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และออกแบบการประเมินร่วมกัน ผลรับที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่อง
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การช่วยส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Eisner (1985) cited in Miller and Pennycuff, 
(2008) ที่กล่าวว่า ผลลัพท์ท่ีทนทานของการศึกษา คือความสนุกในระหว่างการเรียนรู้ ไม่ใช่ผลลัพท์ที่ปลายทาง เขาจึงหวังว่า
แนวคิดนี้จะถูกน าไปใช้โดยครูที่จะค้นหาวิธีการที่จะด าเนินการเล่าเรื่องในห้องเรียนและวิจัยถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการ
เล่าเรื่องนี้ ทั้งนี้ได้พบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็นฐานในหลายกรณี ได้แก่ Miller and Pennycuff, 2008 ได้
ท าการศึกษาพลังของเรื่องราวผ่านการใช้การเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และพบว่าการเล่าเรื่องเป็น
ยุทธศาสตร์ทางการสอนที่ทรงประสิทธิภาพ ที่สามารถถูกถักทอเข้าสู่การสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาในทุกสาขาวิชา 
Isbell et al., 2004 ยอมรับว่า การเล่าเรื่องเป็นยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาทักษะการฟังและการดึงความ
สนใจของนักศึกษาไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวเป็นฐาน เพื่อให้เรื่องราวดังกล่าวดึงดูดใจผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ได้แก่ การเลือกเรื่องราวที่จะน ามาใช้ โดยค านึงความยากง่าย
ในเนื้อหาท่ีเหมาะแก่การท าความเข้าใจของผู้เรียน  ความยาวของเรื่องที่เหมาะสมกับเวลา การตั้งค าถาม การให้แนวทาง การ
ออกแบบวิธีการในการอ่านเรื่องและเล่าเรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนด้วยกัน เหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพจากการใช้เรื่องราว 
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ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

The Role of Lecture and Field Practice Sequence in Plant Production Technology and 
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บทคัดย่อ 
จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือโควิด 19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยต้องปรับเป็นการ

สอนออนไลน์ส่งผลต่อรายวิชาเทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืชซึ่งต้องมีการฝึกปฏิบัติในแปลงเกษตรร่วมกับการเรียน
ภาคทฤษฎี งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดล าดับการเรียนภาคปฏิบัติในแปลงและภาคทฤษฎีต่อการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดล าดับการเรียนภาคปฏิบัติใน
แปลงและภาคทฤษฎี ออกแบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มวัดหลังเรียนครั้งเดียว ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาช้ันปีที่  2, 3 
และ 4 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน 37 คน แบบสอบถามออนไลน์ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยใน
อดีตและรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แบ่งรูปแบบล าดับการเรียนการสอน 2 รูปแบบคือ การเรียนภาคปฏิบัติ
ในแปลงเกษตรก่อนภาคทฤษฎี และการเรียนภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบัติในแปลงเกษตร นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเกือบ
ทั้งหมดเป็นเพศหญิง (28 คนหรือร้อยละ 75.7) อายุเฉลี่ย 21.2 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.15 ผลศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ผ่านการ
เรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ มีระดับความพึงพอใจและสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้ในระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
 
ค าส าคัญ: ล าดับการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ วิชาเทคโนโลยแีละการจัดการผลิตพืช ทักษะผู้เรยีนศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 
The COVID-19 pandemic has created the largest disruption of teaching methods which teachers 

have mostly relied on online teaching mode. This study purposed to determine the role of lecture and 
field practice sequence on the development of the 21st century skills of students in Plant Production 
Technology and Management course, and to study students’ satisfaction levels of the teaching sequences. 
The design of the study was non-randomized one shot case study design. The population were used as 
samples of the study. There were 37 students from 2nd, 3rd, and 4th students in the Bachelor Degree of 
Agricultural Science and Technology. Two teaching methods were performed: Field Practice Priors Lecture 
(FPPL), and Lecture Priors Field Practice (LPFP) for soilless culture topic. Most conformant were females (28 
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or 75.7%), 21.2 years old, and average GPA was 3.15. Results showed that the FPPL and LPFP students had 
satisfaction level of the teaching methods almost the same. Result showed non-statistical difference in the 
development of the 21st century learners’ skills between both teaching methods, an average score more 
than 4, classified in a good level.  
 
Keywords: Lecture and Field Practice Sequence, Plant Production Technology and Management Course, 
the 21th Century Leaner Skills 
 
บทน า  
 จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือโควิด 19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
ผลิตพืชมีการเรียนภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติในแปลงเกษตร ต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษา 2/2563 (ช้ันปีท่ี 2) ต้องเรียนภาคปฏิบัติในแปลงเกษตรก่อนการเรียนภาคทฤษฎี โดยการเรียนภาคปฏิบัตินั้นมี
ทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติแปลงเกษตร ในขณะที่ในช่วงดังกล่าวมหาวิทยาลัยมีนโยบายชะลอการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมถึงห้องปฏิบัติการส่งผลให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเฉพาะในแปลงเกษตรก่อนเรียน
ภาคทฤษฎีส าหรับการเรียนแต่ละครั้ง ในขณะที่นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่เรียนในภาคการศึกษา 2/2562 และช้ันปีที่ 4 ที่เคยเรียน
ในภาคการศึกษา 2/2561 ได้มีการเรียนภาคทฤษฎีก่อนการเรียนภาคปฏิบัติในแปลงเกษตร ทั้งนี้การเรียนภาคปฏิบัติเป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งสร้างกระบวนการ
ขั้นพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการแสวงหาความรู้ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการกระท าล้ วนเป็นผลที่ได้จาก
ประสบการณ์ ถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้หรือฝึกฝน ทักษะต่าง ๆ จากข้อผิดพลาด ท าผิดซ้ าในเรื่องเดิมๆ ผู้เรียนจะไม่
สามารถแสวงหาความรู้ ในที่สุดก็จะไม่สามารถปรับตัว ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้  (Honey and Mumford, 
1992) ดังนั้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจึงเป็นกระบวนการสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เชิงสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ 
(Concrete Experience) ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมจากสภาพจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การค้นคว้า การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ และลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนการเรียนรู้ (Reflective Observation) มีการทบทวน
ข้อมูลจากการค้นคว้า และเมื่อมีการเรียนภาคทฤษฎีเมื่อผู้สอนบรรยายผู้เรียนที่มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติมาแล้วจะสามารถ
น ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนด้วยกันในกลุ่ม (Discussion) รวมถึงสามารถสรุปองค์ความรู้ (Abstract 
Conceptualization) ผ่านประสบการณ์หรือการลงมือกระท าร่วมกับความรู้ที่ได้รับจากผู้สอนในเนื้อหาที่เรียน (นงนุช และ
คณะ, 2560)   

อย่างไรก็ตามจากการจัดล าดับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลติพืช
ที่แตกต่างกันของนักศึกษา 3 รุ่น ซึ่งแท้จริงแล้วมีเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคร์ายวิชาเหมือนกัน จึงท าให้มีข้อ
สงสัยในประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดล าดับการเรยีนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่อาจส่งผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดล าดับการเรียนภาคปฏิบัติในแปลงและภาคทฤษฎีต่อการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา
เทคโนโลยีและการจดัการผลติพืช ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการเรยีนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดร้ับ
ความรู้และมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาผลการจัดล าดับการเรียนภาคปฏิบัติในแปลงและภาคทฤษฎีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษที ่21  

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและการจัดการผลติ
พืช 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช โครงการ
จัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี จ านวน 37 คน ทั้งหมดที่
ผ่านการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืชในหัวข้อ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการปลูก ( Soilless 
Culture) โดยแบ่งรูปแบบล าดับการเรียนการสอน 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 เรียนภาคปฏิบัติในแปลงก่อนภาคทฤษฎีส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 10 คน และรูปแบบที่ 2 เรียนภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบัติในแปลงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 4 
จ านวน 27 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) พัฒนาขึ้นจาก

งานวิจัยในอดีต (ชาคริต, 2560; เหงียน และ สิรินาถ 2561; อมรรัตน์ และคณะ, 2563) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปนักศึกษา ตอนท่ี 2 ประสบการณ์การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการปลูก ตอนท่ี 3 ระดับความ
พอใจและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และตอนที่ 4 ความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนกับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในแบบสอบถามตอนที่ 3 และ 4 วัดระดับความพอใจ ความเหมาะสม
ของรูปแบบการสอน และความสอดคล้องทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยระดับลิเคิร์ต (Likert Scale) ดังนี้  
น้อยที่สุด (1)  น้อย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) และ มากท่ีสุด (5) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลทั่วไปและระดับความพึงพอใจและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Pair Sample t-test ส าหรับการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ความเหมาะสมของรูปแบบการสอน และความสอดคล้องของรูปแบบการสอนกับทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
ผลและอภิปราย   
ข้อมูลทั่วไปและประสบการณ์การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการปลูก 

จากข้อมูลที่รวบรวมพบว่านักศึกษาทุกคนที่ตอบแบบสอบถามผ่านการเรียนวิชา การจัดการทรัพย์ยากรดิน และ 
สรีรวิทยาพืช ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส าหรับเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช นักศึกษาเกือบท้ังหมดเป็นเพศหญิง 
(28 คนหรือร้อยละ 75.7) นักศึกษามีอายุเฉลี่ย 21.2 ปี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.15 (ตารางที่ 1) 

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาที่เรียนรูปแบบที่ 1 เรียนภาคปฏิบัติในแปลงก่อนภาคทฤษฎีร้อยละ 90 และนักศึกษา
เรียนรูปแบบที ่2 เรียนภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบัติในแปลงร้อยละ 96.63 รู้จักการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการปลูกก่อน
เริ่มเรียนรายวิชาเทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช โดยเรียนรู้ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ หนังสือ และทัศนศึกษา 
อย่างไรก็ตามด้านการลงมือปฏิบัติจริงพบว่ามีนักศึกษาเพียงร้อยละ 30 และ 74 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) เท่านั้นที่เคยปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการปลูกและเป็นการปลูกพืชไม่ใช้ดินในสารละลายธาตุอาหาร (Hydroponics) 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและประสบการณ์การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเปน็วัสดุในการปลูก  

 การเรยีนภาคปฏิบัติในแปลง
ก่อนภาคทฤษฎ ี

เรียนภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบัติในแปลง 

อาย ุ 20-23 ปี 20-23 ปี 
เพศหญิง ร้อยละ 80 ร้อยละ 78 
เพศชาย ร้อยละ 20 ร้อยละ 22 
เกรดเฉลี่ยสะสม (ค่าเฉลี่ย ± SD) 3.28±0.30 3.07±0.44 
รู้จักการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการ
ปลูกก่อนเรียน  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 96.63 

เคยปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการปลูก ร้อยละ 30 ร้อยละ 74 
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ระดับความพึงพอใจและความสอดคล้องของรูปแบบการสอนกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ตารางที่ 2) ด้านการหาวิธีการในการแก้ปัญหา พบว่าการ

จัดล าดับการเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบเมื่อนักศึกษาพบปัญหาในการปฏิบัติจะหาวิธีการแก้ปัญหาไม่แตกตา่งกันทางสถิติ โดย
วิธีการที่เลือกใช้ส่วนใหญ่คือ การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ( =4.60 และ 4.22 ตามล าดับ) หรือปรึกษาอาจารย์ ( =4.50 และ 
4.19 ตามล าดับ) ในขณะที่นักศึกษาที่เรียนภาคปฏิบัติในแปลงก่อนเรียนภาคทฤษฎีมีแนวโน้มที่จะหาวิธีแก้ปัญหาจากกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดในห้องเรียน ( =4.20) มากกว่านักศึกษาที่เรียนภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบัติในแปลง ( =-3.85) 
(ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานการณ์ที่นักศึกษาพบตอนปฏิบัติกระตุ้นให้เกิดการปรึกษาซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเรียน 
เนื่องจากมีประเด็นปัญหาที่พบแล้วก่อนจะเรียนภาคทฤษฎีและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของปานทิพย์ (2561) ที่พบในการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ที่เมื่อผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติจะกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 
และทักษะสร้างปัญญาของตนเอง (Self-intelligence) 
 
ตารางที่ 2 แหล่งข้อมูลที่นักศึกษาใช้หาวิธีการแก้ปัญหาการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการปลูก 
 การเรยีนภาคปฏิบัติในแปลง

ก่อนภาคทฤษฎี  
(ค่าเฉลี่ย ± SD) 

เรียนภาคทฤษฎีก่อน
ภาคปฏิบตัิในแปลง

(ค่าเฉลี่ย ± SD) 

T-test p-value 

อ่านหนังสือ 3.30 ± 0.82 2.96 ± 1.06 0.910 0.369 
สืบค้นจากอินเตอร์เนต็ 4.60 ± 0.52 4.22 ± 0.64 1.670 0.104 
ปรึกษารุ่นพี่หรือเพื่อน 3.60 ± 0.70 3.89 ± 0.97 -0.856 0.398 
ปรึกษาอาจารย ์ 4.50 ± 0.53 4.19 ± 0.79 1.167 0.251 
กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ที่
จัดในห้องเรียน 

4.20 ± 0.79 3.85 ± 0.77 1.214 0.233 

 
ด้านระดับความพอใจ พบว่านักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีระดับความพึงพอใจระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4) ใน 3 

ด้าน คือ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านการน าเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (ตารางที่ 3) และยังพบว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม มีความสอดคล้องและส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4) (ตารางที่ 4)  

นอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการทั้งสอน 2 รูป สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์รายวิชา
ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทั้งสอน 2 รูปแบบเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติหรือจากประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมของตนเองดีขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดค าถาม 
และแสวงหาค าตอบด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ การลงมือปฏิบัติ
กระท าจริง การวิพากษ์วิจารณ์ การอภิปราย การพิจารณา การไตร่ตรอง การทบทวน และการสะท้อนความคิดของตนออกมา 
(บุญเลี้ยง, 2556) ดังนั้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติหรือจากประสบการณจ์ึงส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (อมรรัตน์ และ
คณะ, 2563) และช่วยตอบค าถามถึงผลกระทบต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผู้สอนต้อง
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้แตกตา่งไปจากเดิม เช่น มีการสอนออนไลน์ การสอนผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือการสลบั
เนื้อหาบทเรียน ฯลฯ ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอนและปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียน (Kayii and 
Dambo, 2018) 
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ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจและความเหมาะสมของรูปแบบการสอน 
 การเรยีนภาคปฏิบัติ

ในแปลงก่อนทฤษฎี 
(ค่าเฉลี่ย ± SD) 

เรียนภาคทฤษฎีก่อน
ภาคปฏิบตัิในแปลง 

(ค่าเฉลี่ย ± SD) 

T-test p-value 

นักศึกษามีบทบาทในการเรยีนการสอนมากยิ่งข้ึน
กับการเรยีนการสอน 

4.40 ± 0.52 4.44 ± 0.58 -0.214 0.832 

การบรรยายคล้องกับเนื้อหาในการปฏิบัติ
สอดคล้องกัน 

4.50 ± 0.53 4.63 ± 0.49 -0.699 0.489 

อาจารยส์อนใช้เวลาในการสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.50 ± 0.53 4.63 ± 0.49 -0.699 0.489 

อาจารย์ยกตัวอย่างประกอบการท ากิจกรรมได้
ชัดเจนสอดคล้องกับความเข้าใจ 

4.70 ± 0.48 
 

4.63 ± 0.49 0.388 0.700 

อาจารย์เตรียมการสอนอย่างมีขั้นตอนเข้าใจได้
ง่าย 

4.80 ± 0.42 4.63 ± 0.56 0.866 0.393 

อาจารยส์รุป ขี้แจง ข้อบกพร่องและให้แนว
ทางแก้ไข 

4.60 ± 0.52 4.67 ± 0.48 -0.368 0.715 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการ
สอน 

4.50  ± 0.53 
 

4.59 ± 0.50 -0.493 0.625 

เนื้อหาการสอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 4.60 ± 0.52 4.67 ± 0.48 -0.368 0.715 
 

ตารางที่ 4 ระดับความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 การเรยีนภาคปฏิบัติ

ในแปลงก่อนทฤษฎี 
(ค่าเฉลี่ย ± SD) 

เรียนภาคทฤษฎีก่อน
ภาคปฏิบตัิในแปลง 

(ค่าเฉลี่ย ± SD) 

T-test p-value 

ท าให้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 4.40 ± 0.52 4.37 ± 0.63 0.133 0.895 
ท าให้มีทักษะในการแก้ปัญหา 4.40 ± 0.52 4.44 ± 0.58 -0.214 0.832 
ท าให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ในศาสตร์ที่
เรียน 

4.40 ± 0.52 4.48 ± 0.64 -0.359 0.722 

ท าให้เกิดทักษะด้านความร่วมมือระหว่าง
บุคคลในการท างาน 

4.30 ± 0.67 4.56 ± 0.58 -1.143 0.261 

ท าให้เกิดทักษะการท างานเป็นทีม 4.50 ± 0.53 4.44 ± 0.58 0.266 0.792 
ท าให้เกิดมิตรภาพและความสามัคคีระหว่าง
บุคคล 

4.40 ± 0.52 4.41 ± 0.64 -0.033 0.974 

ท าให้เกิดทักษะภาวะผู้น า 4.10 ± 0.57 4.30 ± 0.67 -0.823 0.416 
ท าให้มีทักษะการสื่อสาร 4.60 ± 0.52 4.52 ± 0.70 0.335 0.740 
ท าให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.30 ± 0.48 4.41 ± 0.57 -0.527 0.602 
ท าให้มีทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพ 4.50 ± 0.53 4.67 ± 0.55 -0.822 0.417 

  
สรุปผลการวิจัย    

จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือโควิด 19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยต้องปรับเป็นการ
สอนออนไลน์ส่งผลต่อรายวิชาเทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืชที่ต้องจัดล าดับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือมีการเรียนภาคปฏิบัติในแปลงเกษตรก่อนเรียนภาคทฤษฎี ผลการศึกษาสรุปว่า ในมุมมองของ
นักศึกษาการมีความถึงพอใจด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนและระดับความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนสอน
ในแต่ละรูปแบบล าดับการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน และล าดับการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแปลงเกษตรไม่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 อย่างมีสาระส าคัญ ในขณะที่การเรียน
ภาคปฏิบัติในแปลงเกษตรมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนด้วยกัน และมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลและศึกษาเฉพาะหัวข้อการปลกูพืชไร้ดนิ ท าให้กลุ่มตัวอย่าง
บางกลุ่มยังไม่มีข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศึกษาจึงไม่ได้เปรียบเทียบความส าเร็จในเชิงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
แต่ละรูปแบบการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยในอนาคตจึงควรขยายระยะเวลาการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งภาคการศึกษาจะ
ท าให้ผลการศึกษามีมุมมองที่ลึกและสมบูรณ์มากขึ้น 

2. รายวิชาเทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืชมีการเรียนภาคปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และภาคปฏิบัติ
ในแปลงเกษตร ซึ่งในช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่เน้นการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ท าให้ผลการศึกษาไม่ครอบคลุมการเก็บข้อมูลด้านภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นข้อจ ากัดของ
งานวิจัยในครั้งนี ้

3. ผลการศึกษาจึงไม่ครอบคลุมการศึกษาเชิงคุณภาพในบริบทการสังเกตการณ์เรียนรู้หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เนื่องจากช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูลเป็นช่วงเกิดสถานการณ์โรคโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถติดต่อสัมภาษณ์และสังเกตุพฤติกรรม
ของนักศึกษาได้ งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาให้ครอบคลุมในการวิจัยเชิงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ 
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บทคัดย่อ 
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนที่ต้องปรับเป็นการสอนออนไลน์สลับกับ

การเรียนในห้องเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนสอนแบบผสมผสาน งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และเพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีสอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ออกแบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มวัดหลังเรียนครั้ง
เดียว ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) จ านวน 43 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบการเรียนการสอนแบ่งเป็นการเรียนแบบในห้องเรียน
หรือออฟไลน์ 3 ครั้งและการเรียนออนไลน์รวมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิควีดีโอช่วยสอน 4 ครั้ง และจัดกิจกรรม Active Learning 
ระหว่างเรียน 6 กิจกรรม พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (33 คนหรือร้อยละ 76.7) อายุเฉลี่ย 19.8 ปี เกรดเฉลี่ย 3.02 
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเรียนในห้องเรียนสูงกว่าการเรียนออนไลน์ (x=8.63 และ 8.27) สื่อการสอนที่ได้คะแนน
ความพึงพอใจสูงสุดส าหรับการเรียนในห้องเรียนและออนไลน์คือไฟล์น าเสนอที่ส่งให้ก่อนเรียน (x=9.08 และ 8.94) กิจกรรมที่
มีระดับความพึงพอใจสูงสุดด้านปัญญาและความรู้คือกิจกรรมที่ 1 (x=9.01) และด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสูงสุดคือ กิจกรรมที่ 5 (x=9.17 และ 8.82 ตามล าดับ)  ผลการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้นพบว่าด้านปัญญาและความรู้กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2  และกิจกรรมที่ 5 ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน
กิจกรรมที่ 5 และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 6  มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีสาระส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม Active Learning 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการบัญชีบริหาร 
 

Abstract 
The COVID-19 pandemic has created the largest disruption of teaching methods which have been 

switched between online and offline teaching modes, or blended learning approach. This study determined 
the effects of blended learning approach on students’ academic achievement in management accounting 
course. Two objectives are to find out effects of blended learning approach on students’ academic 
achievement and to evaluate students’satisfaction of blended learning approach in accordance with the 
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21th century learning framework. The design of the study was non-randomized one shot case study design. 
The population were used as samples of the study. There were 43 students studying in the 2nd year in the 
Bachelor Degree of Business Administration Program (Business Management). A self-developed online 
questionnaire was used and gathered data during Feb 2021. The blended learning approach included 3 
sessions of face-to-face or offline teaching and 4 online teaching sessions, including 1 electronic VDO aid 
instruction. In these sessions, 6 active learning activities were performed. The results showed that most of 
respondents were female (33 students or 76.7%), an average age was 19.8 years old and the GPA 3.02. 
Offline teaching sessions achieved higher satisfaction over online sessions (x=8.63 and 8.26). Preferable 
materials for both modes were presentation files (x=9.08 and 8.94). The Activity 1 contributed the highest 
satisfaction level in the knowledge and learning dimension (x=9.01). The Activity 5 provided the highest 
satisfaction level both in the lecture participation as well as the interrelationship and responsibility 
dimensions (x=9.17 and 8.82, respectively). Multiple regression was performed and showed that; for the 
knowledge and learning dimension, the Activity 1, the Activity 2, and the Activity 5; for the lecture 
participation dimension, the Activity 5; and for the interrelationship and responsibility dimension, the Activity 
2, the Activity 3, and the Activity 6 were statistically effected on students’ academic achievement. Findings 
indicated that active learning activities designed for teaching could effect on students’ academic 
achievement.  
 
Keywords:  Blended learning approach, Academic Achievement, Management Accounting Course 
 
บทน า  

 จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในช่วงปลายปี 2563-ต้นปี 2564 ที่ผ่าน ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาด าเนินการได้อย่างไม่เต็มที่ รัฐบาลได้มีการประกาศปิดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน (Offline) และปรับเป็นการสอนแบบเป็นออนไลน์ (Online) ท าให้มีข้อสงสัยถึงคุณภาพการสอนออนไลน์ที่
ประสิทธิภาพอาจไม่เทียบเท่ากับการสอนในห้องเรียนและอาจท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนอาจด้อยไปด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอนและปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เรียน (Kayii and Dambo, 2018; ไทยรัฐออนไลน์, 2564) 
อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยด้านการศึกษายืนยันว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ไม่แตกต่างจากรูปแบบการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ (สุวัฒน์ , 2557) และเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ที่เป็นท่ียอมรับของนักการศึกษาต่างๆ มาอย่างยาวนาน  

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการจัดการเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการสอนผสมระหว่างการ
สอนแบบ Fact-to-Face และการสอนและท ากิจกรรมออนไลน์ ใช้เทคโนยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์และมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (Dzakiria et al., 2012) รวมถึงใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย พัฒนาความร่วมมือและ
การท างานเป็นทีม และมีการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ (Graham, 2006; Vaughan, 2014) นอกจากนี้การจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานมีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนเพื่อให้ผู้มีเรียนมีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ลด
ช่ัวโมงการบรรยายในห้องเรียน อาจารย์ผู้สอนต้องปรับกระบวนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เทคนิคและเครื่องมือที่
อาจารย์ผู้สอนสามารถน าประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออื่นๆ เช่น Web based Learning, CAI, E-
book และผ่านการเครื่องมือสื่อสารในลักษณะ Social Learning เช่น Facebook และระบบไลน์  (สุสัณหา และ คณะ , 
2558) ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ของพลเมืองศตวรรษที่ 21 ทั้งของผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนในด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้เท่าทันด้านการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) งานวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา และเพื่อวัด
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่สอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
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รายวิชาบัญชีบริหารส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
วัตถุประสงค์  (TH Sarabun New 14, Bold)   

1. ประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  
2. วัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่สอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย  (TH Sarabun New 14, Bold)  

งานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ออกแบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มวัดหลังเรียนครั้งเดียว (The One-Group 
Posttest Only Design) (Sekaran and Bougie, 2016) มีรายละเอียดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
วิธีการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรทั้งหมดคือกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) คณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีที่ลงทะเบียนเรยีนในรายวิชาการบัญชีบรหิาร
ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทั้งหมดจ านวน 43 คน นักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มเรียนที่มีการเรียนท้ังในห้องเรียนและเรียน
ออนไลน์ระหว่างการเรียนสัปดาห์ที่ 1-7 (พฤศจิกายน 2563-มกราคม 2564) จากการประกาศหยุดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนต้องปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) และนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเหมาะสมส าหรับเป็นกลุ่มทดสอบเนื่องจากมีประสบการณ์การ
เรียนออนไลน์มาแล้วในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ท าให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และมีพื้น
ฐานความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเดียวกัน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
     ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และได้พัฒนา
เครื่องมือดังนี ้

(1) ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่พัฒนาสอดคล้องตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของการศึกษาการ
บัญชีท่ีพร้อมพร และคณะ (2563) ได้สรุปจากงานวิจัยในอดีต กล่าวคือมีการผสมผสานระหว่างการเรียนในช้ัน
เรียนและการเรียนออนไลน์ การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือเว็บช่วยสอน และมีการน าเทคโนโลยีและการ
สื่อสารมาช่วย งานวิจัยใช้เนื้อหากับค าอธิบายรายวิชาการบัญชีบริหารจ านวน 5 บทเรียน คือ บทที่ 1-2 ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร บทที่ 3 การจ าแนกต้นทุนผลิตภัณฑ์ บทที่ 4 ระบบต้นทุนงาน และบทที่ 5 
ระบบต้นทุนกระบวนการ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 กิจกรรม ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ชุดกิจกรรมที่พัฒนา 
เนื้อหา รูปแบบการเรียน รายละเอียดชุดกิจกรรม 

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการบญัชี
บริหาร 

สัปดาห์ที่ 3  
เรียนออนไลน ์

กิจกรรมที่ 1: ให้นักศึกษาเลือกสินค้าที่สนใจพร้อมเขยีนวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสินค้าตามแนวคดิต้นทุนผลิตภัณฑ์ แนวคดิพฤติกรรมต้นทุนและอื่นๆ (งาน
เดี่ยว) 

ความรู้เบื้องต้นและ
การแยกประเภท
ต้นทุนผลติภณัฑ์ใน
ระบบต้นทุนงาน 

สัปดาห์ที่ 4  
เรียนในห้องเรียน 

กิจกรรมที่ 2: ดูวีดโีอการท าเค้กสม้หน้านิ่ม และให้เขียนขั้นตอนการท าและ
ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน วิเคราะห์ต้นทุนตามแนวคิดต้นทุนผลิตภณัฑ์ 
(งานเดี่ยว) 

สัปดาห์ที่  5 
คลิป MOOC 

กิจกรรมที่ 3: ให้นักศึกษาหาคลิปวีดีโอการผลิตสินค้าท่ีตนเองสนใจ และใส่เสียง
บรรยายภาพเพื่อวิเคราะหต์้นทุนตามระบบต้นทุนงาน (งานกลุ่ม) 

การโอนปิดผลต่าง
ค่าใช้จ่ายการผลิต
จัดสรรเปรียบเทียบ
กับค่าใช้จ่ายจริง 

สัปดาห์ที่ 6  
เรียนออนไลน ์

กิจกรรมที่ 4: อาจารย์ยกตัวอย่างประเภทค่าใช้จ่ายการผลติและแนวทางการ
จัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต และให้นักศึกษาออกแบบโจทย์การผลิตสินค้า 
การหาเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนท่ีเหมาะสมและบันทึกบัญชีตามตัวอย่างใน
เอกสารประกอบการบรรยาย (งานกลุ่ม) 

ความรู้เบื้องต้นของ
ระบบต้นทุน
กระบวนการ 

สัปดาห์ที่ 7  
เรียนออนไลน ์

กิจกรรมที่ 5: นักศึกษาเลือกอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าท่ีสนใจ เขียน
กระบวนการผลติแตล่ะแผนก พรอ้มจัดท าสรุปต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในรายงานต้นทุน
การผลิต (งานเดี่ยว) 

รูปแบบการผลติ
สินคา้แบบคู่ขนาน
และแบบตามล าดับ 

สัปดาห์ที่ 7  
เรียนออนไลน ์

กิจกรรมที่ 6: ศึกษาข้อมูลจากอุตสาหกรรมการผลิตที่ศึกษา เขียนรปูแบบการ
ผลิตแบบคู่ขนานและแบบตามล าดับ พร้อมอธิบายจ านวนรายงานตน้ทุนการ
ผลิตทีต่้องจัดท า (งานเดี่ยว) 

  
(2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกจิกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายละเอียดของเครื่องมือ

ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ภูมิล าเนา เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์ 

ตอนท่ี 2 ระดับความพอใจและความมีประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสอน และสื่อการสอนที่ใช้ และตอนท่ี 3 ประเมิน
ระดับความพอใจในประสิทธิภาพในกิจกรรมตามการพัฒนาทักษะผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชา 3 มุมมองคือ 
ด้านความรู้และปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(3) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาไปให้ผู้เช่ียวชาญ 2 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) มีระดับคะแนนดังต่อไปนี้  
คะแนน +1 ส าหรับข้อค าถามความพึงพอใจท่ีแน่ใจวัดได้ตรงตามเนื้อหา 
คะแนน 0 ส าหรับข้อค าถามความพึงพอใจท่ีไม่แน่ใจวัดได้ตรงตามเนื้อหา 
คะแนน -1 ส าหรับข้อค าถามความถึงพอใจท่ีแน่ใจว่าไม่วัดได้ตรงตามเนื้อหา 

ผลการพิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถามแล้วน าผลการพิจารณามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยได้ค่า
อยู่ระหว่าง 0.95 

 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
(1) ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัยในช้ันเรียน แจ้งการน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวม

และให้ตอบแบบสอบถามโดยสมัครใจ จากนั้นได้ส่งไฟล์แบบสอบถามให้ผู้เรยีนประเมนิระดบัความพึงพอใจดว้ย
ความสมัครใจ ภายในระยะเวลาในการส่ง 15 วัน  

(2) น าไฟล์แบบสอบถามที่ได้รับตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน และหากไม่ครบถ้วนจะแจ้งกลับไปให้ผู้ตอบ
แบบสอบถาม และให้ส่งแบบสอบถามกลับมาอีกครั้งภายใน 7 วัน 
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(3) น าไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย ลงรหัสเพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรม 
SPSS 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
(1) วิเคราะห์และเปรียบเทียบความพึงพอใจจากคะแนนระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรม Active Learning ของ

นักศึกษา 3 ด้าน คือ 1)ด้านความรู้และปัญญา 2)การมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และ 3)ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แปลความหมายระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์ของ Rodriguez (2014) ที่ใช้มาตรวัด 10 ระดับส าหรับการ
ประเมินวัดความพึงพอใจ มาตรวัดระดับ 10 = พอใจมากท่ีสุด และ 0 = ไม่พอใจท่ีสุด ตามล าดับ 

(2) วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานของกิจกรรม 6 กิจกรรม 3 ด้านการเรียนรู้ คือ 1)ด้านความรู้และ
ปัญญา 2)การมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

 
ผลและอภิปราย     
ข้อมูลทั่วไป 
  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 43 คนมีอายุเฉลี่ย 19.8 ปี 2 ใน 3 เป็นเพศหญิง มีพื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายศิลป์-ค านวณมากที่สุด (15 คนหรือร้อยละ 34.9) รองลงมาคือสายศิลป์-ภาษา (13 คนหรือร้อยละ 30.2) และสายวิทย์-
คณิต (12 คนหรือร้อยละ 27.9) ที่เหลือเป็นจบการศึกษาระดับ ปวช. ตามล าดับ มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.02  

นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเรียนในห้องเรียนสูงกว่าการเรียนออนไลน์ (x=8.63 และ 8.27 ตามล าดับ) สื่อ
การสอนที่ได้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดส าหรับการเรียนในห้องเรียนและออนไลน์คือไฟล์น าเสนอที่ส่งให้ก่อนเรียน (x=9.08 
และ 8.94 ตามล าดับ) ในขณะที่สื่อประเภทวีดีโอได้รับความนิยมน้อยที่สุดสอดคล้องกับผลของ Alexander (2010) อ้างใน
พร้อมพร และคณะ (2563) และสิริพร (2563) ที่มองว่าการเรียนโดยใช้เว็บช่วยสอนและวีดีโอจะส่งผ่านความรู้ให้ผู้เรียน
ออนไลน์เพียงร้อยละ 1-29 จึงควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานท้ังแบบในห้องเรียนและออนไลน์ (ตารางที่ 2)  

กิจกรรม Active Learning (รายละเอียดกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 1) ที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดด้านปัญญา
และความรู้คือกิจกรรมที่ 1 นักศึกษาเลือกสินค้าที่สนใจพร้อมเขียนวิเคราะห์องค์ประกอบของสินค้าตามแนวคิดต้นทุน
ผลติภัณฑ์ แนวคิดพฤติกรรมต้นทุนและอื่นๆ (x=9.01) และด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบสูงสุดคือ กิจกรรมที่ 5 นักศึกษาเลือกอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่สนใจ เขียนกระบวนการผลิตแต่ละแผนก 
พร้อมจัดท าสรุปต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในรายงานต้นทุนการผลิต (x=9.17 และ 8.82 ตามล าดับ) (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 

 การเรยีนในห้องเรียน 
Mean (SD) 

การเรยีนออนไลน ์
Mean (SD) 

ความพึงพอใจในรูปแบบการเรยีน 8.63 (1.19) 8.27 (1.47) 
เอกสารประกอบการสอน 
     ไฟล์น าเสนอที่ส่งให้ก่อนเรยีน      

 
9.08 (1.17) 

 
8.94 (1.14) 

     ไฟล์น าเสนอที่ใช้เรียนและส่งให้หลังเรยีน 9.02 (1.16) 8.84 (1.28) 
     คลิปวีดีโอสรุปการสอนทีส่่งให้หลังเรียน 8.01 (1.23) 8.06 (1.42) 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในกิจกรรม Active Learning 
กิจกรรม ด้านความรู้และปญัญา ด้านปฏสิัมพันธ์กับอาจารย์ผูส้อน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 
Cronbachs' 

Alpha 
Mean (SD) Cronbachs' 

Alpha 
Mean (SD) Cronbachs' 

Alpha 
Mean (SD) 

1 0.914 9.01 (2.25) 0.844 8.66 (1.28) 0.885 8.66 (0.94) 
2 0.900 4.28 (0.48) 0.820 8.36 (1.04) 0.914 8.47 (1.07) 
3 0.866 8.55 (1.11) 0.858 8.72 (1.19) 0.869 8.62 (0.96) 
4 0.869 8.57 (1.12) 0.916 8.58 (1.08) 0.851 8.65 (0.94) 
5 0.908 8.62 (1.05) 0.879 9.17 (4.07) 0.916 8.82 (1.23) 
6 0.301 8.64 (1.02) 0.888 8.66 (1.28) 0.915 8.67 (1.09) 

 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยกิจกรรม Active Learning ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นมีค่า Adjusted R2  หรือค่าความเช่ือถือได้ของตัวแปรอิสระการพัฒนาทักษะ 
3 ด้านของ 6 กิจกรรม และระดับความพึงพอใจในกิจกรรมและรูปแบบการสอนในการท านายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้
ประมาณ 57.4% (ตารางที่ 4) ผลการวิเคราะห์พบว่าด้านปัญญาและความรู้กิจกรรมที่ 1 (t=2.730, p=0.016) กิจกรรมที่ 2 
(t=3.391, p=0.004) และกิจกรรมที่ 5 (t=-4.028, p=0.001) มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีสาระส าคัญทางสถิติ จาก
กิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (สุทธิวรรณ, 2560 และพร้อมพร และคณะ, 2563) 
กล่าวคือด้านความรู้และปัญญาส าหรับกิจกรรมที่ 1, 2 และ 5 (รายละเอียดกิจกรรมดังตารางที่ 1) ที่เน้นทักษะการคิดและ
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking and Problem Solving) โดยการแก้ปัญหาด้านการจ าแนกต้นทุนและการ
วิเคราะห์ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในแต่ละผลิตภัณฑ์ตามลักษณะกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามในกิจกรรมที่ 5 เนื่องจากนักศึกษาส่วน
ใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์การผลิตสินค้าท าให้มองว่าตนเองได้รับความรู้และปัญญาในกิจกรรมนี้น้อย 

ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนผลการวิเคราะห์พบว่าเฉพาะกิจกรรมที่ 5 (t=-2.617, p=0.020) มีผลเชิงลบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีสาระส าคัญ ทั้งนี้อาจเนื่องจากรูปแบบกิจกรรมที่ให้นักศึกษาสมมติบทบาทว่าก าลังท าการผลิต
สินค้าและต้องเขียน Flow Chart กระบวนการผลิตพร้อมวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีประสบการณ์การผลิต
สินค้าน้อยและมีความต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีประเด็นข้อสงสัยในกิจกรรมกับผู้สอนมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ 
อย่างไรก็ตามในสัปดาห์ดังกล่าวเป็นช่วงที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ส่งผลให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้น้อย 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เน้นทักษะด้านภาวะผู้น า (Leadership) และทักษะความ
ร่วมมือและการท างานเป็นทีม (Collaboration and Teamwork Skills) พบว่ากิจกรรมที่ 2 (t=2.592, p=0.021) กิจกรรมที่ 
3 (t=-2.901, p=0.012) และกิจกรรมที่ 6 (t=3.135, p=0.007) มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีสาระส าคัญทางสถิติ 
อย่างไรก็ตามนักศึกษามองว่าในกิจกรรมที่ 3 ซึ่งให้หาคลิปวีดีโอการผลิตสินค้าที่ตนเองในใจพร้อมอัดเสียงการวิเคราะห์ต้นทุน
สินค้าและมอบหมายเป็นงานกลุ่มในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งอาจท าให้มีการติดต่อระหว่างบุคคลไม่สะดวก
และด้านความรับผิดชอบของสมาชิกไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นช่องว่าของการพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการท างานเป็นทีมของนักศึกษา ซึ่งงานวิจัยในต่างประเทศส่วนใหญ่ผู้เรียนจะมีทักษะด้ านการท างานเป็น
ทีมจึงส่งผลเชิงบวกต่อการการพัฒนาทักษะผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ด้านความร่วมมือและการท างานเป็นทีม (Gosper et al., 
2008) 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม Active Learning ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในขณะที่
ระดับความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรม และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (การเรียนในช้ันเรียนและการเรียนออนไลน์) ไม่
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียน
และการเรียนออนไลน์หรือผ่านวีดีโอช่วยสอนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในผลสัมฤทธิ์การเรียน ช่วยตอบค าถามด้านคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนไลน์ด้านประสิทธิภาพที่ไม่แตกต่างกับการเรียนในห้องเรียน (สุวัฒน์, 2557 และ Kayii and Dambo, 
2018) 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงพหุ (N=36) 
ตัวแปร กิจกรรม  

t-value (p-value) 
1 2 3 4 5 6 

ด้านความรู้และปญัญา 2.73 
(0.016) 

3.391 
(0.004) 

-0.576 
(0.574) 

0.043 
(0.966) 

-4.028 
(0.001) 

1.31 
(0.211) 

ด้านปฏสิัมพันธ์กับผูส้อน -0.405 
(0.692) 

-1.954 
(0.071) 

-1.046 
(0.313) 

1.708 
(0.11) 

-2.617 
(0.021) 

-0.983 
(0.342) 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 1.076 
(0.3) 

2.592 
(0.021) 

-2.901 
(0.012) 

-0.545 
(0.594) 

-1.546 
(0.144) 

3.135 
(0.007) 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในทุกกิจกรรม -0.116 (0.909) 
ระดับความพึงพอใจรูปแบบการเรยีนในช้ันเรียน -0.701 (0.495) 
ระดับความพึงพอใจรูปแบบการเรยีนออนไลน ์ 0.440 (0.667) 
ค่าคงท่ี 4.471 (0.001) 
Durbin Watson 1.713 
Adjusted R2 0.574 
F-value 3.247 (0.014) 

 
สรุปผลการวิจัย    

นักศึกษามองว่ารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนและออนไลน์ให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน รวมถึงนักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับเอกสารประกอบการสอนประเภทไฟล์น าเสนอที่ ส่งให้ก่อนเรียน ในขณะที่กิจกรรม Active 
Learning ที่จัดในรายวิชาการบัญชีบริหารมีผลต่อการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในมุมมองที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 ด้าน คือ ด้านความรู้และปัญญา ด้านปฏิสัมพันธ์กับ
อาจารย์ผู้สอน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานท่ีมีการสอนในห้องเรียนและสอนออนไลน์ร่วมกับการใช้วีดีโอช่วยสอน รวมถึงรูปแบบการท างานเดี่ยวและ
งานกลุ่มมีผลการผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษา ดังนั้นเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นงานวิจัยใน
อนาคตควรออกแบบการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้นที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และอาจ
เปรียบเทียบวิธีการมอบหมายงานตามหลักการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่  21 โดยอาจเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากการท างานเดี่ยวและการงานกลุ่มหรือร่วมเรียนด้วยกัน และควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพร่วมด้วย 

 
ค าขอบคุณ   

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส าหรับ
ค าแนะน าการวิจัยในช้ันเรียนที่มีประโยชน์ ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่จัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในช้ันเรียน ขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ช้ันปีท่ี 2 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามประเมินการสอน และขอขอบคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี ที่ช่วยให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมและตรวจสอบการใช้สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน

ที่พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
จ านวน 25 คน โรงเรียนขนอมพิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้รู ปแบบการใช้ปัญหา
เป็นฐาน แบบบันทึกการสะท้อนผล วีดีโอที่บันทึกขณะสอน และแบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนได้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 1.ขั้นก าหนดปัญหา 2.ขั้นท าความ
เข้าใจกับปัญหา 3.ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4.ขั้นสังเคราะห์ความรู้ 5.ขั้นสรุปและประเมินค่าหาค าตอบ และ 6.ขั้นน าเสนอ
และประเมินผลงาน และเมื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในด้านความคิดหลากหลาย, ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.0, 40.0 และ 
45.0 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: ทักษะความคิดสร้างสรรค์  การจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

 
Abstract 

This classroom action research aims to study the learning management process using PBL to 
promote creative thinking skills, and compare students' creative thinking skills before and after the PBL 
learning management on the topic of Earth and its' change.  The target group is 25 grade- 8 students of 
Khanompittaya School, Khanom district, Nakhon Si Thammarat.  The instruments are composed of the 
lesson plans based on PBL, the reflection form, the recorded teaching video, and the open- ended test of 
creative thinking skills. The collected data were analyzed by qualitative and quantitative methods. Results 
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revealed that the PBL learning management process to promote students' creative thinking skills on the 
topic of Earth and its' change should consist of six steps:  1)  define a problem, 2)  investigate the problem, 
3) search and solve the problem, 4) synthesize knowledge, 5) conclude and find a solution, and 6) present 
and evaluate the findings.  Moreover, it was found that post- scores on the open- ended test of creative 
thinking skills were higher than pre- scores 35% for the fluency cluster, 40% for the flexibility cluster, and 
45% for the originality cluster.  

 
Keywords: Creative Thinking Skills, Problem-Based Learning (PBL), Classroom Action Research 
 
บทน า   

การมีทักษะด้านความคิดโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ บุคคลใดที่สามารถดึง
เอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่มีการพัฒนาเป็นขั้นตอนตามระดับอายุ เช่นเดียวกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ ดังนั้นใน
ชีวิตประจ าวันของเราจะพบเห็นสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลผลิตจากสมองของมนุษย์ที่ไม่หยุดนิ่ง ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นใน
การด ารงชีวิต ช่วยให้คนประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตได้ เพราะจะช่วยให้เราเรียนรู้และพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
เมื่อประสบปัญหาก็สารถหาทางออกได้และยังสามารถท าสิง่ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไดอ้ีก ปัจจุบันนักเรียนส่วนมากยังขาดทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการท างานในอนาคต เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นความจ าเป็นหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรเจริญเติบโต และสร้างมูลค่าทาง
ธุรกิจของบริษัทให้สูงขึ้น (วีระ สุดสังข์, 2550 ; ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์, 2546 ; Wayan, Fadiawati and Jalmo, 2018) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เหมาะสมโดยค านึงถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนจึงต้องจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของนักเรียนที่แตกต่างกัน ให้สอดคล้องกับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกการพัฒนาสมองของผู้เรียนให้ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมอง เพื่อให้นักเรียนเกิดความสมดุล
และความคงทนในการเรียนวิทยาศาสตร์อันส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้ นักเรียนมี
อิสระในการสร้างสรรค์ผลงานโดยน าความรู้เดิมผสมกับความรู้ใหม่ปรับปรุงหรือสร้างช้ินงานท า ให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว (ชนัฎดา ภู่โปร่ง, 2560 ; ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ, 2550 ; ยรรยง สินธุ์งาม, 
2558) 

ปัญหาที่พบในช้ันเรียนหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาให้กับผู้เรียนสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาควบคู่ไป
พร้อมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน เป็นการวิจัยโดยครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน
หรือพัฒนาผู้เรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2555 ; Yip, 1998). 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าแนวคิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้และทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้ดีขึ้น และน าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
ค าถามการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง หลังจากการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานที่พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลก
และการเปลี่ยนแปลง ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
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2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อน
และภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. กลุ่มเป้าหมาย 
    นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ห้องเรียนโครงการพิเศษส่งเสริมด้านภาษา (Multiple 

Language Program) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนขนอมพิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 25 คน  
2. รูปแบบการวิจัย 
    การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยมีการด าเนินการปฏิบัติการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การวางแผนและศึกษาปัญหาวิจัย วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เอกสาร และ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการสังเกตช้ันเรียนเพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้น ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย 

  ระยะที่ 2 การปฏิบัติการและการสังเกตการณ ์ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
กับกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามรูปแบบของงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการของเคมมิส และแมคแทกการ์ท (Kemmis and McTaggart) โดยมีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร และแผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 3 แผน รวมจ านวน 7 คาบ โดยแต่ละวงจร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนมีรายละเอียด ดังน้ี 
    1. ขั้นการวางแผน เกิดจากการน าปัญหาที่ต้องการแก้ไขและข้อเสนอแนะจากแผนการจัดการ
เรียนรู้ในวงจรที่ผ่านมา มาปรับใช้กับแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป 

   2. ข้ันการปฏิบัติการ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้ 
   3. ขั้นการสังเกต สังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในขณะด าเนินการจัดการเรียนรู้และ

ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบบันทึกการสะท้อน 
   4. การสะท้อนผล สะท้อนผลภายหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนในวงจรถัดไป และเมื่อจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นท้ัง 3 วงจรปฏิบัติการ จึงจัดท ารายงานสะท้อนผล 
  ระยะที่ 3 การสะท้อนผล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ระยะที่ 2 ในทุกวงจรปฏิบัติการของแผนการจัดการเรียนรู้ น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
3. เครื่องมือการวิจัย 
    3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

จ านวน 3 แผน ใช้เวลารวม 7 คาบ โดยมีแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนรวมอยู่ด้วยในแต่ละแผน 
3.2 แบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง จ านวน 1 ฉบับ แบบทดสอบอัตนัย 

จ านวน 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน ได้แก่ ความคิดหลากหลาย, ความคิดยืดหยุ่น และ ความคิด
ริเริ่ม  

3.3 แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย ใช้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
สะท้อนผล เพื่อแก้ไขปัญหาและน าไปใช้ในวงจรถัดไป 

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจวิธีการของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ

ตนได้อย่างถูกต้อง ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้วางเอาไว้ จ านวน 3 แผน โดยใช้เวลา 7 คาบ โดยผู้วิจัย เป็นผู้สอน จากนั้นทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ฉบับเดิม และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน  
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ผลและอภิปราย 
1. ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน แบ่งออกเป็น 3 วงจรปฏิบัติการ 
วงจรปฏิบัติการที่ 1 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของโลก 

   1. ขั้นการวางแผน ผู้วิจัยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูรู้ปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) โดยเน้นทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

   2. ขั้นการปฏิบัติการ ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
ดังนี ้

    2.1 ขั้นก าหนดปัญหา ผู้วิจัยให้นักเรียนดูภาพสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ น้ าตก 
ทะเล ภูเขา และถ้ า แล้วตั้งค าถามเพื่อเช่ือมโยงไปสู่เรือ่งการเปลีย่นแปลงของเปลือกโลก ว่า “เพราะเหตุใดลักษณะภมูิประเทศ
ของแต่ละสถานท่ีถึงมีความแตกต่างกัน?” นักเรียนให้ความสนใจในภาพและค าถามเป็นอย่างมาก พบว่า นักเรียนร้อยละ 82.4 
ตอบว่า สถานที่แต่ละที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ ร้อยละ 14.7 ตอบว่า เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือก
โลกท าให้สถานที่มีความแตกต่างกันและมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกัน แต่มีอยู่หนึ่งคนตอบว่า “สถานที่แต่ละสถานท่ีไม่ได้
อยู่ที่เดียวกันท าให้ลักษณะภูมิประเทศมีความแตกต่างกันออกไป เช่น ลมที่พัดผ่านเข้ามาในสถานที่หนึ่งแต่อีกท่ีหนึ่งอาจไปไม่
ถึง” ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดริเริ่มซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ 

    2.2 ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้วิจัยให้นักเรียนพูดคุยปรึกษากับเพื่อนที่
นั่งข้าง ๆ โดยไม่มีการสืบค้นข้อมูล พบว่า นักเรียนมีการพูดคุยปรึกษากันต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมา แต่
ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลการพูดคุยของนักเรียนได้เนื่องด้วยเสียงในการบันทึกวีดีโอแทรกซ้อนเกินไปท าให้ฟังไม่เข้าใจ 

    2.3 ข้ันด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยให้นักเรียนพูดคุยปรึกษากับเพื่อนอีก
ครั้งโดยจับคู่ใหม่ จากนั้นผู้วิจัยถามว่า “สาเหตุที่ท าให้โลกมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันคืออะไร?” พบว่า นักเรียนพูด
ตามเนื้อความจากท่ีศึกษาค้นคว้ามาโดยไม่มีการสรุปเป็นความเข้าใจของนักเรียนเอง เช่น “พลังในเปลือกโลกท าให้เปลือกโลก
เปลี่ยนแปลงกลายเป็นภูเขา” “ตัวกระท าทางธรรมชาติท าให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง” “การกระท าของมนุษย์” ผู้วิจัย
พยายามตีความหมายและจับประเด็นเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก 

    2.4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อท าช้ินงาน จาก
กิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดขึ้น เพื่อน าความรู้ที่ได้มาสรุปร่วมกับผู้วิจัย ซึ่งในข้ันนี้พบว่า นักเรียนท ากิจกรรมโดยมีการปรึกษาพูดคุยกัน
น้อยมาก ในช่วงด าเนินการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนักเรียนไม่มีการคัดกรองข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้มาถูกต้องหรือไม่และได้บันทึกลง
ในช้ินงานเลย 

    2.5 ขั้นสรุปและประเมินค่าหาค าตอบ ในระหว่างที่ครูร่วมสรุปอยู่นั้นจะมี
บางกลุ่มที่ท าช้ินงานไม่เสร็จไม่ร่วมกันซักถามข้อสงสัยจากผู้วิจัย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อให้นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการท า
กิจกรรมมาปรับแก้ไขของกลุ่มตัวเอง พบว่า ทุกกลุ่มสามารถอธิบายและตอบค าถามของผู้วิจัยได้ นอกจากนี้ในส่วนของผู้วิจัย
เองยังพบว่าในบางค าถามผู้วิจัยรีบเฉลยค าตอบและอธิบายให้นักเรียนโดยไม่ได้รอฟังค าตอบจากนักเรียนมากเท่าที่ควร 

    2.6 ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน ให้นักเรียนทุกกลุ่มออกมาน าเสนอ
ช้ินงานของกลุ่มตัวเองหน้าช้ันเรียน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจเพื่อนท่ีก าลังเสนองานเป็นอย่างมาก แต่จะมีบางกลุ่มที่มีการ
ตกแต่งช้ินงานของกลุ่มตัวเองเพิ่มเติมเลยไม่ได้สนใจในสิ่งที่เพ่ือนก าลังน าเสนออยู่  

   3. ขั้นการสังเกต ผู้วิจัยสังเกต คุณครูผู้ร่วมสังเกต มีการสะท้อนช้ันเรียน บันทึกวีดิ
ทัศน์การสอน อัดคลิปเสียงและถ่ายภาพขณะมีการจัดการเรียนรู้ 

    3.1 ผลที่ได้จากแบบบันทึกการสะท้อนภายหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนมีการปรึกษาพูดคุยน้อยเกินไปใน
ระหว่างในการท ากิจกรรม ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถรู้ได้ว่านักเรียนเกิดทักษะความคิดสร้างสรรคร์ะหว่างในการท ากิจกรรมหรอืไม่ 

    3.2 ผลที่ได้จากแบบบันทึกภายหลังการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีการให้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ซ้ ากันมาก เช่น “การผุผัง การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน” 
“สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน” และอีกประเด็นคือการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น “การเป็นสถานที่ท่องเที่ยว” 
และมีนักเรียนส่วนน้อยตอบว่า “สอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์” “เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ” เป็นค าตอบที่ไม่ซ้ า
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ใคร ในส่วนของรูปแบบในกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นนักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกชอบ นักเรียนตอบว่า “ชอบศึกษาด้วยตัวเองท าให้ไม่ค่อย
เครียด” “ชอบการถามตอบตอนน าเสนอ” ในส่วนของประเด็นท่ีนักเรียนอยากให้ปรับปรุง นักเรียนตอบว่า “เรื่องเวลาในการ
ท างาน”  

   4.  ขั้นการสะท้อน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการสะท้อนผลหลังการ
จัดการเรียนรู้แล้วสะท้อนต่อครูพี่เลี้ยงและผู้ร่วมสังเกตุการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในวงจร
ถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 ตัวอย่างแบบบนัทึกการเรียนรู้ของนักเรียนจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 
 

  วงจรปฏิบัติการที่ 2 เร่ือง ชั้นหน้าตัดดิน 
   1. ขั้นการวางแผน ผู้วิจัยน าจุดเด่น และปัญหาที่ต้องการแก้ไขรวมถึงแนวทางการ

แก้ปัญหาที่ได้มาปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ในเรื่อง ช้ันตัดหน้าดิน ได้แก่ การใช้รูปแบบกิจกรรมโดยน าเสนอเป็นสื่อ
วีดิทัศน์เป็นตัวกระตุ้นนักเรียนให้อยากเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลของนักเรียน และการให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมในห้องเรียน 

   2. ขั้นการปฏิบัติการ ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
ดังนี ้

    2.1 ขั้นก าหนดปัญหา ผู้วิจัยให้นักเรียนดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับการส ารวจช้ันหน้า
ดิน เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง ช้ันหน้าตัดดิน แล้วถามค าถามว่า “ถ้าเกิดชั้นหน้าดินสลับกัน จะเป็นอย่างไร?” พบว่า นักเรียนร้อย
ละ 73.5 ตอบว่า “ท าให้พื้นดินที่เรายืนอยู่ไม่แข็งแรง อาจท าให้เกิดการทรุตตัวของดินได้” ร้อยละ 17.7 ตอบว่า “ไม่สามารถ
ปลูกสร้างอาคารได้”  และร้อยละ 5.9 ตอบว่า “ไม่สามารถท าให้พืชเจริญเติบโตได้” “ไม่สามารถน าดินมาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ได้” ซึ่งสองค าตอบเป็นค าตอบท่ีไม่ซ้ าใคร  

    2.2 ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้วิจัยให้นักเรียนพูดคุยปรึกษากับเพื่อนที่
นั่งข้าง ๆ โดยไม่มีการสืบค้นข้อมูล พบว่า นักเรียนมีการพูดคุยปรึกษากันต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมา และ
ให้นักเรียนสรุปลงในสมุดประจ าตัวตามความเข้าใจของตัวเอง พบว่า ร้อยละ 73.5 ตอบว่า “การเจาะดินท าได้ยากขึ้น” “ช้ัน
ดินไม่แข็งแรง” “เกิดการทรุดตัว” “อาคารและสิ่งก่อสร้างพังทะลายลงได้” และร้อยละ 11.8 ตอบว่า “ไม่เหมาะสมกับการ
ปลูกพืช” “พืชเจริญเติบโตได้ช้า” “ช้ันดินไม่สามารถอุ้มน้ าได้” “สูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศ” 

    2.3 ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้น าเสนอกิจกรรมขนมช้ันหน้าตัด
ดิน ในขั้นนี้พบว่า นักเรียนท ากิจกรรมและมีการปรึกษาพูดคุยกัน แต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป เช่น “ช้ัน
ชะล้างใช้ขนมมากาโดเพราะมีสีคล้ายคลึงและมีเนื้อที่หยาบ” “ช้ันดินบนใช้ขนมสีด ารูปวงผสมกับมากาโดจะได้มองว่าคล้ายกัน

1. เพราะเหตุใดสถานที่ต่าง ๆ มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่าง 
 
 
 

2. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนวันนี้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของเราอย่างไร 
 
 
 
 
3. มีสิ่งใดที่นักเรียนชอบ และมีข้ันตอนใดที่อยากให้ครูปรับปรุงแก้ไขในวันนี้บ้าง 

สอดคล้องกับการต้ัง
ถ่ินฐาน ภูมิอากาศให้
เหมาะสมกับสถานที่ 

สามารถน ามาปรับปรุง
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ 

สามารถน ามาใช้ประกอบ
อาชีพได้ เช่น ปลูกต้นไม้ และ
มีความรู้ติดตัว 

ส าหรับสิ่งที่ชอบคือครู
ให้ค้นคว้าด้วยตัวเอง 
ท าให้ไม่ค่อยเครียด 

ชอบตรงที่ได้ท างาน
กลุ่มและค้นหาไป
พร้อม ๆ กับเพื่อน 

ชอบในการท างานเป็น
กลุ่ม ชอบในการน าเสนอ
งานกันเป็นกลุ่ม 

เรื่องเวลาค่ะ เวลาใน
การท างาน 

อยากให้ครูมีรางวัลและตอบค าถามชิงรางวัล
เพื่อมีแรงจูงใจในการตอบ 

เพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิประเทศไม่เหมือนกัน ซึ่งเกิดจากปัจจัยทาง
ธรรมชาติ เช่น กระแสน้ า ลม ความร้อน อุณหภูมิ และเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
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กับการผสมของแร่ธาตุและมีสีคล้ า” “ช้ันวัตถุต้นก าเนิดหินใช้แคร็กเกอร์เพราะมีความแข็งเป็นช้ันของหิน” “ช้ันหินดินดานใช้
ปีโป้” เป็นต้น 

    2.4 ขั้นสรุปและประเมินค่าหาค าตอบ จากกิจกรรมพบว่า นักเรียนมีความ
ตื่นเต้นในการท ากิจกรรมและมีการช่วยระดมความคิดร่วมกันภายในกลุ่มในการตอบค าถามแต่ละข้อ แต่มีนักเรียน 2 กลุ่มที่
ตอบค าถามเกี่ยวกับช้ันหน้าตัดดินได้ 5 ช้ัน และอีก 4 กลุ่มแบ่งช้ันตัดหน้าดินได้ 6 ช้ัน ผู้วิจัยกับนักเรียนร่วมกันสรุป โดย
นักเรียนตอบว่า “ดินชั้นE(ช้ันชะล่าง) กับB (ช้ันดินล่าง) มีลักษณะเนื้อดินและโครงสร้างที่คล้ายกัน ต่างกันที่ปริมาณแร่ธาตุ หนู
เลยมารวมเป็นช้ันเดียวกัน” นักเรียน 2 กลุ่มนี้มีความคิดที่แตกต่างจากลุ่มอื่น เป็นความคิดที่ถูกต้อง 

    2.5 ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนทุกกลุ่มออกมาน าเสนอ
แบบจ าลองของกลุ่มตัวเองหน้าช้ันเรียน พบว่า นักเรียนมีความสนุกในการน าเสนองานและชอบท างานเป็นกลุ่มเป็นอย่างมาก 

   3. ข้ันการสังเกต ผลที่ได้จากแบบบันทึกการสะท้อนภายหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี และผลที่ได้จากแบบบันทึกภายหลังการเรียนรู้ของ
นักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถน าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้ในมิติที่หลากหลาย โดยนักเรียนตอบว่า “ด้านการเกษตร 
การปลูกต้นไม้ การปลูกพืชผักสวนครัว” “การสร้างเขื่อน” “การเลือกที่ตั้งในการสร้างอาคารบ้านเรือน” และในส่วนของ
รูปแบบกิจกรรมนั้นนักเรียนชอบเป็นอย่างมาก แต่อยากให้ผู้วิจัยให้เวลาในการท างานมากกว่านี้ 

   4. ขั้นการสะท้อน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการสะท้อนผลหลังการ
จัดการเรียนรู้แล้วสะท้อนต่อครูพี่เลี้ยงเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 ตัวอย่างแบบบนัทึกการเรียนรู้ของนักเรียนจากวงจรปฏิบัติการที่ 2 
 

  วงจรปฏิบัติการที่ 3 เร่ือง ภัยพิบัติจากน้ า 
   1. ขั้นการวางแผน ผู้วิจัยน าจุดเด่น และปัญหาที่ต้องการแก้ไขรวมถึงแนวทางการ

แก้ปัญหาที่ได้มาปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ในเรื่อง ภัยพิบัติจากน้ า ได้แก่ การใช้รูปแบบกิจกรรมโดยน าเสนอเป็นสื่อ
วีดิทัศน์เป็นตัวกระตุ้นนักเรียนให้อยากเรียนรู้ การตั้งค าถามที่ชัดเจน และการให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมในห้องเรียน เป็น
ต้น 

   2. ขั้นการปฏิบัติการ ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
ดังนี ้

    2.1 ขั้นก าหนดปัญหา ผู้วิจัยให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับมหาอุทกภัยใน
รอบ25ปี แล้วถามว่า มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดจากน้ า และเกิดขึ้นได้อย่างไร? นักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่า “น้ าท่วม” อาจด้วย
เนื้อหาวิดีทัศน์ท่ีไม่ชัดเจน แต่นักเรียนมีการให้เหตุผลการเกิดที่แตกต่างกัน นักเรียนร้อยละ 44.1 บอกว่า “เกิดจากปริมาณฝน

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องที่เรียนวันนี้ 
 
 
 

 
2. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนวันนี้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของเราอย่างไร 
 
 
 
 
3. มีสิ่งใดที่นักเรียนชอบ และมีข้ันตอนใดที่อยากให้ครูปรับปรุงแก้ไขในวันนี้บ้าง 

สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการการเกษตรได้ 

ได้เลือกที่ต้ังในการ
สร้างที่อยู่ บ้านเรือน 
และปลอดภัย 

จะปลูกผัก สร้างเขื่อน และชั้น
ดินอื่นสามารถใช้ท าได้หลาย
อย่าง 

ชอบการได้ท างานเป็นกลุ่ม 
ได้รู้ความคิดเพื่อนในกลุ่ม 

สิ่งที่ชอบคือการได้ท างานกลุ่ม 
ช่วยกันท าแบบจ าลอง 

อยากให้เวลาในการท างานเยอะกว่านี้ 

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชั้นดินต่าง ๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร และแต่ละชั้นมีความแข็งแรงหรือ
ทนทานมากน้อยแค่ไหน 
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ที่มากเกินไป” ร้อยละ 23.5 บอกว่า “ดินอุ้มน้ ามากเกินไป” และร้อยละ 14.7 บอกว่า “เกิดจากน้ าทะเลหนุน” นักเรียนร้อย
ละ 11.8 ตอบว่า “น้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถลม เกิดจากฝนตกในปริมาณมาก” และนักเรียนร้อยละ 5.9 ตอบว่า “น้ าเซาะ
ขอบทะเล เกิดจากคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอย่างแรง” “สึนามิ เกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเล” “พายุที่พัดพาน้ าขึ้นไป ท าให้เกิดฝนตก
หนัก” 

    2.2 ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา พบว่า นักเรียนมีการพูดคุยปรึกษากันต่าง
คนต่างแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมา และให้นักเรียนสรุปลงในสมุดประจ าตัวตามความเข้าใจของ 

    2.3 ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า พบว่า กิจกรรมนี้นักเรียน 3 กลุ่ม สืบค้นแต่
สาเหตุและผลของกระทบของภัยพิบัติดังกล่าว แต่มีอยู่ 2 กลุ่ม ที่หาเหตุการณ์ของภัยพิบัตินั้นมาด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความคิดริเริ่มซึ่งสังเกตุเป็นรายกลุ่ม ความเห็นต่างจากกลุ่มอื่น โดยนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่าง
มาก 

    2.4 ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจเพื่อนที่
ก าลังเสนองานเป็นอย่างมาก โดยมีนักเรียนที่ถามค าถามเพิ่มเติมหลังเพื่อนน าเสนอเสร็จว่า “สึนามิจัดอยู่ในภัยพิบัติกลุ่มไหน” 
ผู้วิจัยจึงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าและตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผลร่วมกัน 

    2.5 ขั้นสรุปและประเมินค่าหาค าตอบ ผู้วิจัยกับนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
เกี่ยวกับภัยพิบัติจากน้ า และตั้งค าถามท้ิงท้ายไว้ว่า นักเรียนมีวีการแก้ปัญหาน้ าท่วมอย่างไรบ้าง 

   3. ข้ันการสังเกต ผลที่ได้จากแบบบันทึกการสะท้อนภายหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
นักเรียนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี และ ผลที่ได้จากแบบบันทึกภายหลังการเรียนรู้ของ
นักเรียน พบว่า นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาน้ าท่วมและมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้หลายมิติ โดยนักเรียนตอบว่า “การ
ขุดท่อระบายน้ า” “การไม่ตัดไม้ท าลายป่า” “ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าเพื่อไม่ให้เกิดการท่อน้ าอุดตัน” “การปลูกต้นไม้เยอะ ๆ เพื่อ
ลดการถล่มของดิน” และส่วนในรูปแบบกิจกรรมนั้นนักเรียนชอบเป็นอย่างมาก 

   4. ขั้นการสะท้อน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการสะท้อนผลหลังการ
จัดการเรียนรู้แล้วสะท้อนต่อครูพี่เลี้ยงเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3 ตัวอย่างแบบบนัทึกการเรียนรู้ของนักเรียนจากวงจรปฏิบัติการที่ 3 

 
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ก่อนและภายหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยน าคะแนนแบบวัดทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ฉบับก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็น

1. นักเรียนมีวิธีการแก้น้ าท่วมอย่างไร 
 
 
 

 
 
2. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนวันนี้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของเราอย่างไร 
 
 
 
 
3. มีสิ่งใดที่นักเรียนชอบ และมีข้ันตอนใดที่อยากให้ครูปรับปรุงแก้ไขในวันนี้บ้าง 

ได้รู้ว่าน้ าป่าไหลหลากหรือน้ าท่วม
เกิดข้ึนได้อย่างไร และท าให้รู้ว่าเม่ือ
มีภัยพิบัติต่าง ๆ ควรรับมืออย่างไร 

ช่วยให้รู้ภัยพิบัติจากน้ าและ
สามารถบอกผู้อื่นได้รู้ถึงสาเหตุ
การเกิดปัญหา 

ชอบการท างานเป็นกลุ่ม ท าแผนผังโดยการ
สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่ต้องเรียน 

อยากให้ครูปรับปรุงโดยให้เวลาในการท าแผนผังเยอะข้ึน 

- ไม่ตัดไม้ท าลายป่า 

- ปลูกต้นไม้ทดแทน 

- ไม่สร้างอาคารบ้านเรือนทับถมพ้ืนที่ธาร
น้ า 

อพยบของข้ึนที่สูง กั้นกระสอบทราย
และช่วยกันเอาน้ าที่เข้ามาออก 
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ฐานมาเปรียบเทียบ โดยแสดงเป็นคะแนนรวมทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเปรียบเทียบแต่ละด้านของทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (n = 25) 
       ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ (‐̅) S.D. 
ก่อนเรียน 12 2.88 0.97 
หลังเรียน  12 7.58 2.05 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหา

เป็นฐานมีทักษะความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 4 แสดงคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์แตล่ะด้านของนักเรียนก่อนและภายหลังการจัดการเรยีนรู้ 
 

   คะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์นักเรียน มีคะแนนก่อนเรียนในด้านความคิดหลากหลาย, ด้านความคิด
ยืดหยุ่น และด้านความคิดริเริ่ม คิดเป็นร้อยละ 30.0, 25.0 และ 15.0 ตามล าดับ มีคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.0, 
65.0 และ 60.0 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.0 , 40.0 และ 45.0 
ตามล าดับ 
  
สรุปผลการวิจัย 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและ
การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนได้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 1.ขั้นก าหนดปัญหา 2.ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา 3.ขั้นด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้า 4.ขั้นสังเคราะห์ความรู้ 5.ขั้นสรุปและประเมินค่าหาค าตอบ และ 6.ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน การใช้
สถานการณ์ที่ท้าทายและเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน การด าเนินการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง และการให้นักเรียนทุกกลุ่มได้
ออกมาน าเสนอผลงาน สิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ได้ 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานมีทักษความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในด้านความคิดหลากหลาย , ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 
35.0, 40.0 และ 45.0 ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ควรจ ากัดเวลาในการท า
กิจกรรมของนักเรียนจนเกินไป ควรมีเวลาให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมอย่างเต็มที่  
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2. ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นออกมาแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
หรือไม่ถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การอภิปรายและการสรุปที่ถูกต้อง 

3. ควรมีการประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการท าแบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ท้ายวงจรทันทีภายหลังการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับใช้ในวงจรถัดไป 

. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนจากการใช้สื่อวีดิทัศน์ในปีการศึกษา 2559 – 2562 

และการบรรยายในช้ันเรียนในปีการศึกษา 2557 – 2558  และ 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน
โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 76 คน ซึ่งลงทะเบียนวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน  ผลการวิจัยพบว่า คะแนนสอบย่อยเมื่อใช้สื่อวีดิ
ทัศน์มีค่าสูงกว่าคะแนนสอบย่อยเมื่อบรรยายในช้ันเรียน บางค่าของคะแนนสอบย่อยเมื่อใช้สื่อวีดิทัศน์แตกต่างจากคะแนน
สอบย่อยเมื่อบรรยายในช้ันเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 คะแนนสอบปลายภาคก็เป็นไปในท านองเดียวกัน  พฤติกรรม
การเรียนด้านการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติตนขณะเข้าห้องปฏิบัติการ และการทบทวนหลังปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับดี นักศึกษามีพฤติกรรมศึกษาวีดิทัศน์ก่อนและหลังปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการทบทวนเนื้อหาในคู่มือ
ปฏิบัติการมีคะแนนน้อยที่สุด นอกเหนือจากรายงานการทดลอง ผู้สอนควรมอบหมายงานให้นักศึกษาท าเพื่ อทบทวนเนื้อหา  
ความพึงพอใจด้านคุณภาพ เนื้อหาและภาพรวมของสื่อวีดิทัศน์อยู่ในระดับดี อย่างไรก็ดี ความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ด้านการ
ช่วยให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นมีคะแนนน้อยที่สุด ผู้สอนควรเพิ่มเนื้อหาด้านการค านวณปริมาณวิเคราะห์ 
 
ค าส าคัญ: วีดิทัศน์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พฤติกรรมการเรียน  ความพึงพอใจในการเรียน 
 

Abstract 
The purposes of this study were to 1) compare the student achievements using video in academic 

year 2559 – 2562 with those using normal lecture in academic year 2557-2558, and 2) explore learning 
behavior and satisfaction of the 76-students taking 2562-session Analytical Chemistry Laboratory in the 
Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University. The research instruments were 
achievement tests and learning behavior and satisfaction questionnaires. The finding indicated that the 
learners with video application had higher quiz achievement than those conducting normal lecture. Some 
quiz achievements of video-conducting learners were different from those of lecture-taking learners 
significantly at 0.05 alpha level. The final examination achievement showed the same trend. Learning 
behaviors in term of preparation, in-class action and review were at high level. The video content 
investigation was revealed by the student for both before and after laboratory time. Review content of the 
laboratory manual was however at the lowest level. Additional review tasks should be assigned to pupils 
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apart from the laboratory report. Learning satisfaction, i.e., the quality, content and overall of the video, 
was at high level. Nevertheless, satisfaction about content enhancement was at the lowest level. 
Calculation of quantitative analysis should be added to video content. 
 
Keywords: video,  educational achievement,  learning behavior, learning satisfaction 
 
บทน า 
 ยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีความรู้เกิดขึ้นมากมาย การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตามความสนใจของ
ผู้เรียนทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์  ทักษะการเรียนรู้เป็นทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องเรียนรู้และ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง ทั้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันและมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์  
ทักษะการเรียนรู้ 3 ด้าน ประกอบด้วยทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา ทักษะด้านข้อมูลและการสื่อสาร และทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการชี้น าตนเอง (ขวัญชัย ขัวนา และ ธารทิพย์ ขัวนา, 2562) หนึ่งในนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้คือการเรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์ (ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์, 2559)  
สื่อวีดิทัศน์ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพัฒนาการด้านพฤติกรรมกลุ่ม (จิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง, 2559) ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบหนึ่ง (จิตราภรณ์ ช่ังกริส และนพดล พรามณี, 2560 ; 
Olakanmi, 2016) กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (จอมพล รัตนา และธนดล ภูสีฤทธิ์, 2563) อีกทั้งยังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Lee, 2019; Nadelson, 2015; Velázquez-Marcano, 2004) 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันโดยเฉพาะในวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ยังคงใช้วิธีการบรรยายซึ่งเป็นการสอน
แบบดั้งเดิม  ปัญหาที่มักพบในการเรียนแบบบรรยายคือนักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทันเนื่องจากผู้สอนพูดเร็ว ผู้เรียนฟังบรรยายซ้ า
ไม่ได้ และยังเป็นวิธีสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง  การเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ท าได้ทุกที่ทุ ก
เวลา เรียนรู้ซ้ าได้ และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อน ามาใช้แทนการบรรยาย และมุ่งศึกษา
ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์และ
โดยการบรรยาย 

2. เพื่อส ารวจพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์วิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 721 -252 ปฏิบัติการเคมีวิ เคราะห์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 ถึง 2562 จ านวน 118  137  110  90  77 และ 76 คน ตามล าดับ 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
   เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยมีดังนี้ 
   2.1 สื่อวีดิทัศน์ปฏิบัติการเรื่องการไทเทรตแบบตกตะกอนและการไทเทรตแบบรีดอกซ์ รวม 4 ปฏิบัติการ ที่ผู้วิจัย

ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  นักศึกษาสามารถชมสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ 
   2.2 ข้อสอบย่อยและข้อสอบปลายภาคอย่างละ 2 ฉบับ 
      2.2.1 ข้อสอบย่อยและข้อสอบปลายภาคส าหรับปีการศึกษา 2557 ถึง 2560 
      2.2.2 ข้อสอบย่อยและข้อสอบปลายภาคส าหรับปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 
   ข้อสอบย่อยเต็ม 10 คะแนน และข้อสอบปลายภาคเต็ม 100 คะแนน ต่างปรับปรุงมาจากข้อสอบเก่า โดยมีค่า

ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.38 – 0.72 และ 0.24 – 0.45 ตามล าดับ  ไม่มีการสอบภาคปฏิบัติในงานวิจัยนี้ 
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   2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในประเภทมาตรสว่นประมาณคา่ 5 
ระดับ โดยที่ 1 น้อยท่ีสุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากท่ีสุด เกณฑ์การประเมินคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามเป็นดังนี้ 

1.00-1.49 ระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่งหรือน้อยท่ีสุด  
1.50-2.49 ระดับควรปรับปรุงหรือน้อย    
2.50-3.49 ระดับปานกลางหรือพอใช้ 
3.50-4.49 ระดับดีหรือมาก 
4.50-5.00 ระดับดีมากหรือมากที่สุด 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
   กิจกรรมในแต่ละปฏิบัติการประกอบด้วยการบรรยาย  การสอบย่อย และการทดลอง ตามล าดับ  นักศึกษาเขียน

รายงานการทดลองเมื่อสิ้นสุดคาบเรียนและส่งในวันถัดไป  ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 มีการบรรยายในคาบปฏิบัติการ 
แต่ในปีการศึกษา 2559 ถึง 2562 นักศึกษาเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์แทนการบรรยายโดยยังคงมีการสอบย่อยและท าการทดลอง  
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลดังนี ้

   3.1 คะแนนสอบย่อยในคาบปฏิบัติการ 
   3.2 คะแนนสอบปลายภาค 
   3.3 แบบสอบถามพฤติกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุดปฏิบัติการสุดท้าย 
   ข้อ 3.1 และ 3.2 เก็บข้อมูลในปีการศึกษา 2557 ถึง 2562 ส่วนข้อ 3.3 เก็บข้อมูลปี 2562  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   เนื่องจากคะแนนสอบในบางปีไม่ใช่การแจกแจงปกติ และความแปรปรวนของคะแนนบางชุดแตกต่างจากชุดอื่น 

งานวิ จั ยนี้ จึ ง วิ เ คราะห์ข้ อมูลทางสถิติ โดยวิ ธี  Kruskal-Wallis Analysis และ  Dunn’ s Test โดยใ ช้  Add- in จาก 
https://www.real-statistics.com/ ส าหรับ Microsoft Excel 365 

 
ผลและอภิปราย   

การเรียนโดยการบรรยายในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ให้ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบย่อยไม่ต่างกันในทุกปฏิบัติการที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังภาพประกอบท่ี 1  เมื่อเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ข้อสอบเดียวกันระหว่างปีการศึกษา 2557 ถึง 2560 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบย่อยสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการ
บรรยายในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ท้ังนี้คะแนนในบางปีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เพื่อยืนยันผลของสื่อวีดิทัศน์
ต่อคะแนนสอบ  ผู้วิจัยจึงใช้ข้อสอบฉบับใหม่ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสอบย่อยจากการเรียนรู้
โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสอบย่อยจากการเรียนรู้โดยการบรรยาย  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนสอบปลาย
ภาค ก็พบแนวโน้มคล้ายค่าเฉลี่ยคะแนนสอบย่อย 
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ภาพประกอบท่ี 1 ค่าเฉลีย่คะแนนสอบย่อยปฏิบตัิการที่ 1 ถึง 4 และคะแนนสอบปลายภาควิชาปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์  สสี้ม
แทนคะแนนเฉลี่ยจากการเรียนรู้โดยการบรรยายในปี 2557 และ 2558  สีฟ้าแทนคะแนนเฉลี่ยจากการเรยีนรู้โดยสื่อวีดิทัศน์
ในปี 2559 ถึง 2562  ลวดลายที่เหมือนกันหมายถึงข้อสอบที่เหมือนกัน  ตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันหมายถึงไมต่่างกัน

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์   
รายการประเมินพฤติกรรม ‐̅ S.D แปลความหมาย 

    การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องปฏบิัติการ    
1. นักศึกษาอ่านคู่มือปฏิบัติการก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ 4.41 .74 ด ี
2. นักศึกษาได้ศึกษาวีดิทัศน์ก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ 4.19 .67 ด ี
3. นักศึกษาสืบค้นข้อมูลก่อนเข้าหอ้งปฏิบัติการ 3.73 .77 ด ี
    การปฏิบัติตนขณะเข้าห้องปฏบิัติการ    
4. นักศึกษาทดลองด้วยตนเองตามคู่มือปฏิบตัิการ 4.53 .59 ดีมาก 
5. นักศึกษาบันทึกผลการทดลองลงสมดุ 4.20 .67 ด ี
6. นักศึกษาทดลองด้วยความระมดัระวัง (ไม่ใหเ้กิดอุบัติเหตุ) 4.19 .74 ด ี
    การทบทวนหลังปฏิบัติการ    
7. นักศึกษาเขียนรายงานการทดลองด้วยตนเอง 4.46 .59 ด ี
8. นักศึกษาได้ศึกษาวีดิทัศน์เพื่อทบทวนเนื้อหา (หลังจากการเสรจ็ปฏิบัติการ) 3.82 .58 ด ี
9. นักศึกษาทบทวนเนื้อหาในคู่มือปฏิบัติการ 3.65 .61 ด ี

 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อวีดิทัศน์วิชาปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์   

รายการประเมินความพึงพอใจ ‐̅ S.D แปลความหมาย 
    ด้านคุณภาพ    
1. ตัวอักษร/รูปภาพมีความคมชัด 4.36 .63 ด ี
2. ตัวอักษร/รูปภาพมีขนาดเหมาะสม 4.11 .79 ด ี
3. ตัวอักษร/รูปภาพมีสีชัดเจน  สบายตา 4.12 .87 ด ี
4. เสียงพูดชัดเจน  เป็นธรรมชาต ิ 4.22 .86 ด ี
    ด้านเนื้อหา    
5. เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู ้ 4.29 .66 ด ี
6. เนื้อหาครบตามจุดประสงค์การเรียนรู ้ 4.22 .78 ด ี
7. เนื้อหาถูกต้อง 4.47 .64 ด ี
8. จัดล าดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 4.32 .72 ด ี
9. อธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจน 4.13 .86 ด ี
    ด้านภาพรวม    
10. สื่อวีดิทัศน์มีความเหมาะสมทีใ่ช้เป็นสื่อการเรยีน 4.11 .91 ด ี
11. สื่อวีดิทัศน์ใช้แทนการบรรยายในช้ันเรียนได ้ 4.04 .80 ด ี
12. สื่อวีดิทัศน์ช่วยให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น 3.98 .80 ด ี

 
จากตารางที่ 1 นักศึกษามีพฤติกรรมการเตรยีมตวัก่อนเข้าห้องปฏิบัตกิาร การปฏิบัติตนขณะเข้าห้องปฏิบัติการ และ

การทบทวนหลังปฏิบัติการในระดับดี ประเด็นย่อยเรื่องการทดลองด้วยตนเองตามคู่มือปฏิบัติการและการทบทวนเนื้อหาใน
คู่มือปฏิบัติการมีคะแนนมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด ตามล าดับ จะเห็นได้ว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเตรียมพร้อมหรือวางแผนการ
เรียนซึ่งเป็นข้ันตอนหน่ึงของการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีพฤติกรรมศึกษาวีดิทัศน์ก่อนและหลังปฏิบัติการ สิ่งเหล่านี้มีส่วน
ท าให้นักศึกษาท่ีศึกษาวีดิทัศน์มีผลสัมฤทธ์ิมากกว่านักศึกษาท่ีฟังบรรยายในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ควรมีการมอบหมาย
งาน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทหรือแผนผังความคิด นอกเหนือจากรายงานการทดลองเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ด้านคุณภาพ เนื้อหาและภาพรวมของสื่ อวีดิทัศน์อยู่ใน
ระดับดี ดังตารางที่ 2  ความพึงพอใจในประเด็นย่อยเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาและการช่วยให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น มี
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ค่ามากที่สุดและน้อยที่สุด ตามล าดับ จะเห็นว่านักศึกษาพึงพอใจในสื่อวีดิทัศน์ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้เป็นสื่อการ
เรียนรู้  อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มเนื้อหาด้านการค านวณปริมาณวิเคราะห์ 
 การสะท้อนและข้อเสนอแนะจากนักศึกษามีประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 

“ได้ดูสื่อวีดีทัศน์ท่ีอาจารย์ให้ เพราะการที่ได้เปิดดูมันท าให้ตัวเองเข้าใจการปฏิบัติการได้มากข้ึน” 
“ได้ดูซ้ าเนื่ัองจากอาจจะมีวิธีการทดลองที่ซับซ้อนจึงต้องศึกษาให้ดี” 
“ควรเพิ่มวิดีโอการค านวณ” 
“ข้อดีของสื่อวิดีทัศน์คือสามารถเข้าใจมากกว่าอ่านจากคู่มือปฏิบัติการ และถ้าไม่เข้าใจสามารถย้อนดูได้” 
“ข้อดีคือสามารถศึกษาได้ตลอดเวลา ข้อเสียคือถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจก็ต้องหาข้อมูลจากท่ีอื่นอีก” 
“บางค าถามที่เว้นไว้ให้นักศึกษา นักศึกษาไม่สามารถตอบได้ อยากให้มีเฉลยค าตอบเหล่านั้นให้หลังการทดลอง โดย
การมาพูดอภิปรายกันในช้ันเรียน” 

 นักศึกษามีพฤติกรรมศึกษาสื่อวีดิทัศน์ซ้ าหลายครั้งซึ่งส่งผลให้เข้าใจเนื้อหาปฏิบัติการได้มากขึ้น และยังมีการค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่สงสัย  ถึงแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้ซักถามและมีการอภิปรายในห้องปฏิบัติการ ก็ควรเพิ่มเวลาและ
กิจกรรมการอภิปรายโดยเน้นเรื่องการค านวณปริมาณวิเคราะห์และการตอบค าถามในสื่อวีดิทัศน์ในท้ายคาบปฏิบัติการ 
 ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานของ Nadelson (2015) ซึ่งพบว่าสื่อวีดิทัศน์มีเนื้อหาและขั้นตอนการ
ทดลองปฏิบัติการเคมีอินทรีย์อย่างชัดเจน เปิดเผยให้เห็นขั้นตอนการทดลองจริงก่อนลงมือปฏิบัติ จึงช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อหาและขั้นตอนการทดลอง รวมถึงวางแผนการทดลองได้ดีขึ้น นักศึกษาที่เรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์จึงมีคะแนนมากกว่า
นักศึกษาในกลุ่มควบคุม  ผลจากการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ปฏิบัติการเคมีทั่วไปเรื่องก๊าซที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 96 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80 ของ กมะริยะ ขันราม (2561) ท าให้นักศึกษาท่ีเรียนจากสื่อวีดิทัศน์มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และยังมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์สูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ  นอกจากนี้ จิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง (2559) ยัง
พบว่าสื่อวีดิทัศน์เรื่องพันธะเคมีช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจทั้งการดูและคิดตาม ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรื่อง
พันธะเคมีโดยใช้สื่อวีดิทัศน์สูงกว่าก่อนเรียน 
 
สรุปผลการวิจัย 

นักศึกษาที่เรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์วิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบย่อยและสอบปลายภาคสูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนรู้โดยการบรรยายก่อนเริ่มทดลอง  พฤติกรรมของนักศึกษาในด้านการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติตนขณะเข้าห้องปฏิบัติการ และการทบทวนหลังปฏิบัติการอยู่ในระดับดี  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อวีดิทัศน์ด้าน
คุณภาพ เนื้อหาและภาพรวมของสื่อวีดิทัศน์อยู่ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มเนื้อหา ตัวอย่างและแบบฝึกหัดเรื่องการค านวณปริมาณวิเคราะห์ 
2. ควรเพิ่มเวลาในการอภิปรายท้ายคาบปฏิบัติการ 
3. ควรมีการสอบภาคปฏิบัติเพื่อศึกษาผลของสื่อวีดิทัศน์ต่อเทคนิคการท าปฏิบัติการของนักศึกษา 

. 
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การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

Development of Citizenship Characteristics in Democratic Society of Students at 
Bankoksireng School in Songkhla Primary Educational Service Area Office 3 

 
ณัฐกานต์ ชูช่วย อ๋ิวสกุล1* 

1ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3   
ผู้ประสานงาน*: mangkood.thai@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การด าเนินชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศชาติสามารถด ารงอยู่ได้ 
รวมทั้งสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งการที่ประเทศจะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้นั้นพลเมือง (Citizen) ของ
ประเทศต้องมีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง (Citizenship) ที่มีคุณภาพเพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนน าพาประเทศให้ด ารงอยู่
รอดได้และเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวดเป็นอันดับแรกที่ประเทศต้องให้ความส าคัญสูงสุด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  
3) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2562 
และ 2563 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และองค์กร
ชุมชนต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง  
ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง จ านวน 2 ปีการศึกษา โดยใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยของนักเรียน (PSEWKAP model) ผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง หลังใช้รูปแบบ PSEWKAP model อยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจน และนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชนมีความความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง  จากผลการวิจัย
ท าให้ทราบว่ารูปแบบด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเห
รงเป็นแนวทางการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้ 
 
ค าส าคัญ: ความเป็นพลเมือง ประชาธิปไตย คณุลักษณะผูเ้รียน โรงเรียนประถมศึกษา 
 
บทน า    

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ดังจะเห็นได้จากการยอมรับ
นับถือ การเลือกผู้น าในการปกครอง และการเลือกประกอบอาชีพในการด าเนินชีวิตอันเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ในวิถีการ
ด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยประชาชนจะยอมรับและปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตตามหลักแห่งระบอบประชาธิปไตย โดย
เคารพในความคิดเห็น และสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น สนใจกิจการบ้านเมือง ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และเคารพใน
กฎเกณฑ์กติกาของความเป็นประชาธิปไตย โดยหลักของประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ ได้แก่ หลักเสรีภาพ ซึ่ง
หมายถึง สิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมาพร้อมกับการเป็นมนุษย์ ทั้งในการคิด การพูด การกระท าโดยอยู่ภายในขอบเขตแห่ง
ระเบียบและความเรียบร้อยของสังคม ซึ่งการใช้เสรีภาพนั้น ทุกคนต้องตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนและผู้อื่นด้วย หลัก
ความเสมอภาคถือว่ามนุษย์มีความเท่าเทียมกัน โดยกฎหมายแม้จะต่างกันใน เรื่องเพศ ผิวพรรณ ชนช้ัน ถิ่นที่อยู่ ศาสนา หรือ
อุดมการณ์ทางการเมือง หลักการยึดถือเสียงข้างมาก เป็นหลักการที่ส าคัญยิ่งของระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ การปกครองโดย
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เสียงข้างมาก ทั้งนี้ต้องไม่ใช่เสียงข้างมากไปในทางเอารัดเอาเปรียบ กดขี่หรือละเมิดสิทธิของคนส่วนน้อย หลักเหตุผล คือ การ
มีความเช่ือมั่นในเหตุผล ให้ความส าคัญแก่กระบวนการ หรือวิธีการ ค้นหาค าตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสม ซึ่งเป็นหลักเชิง
วิทยาศาสตร์และหลักภราดรภาพ ซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เอารัดเอา
เปรียบ และมีความรู้สึกต่อกันฉันพ่ีน้องโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ เพศ ผิวพรรณ หรือลัทธิความเช่ือ 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยึดหลักการ
ส าคัญ 5 ประการ คือ หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักนิติธรรม หลักการใช้เหตุผล และหลักการยอมรับเสียงข้าง
มากที่ต้องเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อยวิถีการด าเนินชีวิตประชาธิปไตยของประชาชนในสังคม ถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
ความเข็มแข็งของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรูปแบบของวิถีประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยู่กับการบ่มเพาะวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนใน
สังคมที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว ครู  กลุ่มเพื่อน 
และสื่อมวลชน จนกลายเป็นวิถีประชาธิปไตย การด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมโดยยึดหลักประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกัน 
รู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เคารพในกติกาที่ร่วมกันสร้าง มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นสังคมและประเทศ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลักการประชาธิปไตย 

การศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนาให้เกิดความเป็นประชาธิปไตย และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยืดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บนพื้นฐานความเช่ือที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งตามมุมมองของหลาย ๆ คนยังเห็นว่า 
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในระบบการศึกษาของไทยยังมีจุดอ่อนเพราะยังยึดติดกับเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตร
ก าหนดมากกว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย การเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตยควรมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก  

โรงเรียนเป็นสถานท่ีจัดการเรียนรู้ จึงมีหน้าท่ีโดยตรงในการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนจึงควรปลูกฝังด้วยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติในชีวิตจริง พร้อมท้ัง
น ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้
ผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการน าไปใช้ในสังคมและชุมชน 
การเป็นพลเมืองดีจะน ามาซึ่งความรับผิดชอบและหน้าที่ท่ีส าคัญที่ต้องปฏิบัติ เพราะความเป็น "พลเมือง " นับเป็น รากฐานท่ี
ส าคัญของประชาธิปไตย ถ้าประชาชนในสังคมใดมีความเป็นพลเมอืง สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมพลเมือง (civil society) กล่าวคือ 
เป็นสังคมที่พลเมืองเอาใจใส่ต่อความเป็นไป และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน สังคม ตลอดจนปัญหาระดับประเทศ
และเมื่อเกิดสังคมพลเมืองแล้ว สังคมจะมีความเข้มแข็งในการถ่วงดุลอ านาจทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจการ ปกครองใน
ระดับท้องถิ่น และระดับชุมซนก็จะมีความเข้มแข็งตามไปด้วย ซึ่งผลดีที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม วิถี
ประชาธิปไตยสามารถสรุปได้ ดังนี้ ท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสังคม ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ก่อให้เกิด
ความเอื้อเฟื้อเมื่อแผ่ในสังคม ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม และ ท าให้สังคมและประเทศชาติพัฒนาไปได้ อย่างมั่นคง โดย
โรงเรียนรัฐบาล (public school) นับเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยด ารงไว้ได้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องและแนวคิดที่ส าคัญของการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุและมพีฤติกรรมประชาธิปไตย ได้แก่ การรู้จักรักษาและสง่เสรมิสทิธิ
หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (มาตรา 7) ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้เป็น
กระบวนการ ส าคัญในการปลูกฝังและพัฒนาค านิยมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตให้กับผู้เรียนพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาไว้ว่า "...การจัตการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้สู่คุณธรรม มีจริยธรรมแลรวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีตวามสุข..." (มาตรา 6) โดยมุ่งเน้นให้ตวามส าคัญกับการใช้กระบวนการวิจัยเป็นการ
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เรียนรู้ ดังไต้ก าหนดไว้ใน หมวด 4 มาตรา 24 (5) ความว่า สิ่งเสริมให้บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ รวมถึงสามารถใชัการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้บนพื้นฐานของกระบวนการประชาธิปไตยต้ องมีการ
สร้างเสริมจิตพฤติกรรมจึงเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้นผู้ศึกษา ทางด้านจิตวิทยาจึง
สามารถน าเอาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในครอบศรัว สถานศึกษา ที่ท างาน ตลอดจนมี
ความส าคัญต่อการ ประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะหลักการของจิตวิทยาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใด้กับงานต่าง ๆ มากมาย 
จิตวิทยาจึงจัดว่ามีความส าคัญมาก เพราะเราต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (อยู่ตลอดเวลา จิตวิทยาจึงเป็นศาสตร์
ที่ท าให้บุคคลมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี การอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์มักมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ การไม่
เข้าใจกัน จิตวิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่ท าให้มีความเข้าไจพฤติกรรมมนุษย์ ท าให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติและลด
ปัญหาจากการอยู่ร่วมกันในสังคม พฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมาของแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวล า พฤติกรรม
เหล่านั้นดูผิวเผินจะเข้าใจง่าย แต่ถ้าล้วงลึกลงไป แล้วน ามาศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียดจะพบว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก 
ละเอียดอ่อนและจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Difference) เป็นเอกลักษณ์ที่
ส าคัญที่สุดของมนุษย์ ต้นไม้พันธุ์เดียวกันปลูกบนพื้นที่และเวลาเดียวกันยังเจริญติบโตขึ้นมาในลักษณะที่แตกต่างกัน 
พระพุทธเจ้าได้แบ่งความแตกต่างของมนุษย์ในด้านภูมิปัญญาไว้ 4 ระดับคือ บุคคลประเภทบัวพ้นน้ า นั้นเปรียบได้กับบุคคลที่
มีความสามารถเข้าใจในค าสอนได้ทันที ซึ่งแตกต่างกับบุคคลประเภทบัวปริ่มน้ า ต้องใช้เวลาในการอบรม สั่งสอนสักหน่อยจึง
จะเข้าใจ แสะบุคคลประเภทบัวใต้น้ า จึงเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากจึงจะมีความรู้
และเข้าใจได้ ส่วนประเภทสุดท้ายนั้น ได้แก่ บุคคลประเภทบัวใต้ตม เป็นบุคคลที่ไม่มีความพร้อมที่จะมีความสามารถเข้าใจ
อะไรได้เลย พฤติกรรมของคนก็เช่นเดียวกัน ไม่อาจท านายพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีคนแสดงออกได้อย่างถูกต้อง เพราะพฤติกรรม
ของคนนั้น เกิดจากส่วนลึกของความต้องการ และการควบคุมค่านิยมของคนแต่ละคน 

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการพัฒนาศักยภาพคนของรัฐให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติในฐานะประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงต้องการพลเมืองที่มี
ความกระตือรือร้น (active citizen) มีส่วนร่วมกับกระบนการสาธารณะและมีความรับผิดชอบ พลเมืองที่มีความตั้งใจและมี
ความรับผิดชอบย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชนสังคมที่อาศัยอยู่มีกระบวนการทางการเมืองที่สมบูรณ์แบบ และยังเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้ทางการเมือง มีความรู้ความรับผิดชอบและแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองในอนาคตได้
อีกด้วย (ฤาชุตา เทพยากุล , 2554) นอกจากนั้นแล้ว การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ยังมี
จุดมุ่งหมายในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนของรัฐเพื่อให้มีจิตวิญญาณความเป็นพลเมือง ตระหนักใน
ภาระหน้าที่ มีทัศนคติที่ถูกต้องและมีทักษะความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการเข้าไปมีสวนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นพลเมืองที่มีความเป็นเสรีชนและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าส าหรับการพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคต (จรัส 
สุวรรณมาลา, 2551) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการปกครองที่มั่นคง
มีเสถียรภาพ เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่
เสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนและไม่ใช่เพียงเพื่อจรรโลงระบบการเมืองเท่านั้น แต่ยังส่งผลที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนและ
การอยู่ร่วมกันอย่างเคารพกฎกติกาของสังคม เพราะพลเมืองเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการกระตุ้นและตรวจสอบรัฐบาลให้
ท างานสนองตอบความต้องการของประชาขนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ (สิริพรรณ นกสวน สวัสดี , 
2553) 

จากสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ดังกล่าว ส่งผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ ทักษะการกระท าและเจตคติอันเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองที่คลาดเคลื่อนไปจากหลักการประชาธิปไตย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ และครูผู้ปฏิบัติงานการสอนหรือสถานศึกษาสามารถน าไปใช้หรือประยุกตใ์ช้ได้อย่างมีประสทิธิผล เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมพัฒนาความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยในอนาคตต่อไป จากแนวคิดและเหตุผลที่กล่าว
มาขางตน การที่จะให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ ประชาธิปไตย และใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องอาศัยการสร้างจิตพฤติกรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
เป็นเครื่องมือสอดแทรกความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่ช่วยให้เกิดความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงสามารถ
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ถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมจิต พฤติกรรม การสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยมีการน าหลักการบริหารประชาธิปไตยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียนมีจิต
พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยและประเทศชาติ 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

3. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปี
การศึกษา 2562 และ 2563 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และองค์กรชุมชน
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 
สมมติฐานของการวิจัย    

1. ระดับคณุลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนกัเรียนโรงเรียนบา้นโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2562 
และ 2563 อยู่ในระดับมากที่สดุ 

2. การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการพัฒนาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศกึษา 2562 และ 2563 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. การพัฒนาคุณลักษณะความเปน็พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับดีขึ้นไป มีคา่เฉลีย่ร้อยละสูงกว่า ปีการศึกษา 
2562 

4. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และองค์กรชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร ประกอบด้วย 
  1.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ก าลัง
ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 150 คน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 153 คน 
  1.1.2 ครูโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 
2562 - 2563 จ านวน 15 คน 
  1.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 150 คน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 153 คน 
  1.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2562 – 2563 จ านวน 9 
คน 
  1.1.5 องค์กรชุมชนของโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2562 - 2563 จ านวน 6 คน จ านวน 3 
องค์กร 
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 1.2. กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
  1.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ก าลัง
ศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 132 คน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 121 คน 
  1.2.2 ครูโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 
2562 - 2563 จ านวน 15 คน 
  1.2.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 132 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 – 6 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 121 คน 
  1.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2562 – 2563 จ านวน 9 
คน 
  1.2.5 องค์กรชุมชนของโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2562 - 2563 จ านวน 6 คน จ านวน 3 
องค์กร 
 
2.  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 
  2.1.1 การด าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคกสิเหรง 
        2.2.2 ตัวแปรตาม แบ่งเป็น ดังนี้ 
   1) ระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเห
รง ปีการศึกษา 2562 และ 2563  
   2) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2562 และ 2563  
   3) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
องค์กรชุมชนต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้า นโคกสิเหรง ปี
การศึกษา 2562 และ 2563  
3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ปีการศึกษา 2562 – 2563 ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มนีาคม 2564 
 
4. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
1. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง จ านวน 2 

ด้าน ดังน้ี 
  1.1. ด้านจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1) จิตพฤติกรรมเยาวชนด้านร่างกาย 
   2) จิตพฤติกรรมเยาวชนด้านสังคม 
   3) จิตพฤติกรรมเยาวชนด้านอารมณ์ 
   4) จิตพฤติกรรมเยาวชนด้านสติปัญญา 
  1.2 ด้านคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1) องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจในความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
   2) องค์ประกอบด้านเจตคติในความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
   3) องค์ประกอบด้านทักษะในความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
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2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กร
ชุมชนต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 

วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. การสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3                   
ปีการศึกษา 2562-2563 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเฉพาะแบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชนต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ส่วน แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ผู้วิจัยประยุกต์มาจาก แบบวัดความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ วิวัฒชัย 
หล่มศรี (2559) และ แบบวัดจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของ สุทธญาณ์ โอบอ้อม (2560) โดยมี
การด าเนินงานตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือวิจัย ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 

1.2 ก าหนดหัวข้อโครงสร้างหลักและโครงสร้างย่อยเพื่อช่วยในการสร้างแบบสอบถามและแบบประเมินให้ครอบคลมุ
ครบถ้วน และมีรายละเอียดในเรื่องที่ต้องการศึกษา 

1.3 สร้างแบบสอบถามและแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตย จ านวน 1 ฉบับ และความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
จ านวน 1 ฉบับ 

1.4 ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือข้ันต้น โดยการแก้ไขปรับปรุงถ้อยค า ส านวนภาษาตลอดทั้งข้อความที่ไม่
ชัดเจน 

1.5 น าเครื่องมือที่ปรับปรุงถ้อยค าและภาษาแล้วให้ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ด้านการบริหารการศึกษาและด้านการวัด
และประเมินผล ด้านภาษา ด้านการวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน และความครอบคลุมตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยมีผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ได้คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอคคล้องมี
ค่ามากกว่า 0.67 ไว้เป็นข้อค าถามและจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม เพื่อน าไปทดลองใช้หาคุณภาพเครื่องมือต่อไป  

1.6 น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และองค์กรชุมชน โรงเรียนบ้านนาจะแหน  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีบริบท และสภาพงานใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้าน          
โคกสิเหรง ดังนี้ 

 1) แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นเกี่ยวข้องน าไปใช้กับนักเรียน จ านวน 20 คน ครู จ านวน 10 คน 
ผู้ปกครอง จ านวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน 

 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
องค์กรชุมชนต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสเิหรง 
โดยน าไปใช้กับนักเรียน จ านวน 20 คน ครู จ านวน 10 คน ผู้ปกครอง จ านวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 5 คน และองค์กรชุมชน  จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน  

 3) น าแบบสอบถาม และแบบประเมินที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับดังนี้ 

 3.1 แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .898 
 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และองค์กรชุมชน มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .897 
 4) น าเครื่องมือที่มีคุณภาพ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ เพื่อน าผลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งที่ 

1 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 หลังการพัฒนาเมือสิ้นปีการศึกษา 2563 ช่วง
เดือนมีนาคม 2564  
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย  

1. ระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ได้ผล ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2562 และ 2563  
ระดับคณุลักษณะความเป็นพลเมอืงในสังคม

ประชาธิปไตย 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

‐̅ S.D. แปล
ความหมาย 

‐̅ S.D. แปล
ความหมาย 

1. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย 

      

   1.1. ด้านจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่
ดี (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

8.32 0.87 มากที่สุด 8.65 0.74 มากที่สุด 

   1.2. ด้านคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย  
(มาตรประมาณค่า 4 ระดับ) 

3.76 .34 มากทีสุ่ด 3.81 .32 มากที่สุด 

2. การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
(มาตรประมาณค่า 4 ระดับ) 

3.84 .55 มากที่สุด 3.89 .52 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(มาตรประมาณค่า 4 ระดับ) 

3.86 .74 มากที่สุด 3.91 .56 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งในด้านจิต
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี และด้านคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย โดยปีการศึกษา 2563 มีค่าสูงขึ้น
จาก ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.97 และ 1.33 ตามล าดับ อีกทั้ง ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปีการศึกษา 2562 และ 2563 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยปีการศึกษา 2563 มีค่า
สูงขึน้จาก ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.30 และ 1.30 ตามล าดับ 

เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกสิเหรง ได้มีการวางแผนในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ผ่านกิจกรรมประชาธิไตยและการบริหารเชิงระบบ โดยใช้โมเดล PSEWKAP ดังภาพประกอบที ่1 
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ภาพประกอบที่ 1 PSEWKAP Model โรงเรยีนบ้านโคกสิเหรง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาสงขลา เขต 3 
 

ภายใต้แนวคิดของรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองของนัก เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
ศุภมาส ช่างมี (2559) และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง และเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ได้จัดให้มีการประเมิน 
สรุป และตรวจสอบ ทบทวน เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง เพิ่มเติม หรือพัฒนากิจกรรมใน
ปีการศึกษา 2563 อย่างต่อเนื่อง และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณภัทร สีหะมงคล (2558) ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยเชิง 
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตอาสาของนักศึกษาอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” พบว่า 
การพัฒนาจิตอาสาของผู้เรียนอาชีวศึกษา ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางสังคมกับกลุ่มเพื่อนในสถานศึกษา
หรือนอกสถานศึกษา รวมทั้งการใช้ตัวแบบที่ดีที่สามารถเป็นแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะได้ โดยให้ประพฤติปฏิบัติตาม
บุคคลในครอบครัวผู้น าทาง สังคม หรือบุคคลสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อผู้เรียน และถือเป็นต้นแบบของ
การประพฤติปฏิบัติที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรมต วรรณบวร , สุรพล สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร (2558) ได้
ศึกษาวิจัย “ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น” พบว่า ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น มีลักษณะสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมโดย ยึดมั่นและเช่ือมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความรู้ความเข้าใจทาง การเมืองเคารพหลักความเสมอภาค เคารพสิทธิของกันและกัน 
เท่าเทียมกัน กล้าเสนอความคิดต่อส่วนรวม ให้เวลากับกิจกรรมทางการเมือง ค านึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ ยึดถือกติกาของ
สังคมเป็นหลัก ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ มีน้ าใจ เลือกรับข่าวที่เหมาะสมและมีประโยชน์ พึ่งตนเอง ด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบในตนเอง อีกทั้ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน, เรชา ชูสุวรรณ และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2560) ที่ศึกษาวิจัย “หลักการคิด
ส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง” พบว่า การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองเป็นกระบวนการพัฒนาคน
ให้มีความรอบรู้ในวิทยาการต่าง ๆ และเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มี
เหตุผล มีความตระหนัก ถึงสิทธิเสรีภาพ มีระเบียบวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเข้าใจ
ต่อบทบาทของตนเอง ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการศึกษาสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้พัฒนา
ตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญยิ่งขึ้น และสังคมทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ล้วนมีอิทธิพลต่อจิต
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ประชาธิปไตยของนักเรียน พฤติกรรมการเลียนแบบที่เกิดขึ้นมาจากการขาดการยั้งคิด
ของนักเรียน และขาดการให้ค าปรึกษาอย่างถูกวิธี ดังนั้นสังคมจึงมีทั้งคุณและโทษแก่นักเรียนหากเลือกใช้ประโยชน์ อย่างไม่
เหมาะสม การให้ค าปรึกษา การเป็นเพื่อน และการท าให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของ
การรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติเป็นสิ่งท่ีส าคัญ (สุทธญาณ์ โอบอ้อม. 2560) 

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรยีน
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ผลปรากฎเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ผู้วิจัยได้ปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน อีกทั้งส่งเสริมให้สมาชิกที่เข้าร่วมได้เข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม สร้างการ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้แทนจากองค์กรในชุมชน  

3. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง อยู่ในระดับมากท่ีสุด เหตุ
ที่ผลปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2562-2563 เป็นกิจกรรมที่เกิดจากมติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
บริบท และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน เป็นภาระงานที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้การด าเนินกิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนอย่าง
เพียงพอ ท าให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จากสาเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงมีผลท าให้ความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึ กษา 2562-
2563 ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก-มากท่ีสุด  

 
สรุปผลการวิจัย     

1. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งในด้านจิตพฤติกรรมการเป็น
พลเมืองที่ดี และด้านคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย โดยปีการศึกษา 2563 มีค่าสูงขึ้นจาก ปีการศึกษา 
2562 คิดเป็นร้อยละ 3.97 และ 1.33 ตามล าดับ  

2. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2562 และ 2563 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยปี
การศึกษา 2563 มีค่าสูงขึ้นจาก ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.30 และ 1.30 ตามล าดับ 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปีการศึกษา 2562 และ 2563 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยปี
การศึกษา 2563 มีค่าสูงขึ้นจาก ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.30 และ 1.30 ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ    

1. ควรศึกษาผลกระทบของกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ในโครงการการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยของนักเรียนท่ีส่งผลต่อผลส าเร็จของภาพรวมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียน 

2. ควรศึกษาผลกระทบทางบวกของกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยของ
นักเรียนท่ีมีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบสถานศึกษา 
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รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

The Cooperative Learning Model that Effects Achievement and Scientific Attitude of 
Science among Students enrolling in Science and Modern Technology Course 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม และ 2. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 00-000-041-002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยการสุ่มแบบ
เจาะจง จ านวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่ม การวางแผนการศึกษา การแบ่งงานภายในกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและการน าเสนอต่อหน้าช้ันเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าการทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับการจัดการเรียนการ

สอนแบบมีส่วนร่วม พบว่า คะแนนหลังเรียน ( = 24.16) มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ( = 8.33) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับการจัดการเรียนการ

สอนแบบมีส่วนร่วม พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน ( = 85.76) มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ( = 80.45) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ รวมทั้งการสร้าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย พบว่า หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมแล้วท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1.  to study the learning achievement by the cooperative 

learning model using the pre- test and the post- test and 2.  to study the scientific attitude of the students 
through the cooperative learning model.  The samples of this research were 145 bachelor students by 
purposive sampling who enrollment of course 00- 000- 041- 002 Science and modern technology in 2nd 
semester of academic year 2019.  at the faculty of Industry and Technology of Rajamangala University of 
Technology Isan Sakon Nakhon Campus. The instruments used in this research included 1) The cooperative 
activities:  group learning, planning, work within group, data analysis, conclusion, and presentation in 
classroom. 2. The learning achievement test and 3. the scientific attitude test. The data analyzed using an 
arithmetic mean, standard deviation and t-test. The results were found: 
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1. The learning achievement of the students were found that the score of post-test  

( = 24.16) higher than pre-test ( = 8.33) at the significant level .01 
2. The scientific attitude of the students were found that the score of post-test  

( = 85.76) higher than pre-test ( = 80.45) at the significant level .01 
It was found that encouraging students to participate in expressing opinions and always discussing 

to change ideas along with creating a relaxing atmosphere after using cooperative learning affect to 
students’ learning achievement and scientific attitudes respectively 
 
Keywords: The Cooperative Learning Model, The learning achievement, Scientific Attitude 
 
บทน า  
 การถือก าเนิดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ท าให้เกิดการตื่นตัวในด้านการจัดการศึกษา
ให้มีความหลากหลายทั่วถึงและเป็นธรรมมากข้ึน โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student center) 
และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจาก
สื่อการเรียนการสอนและแหลง่วิทยาการประเภทต่างๆ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา. 2547: 14) 
ขณะเดียวกัน การจัดการศึกษาต้องยึดหลักส าคัญคือในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยมีหลักการที่ว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ และสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ ในกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้สอนนั้นจะต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพรู้จักเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกวิธีวิจัย กิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
เรื่องที่มีการเรียนรู้ พร้อมกันนี้ผู้สอนจะต้องศึกษาจิตวิทยาการศึกษา เพื่อเป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
จะต้อง มีการปรับปรุง ติดตามผลเป็นระยะๆ เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 รายวิชา 00-000-041-002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Science and Modern Technology) เป็น
รายวิชาหนึ่งในหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นรายวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ประยุกต์ แนวโน้มและผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม และมีความตระหนักรู้เพื่อการปรับสภาพการ
ด ารงชีวิต โดยที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี ของทุกสาขาวิชา จากสภาพการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัย
ในฐานะผู้สอนและอาจารย์ประจ ารายวิชา พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาในการเรียนเรื่องความสนใจในเนื้อหา และความ
เข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน โดยเข้าใจว่ารายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ใช่วิชาชีพจึงให้ความส าคัญน้อยเพียงมาเก็บหน่วยกิต แต่ในความเป็น
จริงกลับเป็นวิชาบูรณาการที่จะท าให้ ผู้ศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นปรกติสุขได้ นอกจากน้ีการที่นักศึกษาบางส่วน
สอบไม่ผ่าน มีสาเหตุมาจากการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนที่อาจไม่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาก็
เป็นได้ ท าให้ไม่สามารถกระตุ่นความสนใจของนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นเท่าที่ควร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนและผลิตสื่อ Power Point และเอกสารประกอบเนื้อหา แต่ยังพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษายังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  
 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยในฐานะผู้สอนได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีการน ารูปแบบการสอนท่ีมีความหลากหลาย
มาใช้ หนึ่งในรูปแบบดังกล่าวได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งมิใช่เป็นเพียง
จัดให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว 
ผู้สอนท าหน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มา  
จากการท ากิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการส าคัญ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 15) 
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนจะต้องมี
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ความพร้อมที่จะร่วมกันท ากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความส าเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้
เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน น่ันคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าเอารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหา ตลอดจนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่ก าลังเรียน เพราะเป็นการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึก
ปฏิบัติ และแก้ปัญหาได้ จึงน่าจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการได้ลงมือปฏิบัติ 
สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2546: 220) จนท าใหน้ักศึกษามีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นได้ 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
 2. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
 
สมมติฐานของการวิจัย   

1. นักศึกษามีคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักศึกษามีคะแนนการทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือเมื่อใช้วิธีการจัดการเรียน

การสอนแบบมีส่วนร่วมแล้ว นักศึกษามีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
 
กรอบแนวคิด  
             ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอีสาน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 00-000-041-002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน     
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 00-000-041-002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562      
ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 145 คน 

2. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
2.1 การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม การวางแผนการศึกษา การ

แบ่งงานภายในกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและการน าเสนอต่อหน้าช้ันเรียน 
      2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีล าดับขั้นการสร้าง ดังนี ้
    2.2.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จากหนังสือการสร้างแบบทดสอบการ
วัดผลและการประเมินผล และวิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 

รูปแบบการเรียนการสอน           
แบบมีส่วนร่วม 

 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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    2.2.2 น าแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ไปให้คณาจารย์ผู้สอนในวิชาศึกษาทั่วไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา การใช้ภาษาและตัวเลือก ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 50 ข้อ โดยมีดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.75-1.00 มีอ านาจการจ าแนกระหว่าง 0.25-0.69 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33-0.85 และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยวิธีของโลเวท (Lovett method) เทา่กับ 0.82 
  2.3. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
     ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
         2.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์และศึกษาเทคนิคการสร้างแบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่คล้ายกัน 
         2.3.2 สร้างแบบวัดเจคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดได้ครอบคลุมทั้ง 6 ลักษณะ 
         2.3.3 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    ระดับความคิดเห็น         ข้อความทางบวก             ข้อความทางลบ 
    มากที่สุด    5 คะแนน   1 คะแนน 
    มาก    4 คะแนน   2 คะแนน 
    ปานกลาง   3 คะแนน   3 คะแนน 
    น้อย    2 คะแนน   4 คะแนน 
    น้อยที่สุด   1 คะแนน   5 คะแนน 
         2.3.4 น าแบบวัดเจตคติตรวจพิจารณา แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
         2.3.5 น าแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เก็บข้อมูล 
 แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 6 ลักษณะประกอบด้วย ความเพียร
พยายามและความรับผิดชอบ ความอยากรู้อยากเห็น ความซื่อสัตย์ การร่วมแสดงความเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น ความ
มีเหตุผลและความใจกว้าง เป็นแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่าของลิเคอร์ จะอยู่ในรูปของ
ข้อความทางบวกและข้อความทางลบ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบวัดเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้เรียนโดยการ
ตอบค าถามนี้ไม่มีถูกหรือผิด นักศึกษาจะเลือกระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็นท่ีตรงกับความรูส้ึกหรือความคิดเห็นของตนเอง
มากที่สุด โดยมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.82-1.00 และความเช่ือมั่นของแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทั้ง
ฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha coefficient) เท่ากับ 0.95 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   3.2 ท าการสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมจ านวน 15 สัปดาห์ ซึ่งใช้เทคนิคแบบ
กลุ่มสืบสอบ (Group Investigation: IG) (Joyce and Weil. 1996; ทิศนา แขมมณี. 2550) ดังนี้ 1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา
ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน คละความสามารถตามหัวข้อที่สนใจ 2. นักศึกษาร่วมกันวางแผนการศึกษา 3. การแบ่งงานภายใน
กลุ่ม 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5. การน าเสนอสิ่งที่ศึกษาต่อหน้าช้ันเรียน 
   3.3 ทดสอบหลังเรียน เมื่อจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
             3.4 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์มาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้และน ามาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

  4.1 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (t-test) ท่ีระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยใช้สูตร ซึ่งชูศรี วงศ์รัตนะ 
(2537) น าเสนอไว้ ดังนี้ 

     X  = N

x
 

X
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    4.2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test)  
    4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน และค่าสถิติ t-test แบบ 
Dependent เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลองโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
ผลและอภิปราย   

1. ผลการวิจัย 
1.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่     

ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 

ระยะเวลาการทดสอบ N  S.D. t 
ก่อนเรียน 145 8.33 2.44 7.19 
หลังเรียน 145 24.16 1.96 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า  นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมรายวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

1.2. ผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่    
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 

ระยะเวลาการทดสอบ N  S.D. t 
ก่อนเรียน 145 80.45 2.86 8.47 
หลังเรียน 145 85.76 2.35 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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2. การอภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามล าดับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี ้
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุไลมาน ยะโกะ 
(2554: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลของการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานท่ีพัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนแบบ
ผสมผสานที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพ 83.33/82.40 และนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนแบบ
ผสมผสานที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนทีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.01 เช่นเดียวกับงานวิจัยของอติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวทิยาศาสตร์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการเรียนรู้กลุ่มและต้องการการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มเช่นเดียวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยท าการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.91 สูงกว่าเกณฑ์ ก าหนดที่ตั้งไว้ คือ 
ร้อยละ 80 เช่นเดียวกับงานวิจัยของฐิตาภรณ์ พันธ์ศรี และคณะ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และสอดคล้องกับ วิทวัส ดวงภุมเมศ (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมมือที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมือสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมือ เช่นเดียวกับงานวิจัยของจิรพันธุ์ ทัศนศรี 
(2548: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 ที่
ได้รับการสอนโดยรูปแบบซิปปากับแบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปากับการสอนโดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาหลังได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการ
สอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบสืบ
เสาะหาความรู้หลังได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   อย่างไรก็ตามการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลังเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเป็นเพราะว่า เมื่อ
นักศึกษาได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนและมีความพยายามร่วมมือกันในการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพของทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ร่วมกัน ซึ่งท าให้นักศึกษามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนร่วมทั้งสามัคคีและตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมและแสดง
บทบาทในฐานะสมาชิกกลุ่มมากขึ้น เนื่องจากทุกคนในกลุ่มต่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมินผลการเรียน จนน าไปสู่
การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 

2.2 ผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลังเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับความงานวิจยั
ของวัลลภ มานักฆ้อง (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของจิรพันธุ์ ทัศนศรี (2548: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงช้ันที่  3 ที่ได้รับการสอนโดยรูปแบบซิปปากับแบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปากับการสอนโดยใช้รูปแบบสืบเสาะหา
ความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
ซิปปาหลังได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ี
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ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้หลังได้รับการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 
.01 สอดคล้องกับ วิทวัส ดวงภุมเมศ (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาหลังเรียน พบว่า 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ในด้านความเพียรและความรับผิดชอบมีคะแนนมากท่ีสุด ตามมาด้วยเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ด้าน
ความอยากรู้อยากเห็น และด้านการร่วมแสดงความเห็นและการยอมรับฟังความเห็น ตามล าดับ ซึ่งการที่นักศึกษามีทัศนคติ
ทางวิทยาศาสตร์ที่สูงข้ึน อาจจะเป็นเพราะว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการส่งเสริมการเรียนการสอนจึงท าให้นักศึกษามีทัศนคติ
ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
  
สรุปผลการวิจัย   

จากการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถสรุปผลได้ว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ หลังเรียน ( = 24.16) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 8.33) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ หลังเรียน ( = 85.76) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 80.45) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในช้ันเรียนและบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน จนอาจท าให้ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนั้นดีขึ้น 
  1.2 ควรกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นการเคารพและยอมรับในความแตกต่างของคนอ่ืน โดย
ผู้สอนคอยท าการสุ่มสมาชิกในกลุ่ม สังเกตและคอยบันทึกการท างานกลุ่ม ให้ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ให้เพื่อนฟัง มีการ
ทดสอบรายบุคคล เป็นต้น เพื่อเป็นการประเมินและยังช่วยกระตุ้นความสนใจในสิ่งท่ีก าลังศึกษา  
            1.3 ในการจัดกลุ่มของนักศึกษาเพื่อท ากิจกรรมนั้น ควรจัดคละนักศึกษาที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อนเข้ากลุ่มกัน เพื่อท่ีนักศึกษาท่ีเก่งจะช่วยแนะน านักศึกษาคนอ่ืนๆ ที่อ่อนกว่าได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีพื้น
ฐานความรู้แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาการวิจัยในครั้งต่อไป กับรายวิชาหรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือจัด
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มนักศึกษาสาขาบริหาร กลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรม กลุ่มนักศึกษาสาขาศิลปะศาสตร ์เป็นต้น เพื่อ
เปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัยว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
  2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi – 
Perspective of Stakeholders) เช่น นักศึกษา อาจารย์ ผู้ เ ช่ียวชาญ ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้  มี
ส่วนร่วมและร่วมมือกันในการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในครั้งต่อไป 

X X

X X
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การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3: การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ 

โครงการโรงเรียนสีขาว 
Development of the 8 fundamental virtues of Bankoksireng School in Songkhla Primary 

Educational Service Area Office 3: adopt the concept of the sufficiency economy 
philosophy, integrating the white school project 

 

ณัฐกานต์ ชูช่วย อ๋ิวสกุล1* 
1ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3   

ผู้ประสานงาน*: mangkood.thai@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ สร้างความตระหนัก

ส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมี
จุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และอย่างมีสุข ดังนั้น เพื่อให้ก ารขับเคลื่อนดังกล่าว มีความชัดเจนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงควรเร่งปลูกฝัง “คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ”  
ที่ประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ที่
ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยด าเนินการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงบูรณาการโครงการโรงเรียนสขีาวผ่านรูปแบบ 2(DCHG) model ผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง หลังใช้รูปแบบ 2(DCHG) model อยู่ในระดับที่น่าพอใจมากที่สุด และมีผลการพัฒนาท่ี
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และองค์กรชุมชนมีความความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สารสนเทศจากผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนอื่น ๆ ได้  
 
ค าส าคัญ: คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสีขาว คณุลักษณะผู้เรียน โรงเรียนประถมศึกษา 
 
บทน า    

สภาพของสถานการณ์ปัจจุบันในสังคมไทยช้ีให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤติอันน่าเป็นห่วงจากการพัฒนาที่ขาดค วาม
สมดุล โดยมุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจแต่ประการเดยีวท าให้ทรัพยากรมนุษย์และสงัคมรวมทั้งโครงสร้างและกลไกบรหิาร 
และการจัดการต่าง ๆ ปรับตัวตามไม่ทัน ท าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ
โดยเฉพาะเมื่อเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมาพร้อมกับวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งส่งผลกับประเทศที่ขาดการเตรียมความพร้อมที่ดีต่อ
การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ มีผลให้สังคมไทยซึ่งถูกกระทบอย่างรุนแรง จากกระแสวัตถุนิยมและวัฒนธรรมการ
บริโภคอันส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน จนเป็นปัญหาทางสังคมอย่างน่าเป็นห่วง ในขณะเดียวกันคนไทย
ก าลังประสบปัญหาวิกฤตทางนิยมที่เป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของ
คนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปส่งผลให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบัน
ศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูให้ความรู้ปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชนคนไทยมีคุณภาพและจริยธรรมลดน้อยลงน าไปสู่
ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น (สิทธิศักดิ์ แก้วทา และ ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน. 2555) 

สถาบันการศึกษา มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนซึ่งประเทศ
ไทยได้มีการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
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กระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด ซึ่งแนวทางในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้มีลักษณะนิสัยเป็นผู้มีความยุติธรรม มีวินัย 
เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ฝึกทักษะด้านความคิดริเริ่ม ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทางที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป ดังนั้นในการเรียนการสอนทุกหลักสูตรและทุกระดับช้ัน จึงจ าเป็น
ที่จะต้องสอดแทรกจิตส านึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดด้วย 
เพื่อกลายเป็นกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมของสถาบันการศึกษาที่มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาเยาวชนให้มีอุดมคติ ค่านิยม พฤติธรรม และแนวทางการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับอุดมการณ์แห่ งชาติ อันจะน ามาสู่
ความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืน (กรมการศาสนา. 2552: 2) รวมทั้งการมีจิตใจ สติปัญญาความรู้และทักษะ คุณธรม 
จริยธรรมตลอดจนการมีจิตส านึกที่พึงประสงค์และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สถาบันการศึกษานับเป็นตัวแทนทาง
สังคมที่จะรับหน้าที่ในการกล่อมเกลาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนต่อจากสถาบันครอบครัว นอกจากจะมุ่งให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้แล้ว ยังมุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนเพื่อให้มีความประพฤติที่ดี โรงเรียนในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาท่ี
ได้รับความคาดหวังจากสังคมให้ด าเนินบทบาทหน้าที่ในการบ ารุงปลุกเร้าให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพในการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม เกิดจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเข้าใจในหลักแห่งความจริงที่ชอบด้วยเหตุและผล ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมี
จุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาสติปัญญาแก่ผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550) 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งปลูกฝังด้านปัญญา พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้มีความ 
สามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น การ
จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุข  

คุณธรรมพื้นฐานส าคัญที่ควรเร่งปลูกฝังมี 8 ประการ ประกอบด้วย 1) ขยัน (Diligent) คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม
ท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทน ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจน เกิดผลส าเร็จ 
ซึ่งผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็น คนสู้งาน มีความพยามไม่ท้อถอย กล้าเผชิญ
อุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท าหน้าที่ อย่างจริงจัง 2) ประหยัด (Save) คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของ แต่
พอควรพอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งผู้ที่มีความประหยัด คือ ท่ีด าเนินชีวิตความเป็นผู้ที่เรียบง่าย 
รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ เก็บ ออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักท าบัญชีรายรับ รายจ่าย
ของตนเอง อยู่เสมอ 3) ความซื่อสัตย์ (Honest) คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มเีลห่์เหลีย่ม มีความจริงใจปลอดจากความรูส้กึ
ล าเอียงหรืออคติ ซึ่งผู้ที่มีท าช่ือสัตย์ คือ ผู้ที่มี ความประพฤติ ตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้ ง
ทางตรง และทางอ้อม รับรู้ หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 4) มีวินัย (Discipline) คือ การยึดมั่นในระเบียบ
แบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ซึ่งผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนใน ขอบเขต 
กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบันองค์กร สังคมและประเทศ/โดยที่ตนเองยินดี ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ 5) สุภาพ 
(Gentle) คือ เรียบร้อยอ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาท ที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ซึ่งผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อม
ถ่อมตนตามสถานภาพและ กาลเทศะ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง วางอ านาจข่มผู้อื่นท้ังโดยวาจาและท่าทางแต่ในเวลาเดียวกัน ยังคงมี
ความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 6) สะอาด (Clean) คือ ปราศจากความมัวหมอง
ทั้งกายใจ และ สภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นท่ีเจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น  ซึ่งผู้มีความสะอาด คือ ผู้รักษา
ร่างกาย ที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ  ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ 7) สามัคคี 
(Harmonious) คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน  ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่
ต้องการเกิดงานการอย่าง สร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับ ความมีเหตุผล
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือ  พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 8) มี
น้ าใจ (Generous) คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่อง ของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์มี
ความเอื้ออาทรเอาใจใส่ให้ความสนใจ ในความต้องการความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกันและกัน  

เพื่อการส่งเสริมมโนทัศน์ในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา แนวคิดการจัดการเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น การศึกษาในปัจจุบันนอกจากการศึกษาจะสอนให้คนเก่งแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
อบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพ คือ ทั้งเก่ง ท้ังดี มาเป็นก าลังของบ้านเมือง ให้ความเก่งเป็น
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ปัจจัย และพลังส าหรับการสร้างสรรค์ และให้ความดีเป็นปัจจัยเพื่อประคับประคองหนุนน าความเก่งให้เป็นไปในทางที่ถูก ท่ี
อ านวยผลประโยชน์อันพึงประสงค์ พระบรมราโขวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน้นการพัฒนาคนให้มีหลักคิดและมมีนษุย์
สัมพันธ์ มีการด าเนินชีวิตย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความ
สมดุลตลอดจนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ มีค่านิยมที่ดีงาม รักษาคุณค่าความเป็นไทย แนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ของ ทิศนา แขมมณี (2545, หน้า 18 - 20) พบว่าแนวคิดหลักการที่ส าคัญที่สามารถมาประยุกตเ์ป็นกระบวนการ
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) 
การพึ่งตนเอง (Self-reliance) คือ การที่บุคคลมีความรับผิดขอบในตนเอง รู้จักพึ่งพาตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง 2) การ
ท างานและการแก้ปัญหา (Work and problem solving ) คือ การลงมืปฏิบัติหรือกระท าการต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ
ตามที่มุ่งหวัง 3) การแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการท างาน (Seeking knowledge for use in work) คือ การศึกษาหาความรู้ที่
จ าเป็นต่อการท างานจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และ 4) การพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิต (Self-improvement and quality 
of life ) คือ การหมั่นปรับปรุงตนเองและสิ่งที่ตนเองกระท าให้ได้ผลดีขึ้น  

โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้ด าเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว  โดยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นผู้ด าเนินงาน ซึ่งยึดองค์ประกอบท้ัง  4 ด้าน คือ มีแหล่ง
เรียนรู้  ดูแลช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม และสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนให้สัมฤทธิ์ผลในรูปของ
การจัดองค์กรในห้องเรียนเป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวจ านวน  6 ห้องเรียน  ซึ่งในห้องเรียนจะมีคณะกรรมการหรือ
คณะท างานจ านวน  12  คน ประกอบด้วย หัวหน้าห้อง  รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน รองหัวหน้าฝ่ายการงาน รองหัวหน้าฝ่าย
สารวัตรนักเรียน รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม และแกนน านักเรียนเป็นคณะท างานของห้องเรียน   ส่วนระดับโรงเรียนจะมี
คณะกรรมการจ านวน 10 คน โดยมีประธานนักเรียนเป็นผู้ด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการทั้งระดับห้องเรียน  และระดับโรงเรยีน
ต่างก็มีโครงสร้างเหมือนกัน โดยกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้บูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงมุ่งเน้นคุณธรรม น าความรู้ สู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน” มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานตามนโยบายที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
อย่างชัดเจน โดยระบุในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน คือ ๑) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๒) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓) พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ ๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมี
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน ได้แก่ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน ซึ่งในการด าเนินงานตามโครงการมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท่ีชัดเจน โดยก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การคุ้มครองนักเรียน และสามารถน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม มี
การประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน และร่วมจัดท าระเบียบ
และข้อปฏิบัติของโรงเรียน จัดท าเป็นคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัย  

จากความต้องการจ าเป็นและสภาพข้อเท็จจริงข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปด
ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยการประยุกต์ใช้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการโครงการโรงเรียนสีขาวและบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนา
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ให้มีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 
ประการข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานการสอนสามารถน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับสังคมไทยในอนาคตต่อไป  

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
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2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ก่อนและหลังการพัฒนาด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการโครงการโรงเรียนสีขาว
และบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

 
สมมติฐานของการวิจัย    

1. ระดับคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อยู่ในระดับดีมาก 

2. คุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับดีขึ้นไป และมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าก่อนการพัฒนา 

3. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร ประกอบด้วย 
  1.1.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ก าลัง
ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 153 คน 
  1.1.2 ครูโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 15 คน 
  1.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 153 คน 
  1.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2562 – 2563 จ านวน 9 
คน 
 1.2. กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
  1.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ก าลัง
ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 จ านวนช้ันละ 15 คน รวม 90 คน 
  1.2.2 ครูโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 
2562 - 2563 จ านวน 10 คน 
  1.2.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ปีการศึกษา 2563 จ านวนช้ันละ 15 คน รวม 90 คน 
  1.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2563 จ านวน 5 คน 
2.  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 

 2.1.1 การด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรงด้วยแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการโครงการโรงเรียนสีขาวและบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     2.2.2 ตัวแปรตาม แบ่งเป็น ดังนี้ 
   1) ระดับคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง  
   2) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการ
พัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรงด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ
โครงการโรงเรียนสีขาวและบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
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4. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
1. แบบประเมินคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง จ านวน 8 ด้าน ๆ ละ 4 ข้อ รวม 

32 ข้อ  ดังนี ้
  1.1. ด้านความขยัน (Diligent 
   1.2 ด้านความประหยัด (Save)  

1.3 ด้านความซื่อสัตย์ (Honest)  
1.4 ด้านความมีวินัย (Discipline)  
1.5 ด้านความสุภาพ (Gentle)  
1.6 ด้านความสะอาด (Clean)  
1.7 ด้านความสามัคคี (Harmonious)  
1.8 ด้านความมีน้ าใจ (Generous)  

2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรงด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการโครงการ
โรงเรียนสีขาวและบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. แบบประเมินคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ผู้วิจัยประยุกต์มาจากแบบวัด

คุณธรรม จริยธรรม ของ ศิรประภา เยี่ยมพลัง (2555) โดยด าเนินการปรับข้อค าถามเป็นด้านละ 4 ข้อ รวม 32 ข้อ น าเสนอ
ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ด้านการบริหารการศึกษาและด้านการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความถู กต้อง ชัดเจน และความ
ครอบคลุมตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ผลการวิเคราะห์พบว่า
ทุกข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอคคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จึงได้จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม เพื่อน าไปทดลองใช้หาคุณภาพ
เครื่องมือด้านความเช่ือมั่น ที่โรงเรียนบ้านคูหา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีบริบท และสภาพงานใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.79 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง โดยมีการด าเนินงานตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือวิจัย ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียน 

1.2 ก าหนดหัวข้อโครงสร้างหลักและโครงสรา้งย่อยเพื่อช่วยในการสร้างแบบสอบถามและแบบประเมนิให้ครอบคลุม
ครบถ้วน และมรีายละเอียดในเรื่องที่ต้องการศึกษา 

1.3 สร้างแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง จ านวน 1 ฉบับ 

1.4 ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือขั้นต้น โดยการแกไ้ขปรบัปรุงถ้อยค า ส านวนภาษาตลอดทั้งข้อความที่ไม่
ชัดเจน 

1.5 น าเครื่องมือที่ปรับปรุงถ้อยค าและภาษาแล้วให้ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ด้านการบริหารการศึกษาและด้านการวัด
และประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน และความครอบคลุมตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยมีผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ได้คัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอคคล้องมีค่ามากกว่า 0.67 ไว้เป็นข้อ
ค าถามและจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม เพื่อน าไปทดลองใช้หาคุณภาพเครื่องมือต่อไป  

1.6 น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และองค์กรชุมชน โรงเรียนบ้านคูหา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีบริบท และสภาพงานใกล้เคียงกับโรงเรียนวัดชะแล้ ดังนี้ 

 1) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง น าไปใช้กับนักเรียน จ านวน 20 คน ครู จ านวน 
10 คน ผู้ปกครอง จ านวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 5 รวมทั้งสิ้น 55 คน  
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 3) น าแบบสอบถาม และแบบประเมินที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .77 

 4) น าเครื่องมือที่มีคุณภาพ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ เพื่อน าผลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งที่ 

1 ก่อนการพัฒนาเมื่อต้นปีการศึกษา 2563 ช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งท่ี 2 หลังการพัฒนาเมือสิ้นปีการศึกษา 2563 ช่วง
เดือนเมษายน 2564  
 
ผลการวิจัยและการอภิปราย  

1. ระดับคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ก่อนและหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 ได้ผล ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ระดับคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ก่อนและหลังการพัฒนา  

คุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 

ก่อนการพัฒนา (คะแนนเต็ม 5) หลังการพัฒนา (คะแนนเต็ม 5) 
x ̅ S.D. แปล

ความหมาย 
x ̅ S.D. แปล

ความหมาย 
ด้านความขยัน 3.89 .56 มาก 4.32 .21 มาก 
ด้านความประหยดั 3.96 .48 มาก 4.28 .30 มาก 
ด้านความซื่อสัตย ์ 3.92 .47 มาก 4.52 .18 มากที่สุด 
ด้านความมีวินยั 3.98 .52 มาก 4.63 .13 มากที่สุด 
ด้านความสุภาพ 3.83 .49 มาก 4.59 .22 มากที่สุด 
ด้านความสะอาด 3.97 .36 มาก 4.18 .34 มาก 
ด้านความสามัคค ี 3.91 .42 มาก 4.66 .20 มากที่สุด 
ด้านความมีน้ าใจ 3.78 .39 มาก 4.50 .19 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ก่อนการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนา 
พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสามัคคี ด้านความมีน้ าใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ยกเว้น ด้านความขยัน ด้านความประหยัดและ ด้านความสะอาดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ได้มีการร่วมกันด าเนินงานตามแผนและระบบที่
ทางโรงเรียนได้วางแผนในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ด้วยแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการโครงการโรงเรียนสีขาวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้โมเดล 2(DCHG) ดังภาพประกอบ
ที ่1 
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ภาพประกอบที่ 1 ภาพ 2(DCHG) Model โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 
การด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ภายใต้ แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการโครงการโรงเรียนสีขาวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้โมเดล 2(DCHG) มีกรอบแนวคิด 
คือ ใช้แนวคิดหลักการที่ส าคัญที่ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ทิศนา แขมมณี (2545) ซึ่งมี
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ 1) การพึ่งตนเอง (Self-reliance) คือ การที่บุคคลมีความรับผิดขอบในตนเอง รู้จักพึ่งพา
ตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง 2) การท างานและการแก้ปัญหา (solving the problem ) คือ การลงมืปฏิบัติหรือกระท าการ
ต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวัง 3) การแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการท างาน (Seeking knowledge) คือ การศึกษาหา
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างานจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และ 4) การพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิต (Self-improvement) คือ 
การหมั่นปรับปรุงตนเองและสิ่งที่ตนเองกระท าให้ได้ผลดีขึ้น โดยผ่านกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสีขาว และโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี  ยมศรีเคน (2551) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นบานของนักเรียนชวงช้ันที่  2  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย  
พบวา  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงคถือเป็นปจจัยส าคัญในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น นักเรียนได้รับการสงเสรมิดานความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต  การปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนทางพระพุทธศาสนา ความเมตตา กรุณา 
ความกตัญญูกตเวทีและความประหยัด ในภาพรวมอยูในระดับดี  โดยใชกลยุทธเขาค่ายพุทธบุตร  กลยุทธการสอนสอดแทรก
ในกลุมสาระการเรียนรูทุกลุมสาระ กลยุทธพบพระพบธรรมในวัน ธรรมสวนะระหว่างเขาพรรษา และกลยุทธสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  โดยใชกิจกรรมในการพัฒนาคือ กิจกรรมหนาเสาธง และกิจกรรมวันสุด
สัปดาห์ กิจกรรมออมทรัพย์ครูนักเรียน อีกทั้งเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับ โยธิน ศิริเอ้ย 
(2558 : 85) ซึ่งพบว่าเหตุปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการงานส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านตัวเสริมหรือสนับสนุน คือ ฝ่ายบริหารได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
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ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ด้านตัวดึงฉุดรั้งคือ บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
เนื่องจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม        
มุ่งแต่การเรียนการสอนทางวิชาการเท่านั้น การบริหารจัดการไม่มีการติดตามผลการด าเนินงาน ไม่มีการให้ค าแนะน า ไม่มี
ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้บุคลากรที่ท างานปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ งบประมาณจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินกิจกรรม วัสดุ/อุปกรณ์ในการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมมีไม่เพียงพอ สืบเนื่องมาจากงบประมาณที่ได้ในแต่ละปี
การศึกษา และด้านของเวลาในการท ากิจกรรมไม่เพียงพอต่อการเข้าอบรมกิจกรรม 

3. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรงอยู่ในระดับมากที่สุด เหตุที่ผลปรากฏเช่นนี้ อาจเป็น
เพราะว่า กิจกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2563 
เป็นกิจกรรมที่เกิดจากมติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบท และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน 
เป็นภาระงานที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเน้ นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากน้ีการด าเนินกิจกรรม
ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนอย่างเพียงพอ ท าให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ จากสาเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงมีผลท าให้ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแปด
ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ปีการศึกษา 2563 มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก-มากท่ีสุด  
 
สรุปผลการวิจัย     

1. คุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ก่อนการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนา พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ 
ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสามัคคี ด้านความมีน้ าใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้ านความขยัน 
ด้านความประหยัดและ ด้านความสะอาดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐานแปดประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ    

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอน ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กัน เน้น
ให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถน าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตที่ดีได้ในสังคม และใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึก ศรัทธา เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกด้วยตนเอง สร้างเครือข่ายขยายผล สู่สถานศึกษาอื่น ๆ ฝึกคุณธรรมในการเป็นผู้ให้ ผู้
เสียสละ การแบ่งปัน การบริจาค การมีจิตสาธารณะ 

3. ด้านการวัดและประเมินผล ผู้บริหารควรจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประเมินความพึงพอใจ และผลส าเรจ็
ในการด าเนินงานส่งเสรมิคณุธรรมจริยธรรม ของโรงเรยีน เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมสี่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผล และควรแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการด้านคณุธรรมจริยธรรมให้ชัดเจน 

4. ควรพัฒนาการศึกษาในเรื่องการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมให้มากข้ึน และหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

5. ควรศึกษาผลทีเ่กิดขึ้น หลังจากมีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ว่าพฤติกรรมของนักเรียนเป็นไปในทิศทางใด 
6. ควรศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไปโดยการใช้แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณแ์บบเจาะจง 

เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและช่วยให้ผลการวิจัยมคีวามชัดเจนสอดคล้องกับความเป็นจริงมากข้ึน 
 

รายการอ้างอิง    
กรมการศาสนา. (2552). คู่มือการด าเนินงานเสริมสร้างศีลธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน.  กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม 
ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

395 

โยธน ศิริเอ้ย. (2558). ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรยีนโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 

รัชนี ยมศรีเคน. (2551). การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1. วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชราชภัฎมหาสารคาม. 

ศิรประภา เยี่ยมพลัง. (2555). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
เหมืองบ่า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

สิทธิศักดิ์ แก้วทา และ ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน. (2555). แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 7 (20)” 49 – 
62. 

ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). เอกสารรายงานการสัมมนาการศึกษาคาทอลิก. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย. 

 
  



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

396 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีใน 3 ระดับของนักเรียนใน

เรื่อง กรด-เบส ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนคิท านาย-สงัเกต-อธิบาย กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคท านาย-สงัเกต-อธิบาย, 
แบบบันทึกการสะท้อนผล, ใบกิจกรรม In My Mind, ใบกิจกรรมการทดลอง และใบบันทึกผลการทดลอง จากข้อมูลที่ได้น ามา
วิเคราะห์ โดยการจัดกลุ่มรูปแบบการเช่ือมโยงแนวคิดทางเคม ีพบว่า นักเรียนท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีทั้ง 3 ระดับ
ได้เลยมีจ านวนลดลงร้อยละ 82 นอกจากนี้ นักเรียนร้อยละ 41 สามารถเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีในระดับมหภาคไปยังระดับ
จุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย -สังเกต-อธิบาย ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
พัฒนาการเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมีใน 3 ระดับของนักเรียนได้ 
 
ค าส าคัญ: การเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับ  เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE)  วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 

Abstract 
This classroom action research aimed to study the cross 3 levels of chemistry conception of 

students on the topic of Acid-Base based using predict-observe-explain (POE) technique. The target group 
was 44 grade-11 students of Woranari Chaloem school, Songkhla province. The instruments consisted of 
the the lesson plans based on predict-observe-explain (POE) technique, the reflection form, In My Mind 
activity sheet, the experiment activity sheet and the experiment recording sheet. The data were analyzed 
by categorizing the cross level patterns of conception. The finding has shown that the number of students 
who can not link the concept to any level decreased by 82%. Moreover, 41% of students can link 
macroscopic phenomena to concept in microscopic and symbolic level. Moreover, Therefore, the 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

397 

management of predict-observe-explain technique was able to develop the cross 3 levels of chemistry 
conception of the students.  
 
Keywords: Three conceptual levels of chemistry,  Predict-Observe-Explain (POE),  Classroom Action 
Research 
 
บทน า  
 แนวคิดในเนื้อหาวิชาเคมีนับว่ามีความส าคัญที่ช่วยในการอธิบายสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร ซึ่ง
สามารถน าแนวคิดไปอธิบายและใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่เนื่องจากวิชาเคมีส่วนใหญ่เป็นวิชาเนื้อหาที่เป็นนามธรรม ท าให้เข้าใจ
ได้ยาก อาจท าให้ผู้เรียนมีแนวคิดที่คาดเคลื่อนและไม่เข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้น จึงต้องมีการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ทางเคมี (พัชรี ร่มพะยอม วิชัยดิษฐ, 2558) กรด-เบส เป็นเนือ้หาหนึ่งที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผลการวิจัย
ของศุภกาญจน์ รัตนกร (2552) ศึกษาแบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกรด-เบส พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทาง
ความคิดเกี่ยวกับสมบัติทั่วไปของกรด-เบส ซึ่งอธิบายแค่สมบัติภายนอก เช่น การกัดกร่อน รสชาติ มากกว่าการใช้ทฤษฎีหรือ
สัญลักษณ์ เช่น H+ หรือ OH- ในการตัดสินอธิบายเช่ือมโยงว่าสารละลายเป็นกรดหรือเบส การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจวิชาเคมีได้อย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพนั้นจึงต้องมีการเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมีทั้ง 3 ระดับ (Wilensky. 2002) ได้แก่ 
ระดับมหภาค (Macroscopic Level) เป็นการอธิบายเกี่ยวกับปรากฎการณ์ของสสารที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า ระดับจุลภาค 
(Sub-Microscopic Level) การอธิบายเกี่ยวกับปรากฎการณ์ของสสารที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในระดบัอะตอม โมเลกุลหรือ
ไอออน และระดับสัญลักษณ์ (Symbolic Level) เป็นการอธิบายโดยใช้สัญลักษณ์ทางเคมี สูตรเคมี และสมการเคมีรวมทั้ง
โครงสร้างโมเลกุล (ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2558 ; ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2563) โดยวิธีการได้มาซึ่งความรู้ทางเคมีอาศัยกระบวนการใน
ด้านการปฏิบัติหรือการทดลอง การจ าแนก และการคิด (ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2563) 
 จากการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด
สงขลา ผู้วิจัยได้จัดกระบวนการเรียนรูใ้นการปรับบริบทในช้ันเรียนโดยจัดกิจกรรมการทดลอง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาเคมี ไม่สามารถอธิบายเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีทั้ง 3 ระดับได้ รวมถึงค าถามท้ายกิจกรรมการทดลองนักเรียน
สามารถตอบค าถามได้เพียงสั้น ๆ แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมเช่ือมโยงกับทฤษฎีได้ นอกจากนี้จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในช้ันเรียนพบว่านักเรียนไม่กล้าตอบค าถามหรือแสดงความคิด ยังคงเรียนแบบท่องจ า และยังคุ้นชินกับ
วิธีที่ครูเป็นผู้บรรยายเพียงเท่านั้น 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย (Predict-Observe-Explain : POE) นับเป็นอีกวิธีที่
ส่งเสริมการได้มาซึ่งความรู้ทางเคมี เนื่องจากผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติเองเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism Theory) ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ที่ได้รับและเป็น
เทคนิคท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นข้ันตอน ซึ่งประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน 1) ขั้นท านาย เป็นการท านายสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 2) ขั้นสังเกต เป็นสังเกตสถานการณ์ โดยท าการทดลอง 
สังเกต หรือหาวิธีท่ีจะพิสูจน์เพื่อให้ได้ค าตอบ และ 3) ขั้นอธิบาย เป็นการอธิบายความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ท านายและสิ่งที่ได้
จากการสังเกต (White และ Gunstone, 1993 ; วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540) ซึ่งจากงานวิจัยของสุพัตรา พรหมฤทธิ์ 
(2562) สรุปว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสร้างแบบจ าลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์
ทางเคมีสามระดับช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาการพัฒนาการเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับ ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคท านาย-สังเกต-
อธิบาย ผ่านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความใจเนื้อหาทางเคมีจากการลงมือปฏิบัติ โดย
เน้นการเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีทั้ง 3 ระดับ ในการอธิบายผลการทดลอง การน าความรู้เดิมไปต่อยอดประยุกต์ในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ และผู้วิจัยจะน าผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์ 

เพื่อศึกษาการเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีใน 3 ระดับของนักเรียนในเรื่อง กรด-เบส ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
1. ขอบเขตของการวิจัย 
    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในภาคการเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2563 จ านวน 44 คน 
    เนื้อหาและระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหารายวิชาเคมี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เรื่อง กรด-เบส ได้แก่ ทฤษฎีกรด-เบส สมบัติกรด-เบสของเกลือ และ
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบส ระยะเวลารวม 8 คาบเรียน คาบละ 50 นาที 

2. รูปแบบการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) ด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 

ระยะ โดยน าหลักการของ Kemmis and McTaggart มาปรับใช้โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน PAOR ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน 
(Plan) 2) ขั้นปฏิบัติ (Act) 3) ขั้นสังเกต (Observe) และ 4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 

    ระยะที่ 1 วางแผน เป็นการสังเกตชั้นเรียนท่ีผู้วิจัยได้สอนเพื่อวิเคราะห์ให้ได้รายละเอียดและตรงกับสภาพปัญหา
จริงที่เกิดในการเรียนวิชาเคมีมากท่ีสุด ศึกษาทฤษฎี เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และหา
แนวทางที่จะน ามาแก้ปัญหาในห้องเรียน เลือกนวัตกรรมหรือวิธีการในแก้ปัญหา ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย และ
ปรับบริบทในช้ันเรียนโดยจัดการเรียนรู้คล้ายคลึงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อให้นักเรียนฝึก
การท านายผลการทดลองและอธิบายเหตุผลด้วยตนเอง 

    ระยะที่ 2 ปฏิบัติและสังเกต ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย -
สังเกต-อธิบาย เรื่อง กรด-เบส ที่เตรียมไว้กับกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 วงจร โดยแต่ละวงจร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
PAOR ดังนี ้

    1) ข้ันวางแผน วิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน แล้วออกแบบ จัดเตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย-สงัเกต-อธิบาย เรื่อง กรด-เบส 

    2) ขั้นปฏิบัติ ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนสัมพันธ์กับ
เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย ดังน้ี 

        2.1 ขั้นท านาย ครูอธิบายวิธีการท าการทดลองให้นักเรียนเข้าใจตรงกันก่อน จากนั้นนักเรียนท านายผลการ
ทดลองโดยบันทึกผลการท านายลงในใบกิจกรรม In My Mind จากค าถามที่ครูก าหนด เช่น เมื่อน าสารละลาย NaHCO3 ไป
ทดสอบกับกระดาษลิตมัส นักเรียนคาดว่ากระดาษลิตมัสมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร หลังจากนั้นครูสุ่มถามนักเรียนแต่
ละกลุ่มเพื่ออธิบายการท านายผลการทดลองว่าเพราะเหตุใดจึงท านายเช่นนั้นก่อนลงมือท าการทดลองจริง 

        2.2 ขั้นสังเกต นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 12 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ลงมือท าการทดลอง เพื่อพิสูจน์หาค าตอบ
จากการสังเกต จากนั้นบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรมการทดลองและใบบันทึกผลการทดลอง 

        2.3 ขั้นอธิบาย นักเรียนอาสาน าเสนอและอภิปรายผลการท าการทดลอง จากนั้นครูสุ่มนักเรียนจ านวน 3 คน 
อธิบายผลจากการท านายและผลจากการสังเกตว่าแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร แล้วร่วมกันสรุปผลการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้กับ 
เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย 

- นักเรียนท านายผลการทดลอง
ลงในใบกิจกรรม In My Mind 

-  นั ก เ รี ย น อ ธิ บ า ย เ ห ตุ ผ ล           
การท านายผลการทดลอง 
 

z ขั้นท านาย 

- นักเรียนลงมือท าการทดลอง 

โดยสังเกตและบันทึกผลการ
ทดลองลงในใบกิจกรรมการ
ทดลองและใบบันทึกผลการ
ทดลอง 
 

z ขั้นสังเกต 

- นักเรียนน าเสนอและอภิปราย
ผลการท าการทดลอง 

- นักเรียนอธิบาย เปรียบเทียบ
ผลจากการท านายและผลจาก
การสังเกต 
 

z ขั้นอธิบาย 
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    3) ขั้นสังเกต ผู้วิจัยสังเกตการณ์ในช้ันเรียน โดยสังเกตพฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเขียนบันทึกการสะท้อนผลและวิเคราะห์จากการตอบค าถามของนักเรียนจากใบกิจกรรม 

    4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยน าข้อมูลจากขั้นการสังเกตมาสะท้อนผลกับครูพี่เลีย้ง วิเคราะห์ และสรุปข้อมลู
เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไป 

    ระยะที่ 3 สะท้อนผล ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย ท้ัง 3 
วงจร มาสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคท านาย-สงัเกต-อธิบาย จ านวน 3 

แผน โดยผู้วิจัยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหาสาระรายวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส เอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเขียนแผนการจัดการรู้แล้วเสนอต่อ
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และครูพี่เลี้ยง เพื่อพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและน ามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าไปใช้กับนัก เรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

    3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสะท้อนผล, ใบกิจกรรม In My Mind เป็นใบ
กิจกรรมที่ใช้ในขั้นท านายเพื่อท านายผลการทดลอง, ใบกิจกรรมการทดลองเป็นใบกิจกรรมที่ใช้ในขั้นสังเกตและอธิบายโดยมี
ค าถามเดียวกันกับขั้นท านาย และใบบันทึกผลการทดลองเป็นใบกิจกรรมให้นักเรียนอธิบายผลการทดลองรวมถึงค าถามท้าย
การทดลอง โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของการทดลอง แล้วออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และหนังสือเรียนของ สสวท. ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องด าเนินการออกแบบและสร้างใบกิจกรรมแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
เนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 0.50 ขึ้นไป (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545) จากนั้นน าไปใช้
กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
    การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
    4.1 วิเคราะห์และส ารวจสภาพปัญหาของนักเรียนจากการสังเกตชั้นเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
    4.2 ปรับบริบทในช้ันเรียนโดยจัดการเรียนรู้คล้ายคลึงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย 

เพื่อให้นักเรียนฝึกการท านายผลการทดลองและอธิบายเหตุผลด้วยตนเอง 
    4.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 8 คาบเรียน 
    4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลและสะท้อนผลการปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือได้แก่ แบบบันทึกการสะท้อนผล , ใบกิจกรรม 

In My Mind, ใบกิจกรรมการทดลอง และใบบันทึกผลการทดลอง จากน้ันน าข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุปผล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ด้านเนื้อหาจากแบบบันทึกสะท้อนผลและใบกิจกรรม โดยจัดกลุ่มการเช่ือมโยงแนวคิด

ทางเคมี 3 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามอภิวรรณ  สุวรรณโชติ (2562) ได้แก่ 
    1. กลุ่มเช่ือมโยงแนวคิดในระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้( Microscopic and 

Symbolic, MIC-SYM) คือ สามารถอธิบายปรากฏการณใ์นระดับมหภาคโดยใช้แนวคิดในระดบัจุลภาคและสัญลักษณ ์ได้อยา่ง
ถูกต้อง และสอดคล้องกัน 

    2. กลุ่มเช่ือมโยงแนวคิดในระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคและระดับสญัลกัษณ์ได้ถูกต้องบางส่วน (Microscopic 
and Symbolic partial, MIC-SYM partial) คือ สามารถอธิบายปรากฏการณ์ในระดับมหภาคโดยใช้แนวคิดในระดับจุลภาค
และสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง แต่แนวคิดในระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ไม่สอดคล้องกัน 

    3. กลุ่มเช่ือมโยงแนวคิดในระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(Microscopic or Symbolic, MIC/SYM) คือ สามารถอธิบายปรากฏการณ์ในระดับมหภาคโดยใช้แนวคิดในระดับจุลภาคและ
สัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องเพียงระดับใดระดับหนึ่ง 
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    4. กลุ่มเช่ือมโยงแนวคิดในระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ไม่สอดคล้องกัน (None 
Microscopic and Symbolic, NO) คือ ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ในระดับมหภาคโดยใช้แนวคิดในระดับจุลภาค และ
สัญลักษณ์ได้ทั้งสองระดับ 

 
ผลและอภิปราย  

ผลการศึกษาการเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบท านาย-สงัเกต-อธิบาย เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากใบกิจกรรมทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ 
แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของการเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับ ใน 3 วงจรปฏิบัติ  

กลุ่มการเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับ จ านวนนักเรียนในแตล่ะวงจรปฏิบตัิ (ร้อยละ) 
วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 วงจรที่ 3 

MIC-SYM 0 14 41 
MIC-SYM partial 7 7 14 

MIC/SYM 7 61 27 
NO 86 18 18 

 
จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนที่มีการเช่ือมโยงแนวคิดในระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ในเรื่องกรด-เบสแต่ละ

วงจรปฏิบัติ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 3 แผน โดยท ากิจกรรมการทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาการให้และรับโปรตอนของโซเดียม
ไฮโดรเจนคาร์บอเนต สมบัติกรด-เบสของสารละลายเกลือ และปฏิกิริยาระหว่างกรดซัลฟิวริกและแบเรียมไฮดรอกไซด์ เมื่อ
วิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนในใบกิจกรรมพบว่า นักเรียนที่ไม่สามารถเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีทั้ง 3 ระดับได้เลยมีจ านวน
ลดลงร้อยละ 82 นักเรียนที่สามารถเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีในระดับระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้
อย่างใดอย่างหนึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 นักเรียนสามารถเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีในระดับระดับมหภาคไปยังระดับ
จุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ถูกต้องบางส่วนมีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และนักเรียนสามารถเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีใน
ระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 

จากการวิเคราะห์การเช่ือมโยงแนวคิดแต่ละระดับของนักเรียนร่วมกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
พัฒนาใบกิจกรรมในแต่ละแผน พบว่า 

วงจรที่ 1 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมีทั้ง 3 ระดับได้
เลย เนื่องจาก ในขั้นท านายพบว่านักเรียนมีการใช้ชุดความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมมาท านาย โดยนักเรียนบางส่วนใช้
หลักการทฤษฎีเดิมที่เคยมีมาอธิบายและบางส่วนใช้ความรู้สึกมาอธิบายให้เหตุผลประกอบแต่ไม่ได้ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ เป็นการคาดเดาและตอบตามความเป็นไปได้ ในขั้นสังเกต พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลประกอบ
ยังไม่เช่ือมโยงไปสู่ทฤษฎีกรด-เบส โดยมีการให้เหตุผลเหมือนในขั้นท านาย และพบว่านักเรียนขาดทักษะการสังเกตท าให้ไม่
สามารถน าข้อมูลที่สังเกตมาวิเคราะห์ต่อได้ ซึ่งนักเรียนสามารถอธิบายได้แค่ในระดับมหภาคไม่สามารถเช่ือมโยงไปสู่ระดับ
จุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ และขั้นอธิบายพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เปรียบเทียบผลการท านายและผลการทดลองได้แค่ว่า
เหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งเป็นการอธิบายเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีในระดับมหภาคเท่านั้น และเมื่อวิเคราะห์ใบบันทึกผล     
การทดลองพบว่านักเรียนไม่สามารถเขียนสมการเคมีในการอธิบายค าถามท้ายการทดลองอธิบายความเป็นกรด-เบสของ 
NaHCO3 ได้อย่างถูกต้อง 
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ภาพประกอบท่ี 2 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนท่ีไมส่ามารถอธิบายเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีทั้ง 3 ระดบัได้เลย ในวงจรที่ 1 

 
วงจรที่ 2 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีในระดับมหภาคไปยัง

ระดับจุลภาคและระดบัสัญลักษณไ์ดอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ปรับและพัฒนาในกิจกรรม In My Mind โดยก าหนด
ค าใบ้มาให้นักเรียนพิจารณาเลือกเป็นแนวทางในการอธิบายเหตุผลประกอบในขั้นท านาย พบว่านักเรียนสามารถอธิบายให้
เหตุผลประกอบได้ถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมีในระดับมหภาคไปยังระดับจุลภาคได้แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงไป
ยังระดับสัญลักษณ์ได้ ในขั้นสังเกต พบว่านักเรียนให้เหตุผลประกอบเหมือนในขั้นท านายแต่อธิบายเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมีแค่
ในระดับมหภาค และในขั้นอธิบายพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เปรียบเทียบผลการท านายและผลการทดลองได้แค่ว่าเหมือนหรือ
แตกต่างกันได้ในระดับมหภาค เมื่อวิเคราะห์ใบบันทึกผลการทดลองพบว่า นักเรียนสามารถอธิบายการแตกตัวของสารละลาย
เกลือได้ว่า NaCl CH3COONa และ NH4Cl เมื่อละลายน้ าแล้วแตกตัวได้เป็นไอออนใดบ้างและเขียนสมการปฏิกิริยาไอออน
ของเกลือกับน้ าได้บางส่วน ซึ่งสามารถอธิบายเชื่อมโยงไปสู่ระดับจุลภาคได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนท่ีสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมีในระดับมหภาคไปยงัระดับจลุภาคและระดับ

สัญลักษณไ์ด้อย่างใดอย่างหน่ึง ในวงจรที่ 2 
 

วงจรที่ 3 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีในระดับมหภาคไปยัง
ระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ได้ โดยผู้วิจัยได้ปรับและพัฒนาในกิจกรรมโดยไม่ได้ก าหนดค าใบ้เหตุผลมาให้นักเรียนเลือก
เป็นแนวทางในการอธิบายเหตุผล เพียงแต่ให้ค าใบ้ตัวเลือกค าตอบสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งในขั้ นท านายนักเรียนอธิบายเช่ือมโยง
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แนวคิดไปยังระดับจุลภาคได้ โดยนักเรียนน าความรู้เดิมมาอธิบายเหตผุลว่าสารละลายแบเรยีมไฮดรอกไซด์ (Ba(OH)2) มีสมบัติ
เป็นเบส เพราะแตกตัวได้ OH- ในขั้นสังเกตพบว่านักเรียนอธิบายเหตุผลเชื่อมโยงไปยังระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ได้โดยมีการ
เขียนสมการเคมีการแตกตัวของ Ba(OH)2 และในขั้นอธิบาย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เปรียบเทียบผลการท านายและผลการ
ทดลองว่าเหมือนหรือแตกต่างกันได้ในระดับมหภาค เมื่อวิเคราะห์ใบบันทึกผลการทดลองพบว่า นักเรียนสามารถอธิบาย
เช่ือมโยงไปยังระดับจุลภาคและสัญลักษณ์ได้ โดยเขียนอธิบายปฏิกิริยาระหว่างกรดซัลฟิวริก (H2SO4) กับแบเรียม ไฮดรอก
ไซด์ (Ba(OH)2) ได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 4 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนท่ีสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมีในระดับมหภาคไปยงัระดับจลุภาคและระดับ
สัญลักษณไ์ด้ ในวงจรที่ 3 

 
สรุปผลการวิจัย 

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง กรด-เบส เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ
ทดลอง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายอย่างเป็นขั้นตอน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จากประสบการณ์ที่ได้รับ นอกจากนี้ผู้วิจัยเน้นใช้ค าถามและออกแบบพัฒนาใบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนอยากรู้ค าตอบแล้วมีการน าความรู้เดิม ประสบการณ์เดิมมาต่อยอดในการท านาย สังเกตและอธิบายเช่ือมโยงแนวคิด
ทางเคมีทั้ง 3 ระดับ ซึ่งผลการศึกษาการเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค
ท านาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง กรด-เบส พบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย ที่พัฒนาขึ้น
สามารถพัฒนาการเช่ือมโยงแนวคิดทางเคมีใน 3 ระดับของนักเรียนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย-สังเกต-อธิบาย สามารถใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ ในการพัฒนาการเช่ือมโยง
แนวคิดทางเคมีทั้ง 3 ระดับ เช่น การสร้างแบบจ าลอง การใช้แผนภาพหรือสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมในระดับ
อนุภาคมากข้ึน 
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การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่ม โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

Developing Mathematics Solving Problems Skills and Group Working Skills through SSCS 
learning in conjunction with STAD technique for Grade 3 Students 

 
อาทิตยา  มะโนลัย1,* 

1 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ สังกดัเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทมุธานี 
*ผู้ติดต่อ: E-mail Artitaya15@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

วิธีการสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนโดย
ใช้รูปแบบ SSCS เป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาและให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มุ่งให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้น าเสนอปัญหาและเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน คิดค้นคว้าด้วยตนเอง งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 291 
คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ จ านวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SSCSSA model แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา แบบประเมินทักษะการ
ท างานกลุ่ม และ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน SSCSSA model มีกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น Search: S (การค้นหาปัญหา), ขั้น Solve: S (การแก้ปัญหา), 
ขั้น Create: C (การสร้างค าตอบ) , ขั้น Share: S (การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) , ขั้น Summarization: S (สรุป), ขั้น 
Appreciation: A (ช่ืนชมความส าเร็จ) รูปแบบการเรียนการสอน SSCSSA model ที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
80.14/80.22 นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCSSA model มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีทักษะการท างานกลุ่มอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน SSCSSA model ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผลจากการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและ
ทักษะการท างานกลุ่ม รวมทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา การท างานกลุ่ม เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) 
คณิตศาสตร์  
 
บทน า    

การศึกษานับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน โดยมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกับคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559), 2554, หน้า 13-14) และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

405 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 22 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หน้า 3, 7) และด้วยความส าคัญดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้
น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุก
คนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 ก, หน้า 3) 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด ความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 1 มาตรา 6 ว่าการศึกษาเป็นไป
เพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ ก าหนดไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2550: 33) 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้คณิตศาสตร์เป็นหนึ่งในแปดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ เนื่องจากคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552 ก, 
หน้า 56) นอกจากนี้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ยังเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนเข้านอน มนุษย์ได้ใช้
คณิตศาสตร์ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว เช่น เรื่องของการก าหนดเวลาในการท างานหลาย ๆ งานในแต่ละ
วันก็เป็นเรื่องของการวัดเวลา หรือการเดินทางที่มนุษย์พยายามหาเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือการหาเส้นทางไปท าธุระหลาย ๆ 
แห่ง แล้วใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยสุดหรือโดยไม่ต้องย้อนมาย้อนไป ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่
ใกลัตัวและมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ (อัมพร ม้าคนอง, 2554, หน้า 1) 

การจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรหลาย ประการด้วยกัน 
หลักสูตรการศึกษาก็เป็นประเด็นที่ส าคัญประเด็นหนึ่ง กล่าวคือ การจัดหลักสูตร ท่ีผ่านมาไม่สามารถสะท้อนภาพความ
ต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่นได้ การก าหนดสาระและกิจกรรมไม่สามารถสรา้งพื้นฐานในการคิด วิธีการ
เรียนรู้ รวมถึงการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการปฏิบัติจริง ที่ส าคัญการจัดการศึกษาขาดการบูรณาการ ให้สอดคล้องและทนต่อ
สภาพการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคม (กรมวิชาการ , 2545: 1) รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูป การศึกษา 
ปรับเปลี่ยนและประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกราช 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
โดยได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ที่เป็น องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมเป็น 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร โดยมุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมของความเป็นมนุษย์ ให้ครบทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบตนเองในด้าน
ความสามารถและความถนัดเห็นคุณค่าในการ ประกอบอาชีพ รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในสังคม
ทั้ง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กรมวิชาการ , 2546: 1) เมื่อเป็นเช่นนี้ในการจัด การเรียนการสอนของ
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สถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องให้มีการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อการก้าวสู่ความเป็น มนุษย์ของสังคมมากกว่าก้าวสู่ภาควิ ชาการ 
(ชาตรี ส าราญ, 2543: 53) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อช้ีน าให้เห็นภาพธรรมชาติของ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนตั้งแต่
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพ ทางคณิตศาสตร์ ของเยาวชนให้สูงขึ้นโดยก าหนด
เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ไว้ 6 สาระ ซึ่ง 5 สาระแรกเป็นสาระที่เกี่ยวกับเนื้อหาและสาระที่ 6 เป็นสาระที่เกี่ยวกับทักษะ/
กระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จ าเป็นต้อง อาศัยการ
ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาเป็นทักษะและ กระบวนการหนึ่งที่นักเรียนควร
จะเรียนรู้และฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้น เพราะจะท าให้นักเรียนรู้จัก แก้ปัญหา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอนและรู้จัก
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (สิริพร ทิพย์คง, 2544) 

สาเหตุส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ ที่ไม่น่าพอใจอาจ
เป็นเพราะนักเรียนไม่สามารถน าทักษะความรู้ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ท าให้ครูต้องคิดหาวิธีการสอนเพื่อให้
นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา และสามารถน าความรู้และ ประสบการณ์ ไปใช้ในการวิเคราะห์หาค าตอบและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนั้น วิธีการสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน ถ้าต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นควรจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอน
ควรค านึงถึงความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างของ ผู้เรียน การจัดสาระการเรียนรู้จึงควรจัดให้มีความ
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม ความสนใจ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งช้ัน หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย เรียนเป็นรายบุคคล สถานท่ีจัดควรมีในห้องเรียน นอกห้องเรียนจัดให้ 
ผู้เรียนได้ศึกษาในแหล่งวิชาการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน หรือท้องถิ่น จัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และความเหมาะสมของ
ผู้เรียน (กรมวิชาการ, 2545: 194) ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไว้ 6 มาตรฐาน ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอน
จะต้องจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ดังกล่าว แนวทางการพัฒนา
ทักษะ/ กระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นมีดงันี้ การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย การพัฒนา ทักษะ/กระบวนการ
แก้ปัญหา การพัฒนาทักษะ/กระบวนการให้เหตผุล การพัฒนาทักษะ/ กระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการน าเสนอ การพัฒนาทักษะ/ กระบวนการเช่ือมโยง การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ทาง คณิตศาสตร์ดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับวิธีการสอนแบบ SSCS เพราะการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS (Pizzini, 
Shaparson & Abell, 1989: 523 - 543; อ้างอิงจาก ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2550: 258-265) เป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งที่เน้น
ทักษะการแก้ปัญหาและให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่าง มีเหตุผลมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้น าเสนอ
ปัญหาและเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน คิดค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงวิธีการสอนกับแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
การจัดการ เรียนรู้ จึงได้ใช้แนวการสอนรูปแบบ SSCS ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ร่วมกับ การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในการท างานเป็นกลุ่มย่อย ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอน
ที่ 1 ขั้นน าเสนอบทเรียนต่อทั้งช้ันเรียน ขั้นตอนที่ 2 ขั้น จัดกลุ่ม และการเรียนกลุ่มย่อย และสรุปบทเรียน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ SSCS คือ ขั้น Search: S เป็นการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและการแยกแยะประเด็นของปัญหา ขั้น 
Solve: S เป็นการวางแผนและการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ขั้น Create: C เป็นการ น าผลที่ได้จากขั้น Solve 
มาจัดกระท าเป็นขั้นตอน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและสื่อสารกับคนอื่นได้ และ ขั้น Share: S เป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบย่อยหลังจากเรียนเป็นขั้น นักเรียนไปรับการทดสอบวัด
ความเข้าใจจากครู ข้ันตอนท่ี 4 การคิดคะแนนการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม ข้ันตอนท่ี 5 การยกย่องกลุ่มที่ประสบผลส าเร็จ 

จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD มีแนวคิดที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ และ เนื่องจากวิธีการสอนแบบ SSCS เป็น
วิธีสอนที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาโดยน าเอากระบวนการ ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 
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2550: 257) ดังนั้นการจัด การเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
สอน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

จากประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าเนื้อหาเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์
ปัญหาการลบ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีพื้นฐานในการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและการแก้ปัญหา ถ้า
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สามารถ
น าไปใช้ในเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไปได้ หรือสามารถน าไปใช้ใน การเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว 
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 
๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และ
การท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

2.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับ
เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
สมมติฐานของการวิจัย    

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน 

3. ทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
ร่วมกับเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD อยู่
ในระดับมาก 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลท่า
โขลง ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 291 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล
ท่าโขลง ๑ สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 67 - 71) 
 2.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง โจทย์
ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 
 3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 4. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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  4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
จ านวน 30 ข้อ 
   4.3 แบบทดสอบวัดทักษะการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
   4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 5.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  5.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ SSCS ร่วมกับ
เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
  5.2 ตัวแปรตาม แบ่งเป็น ดังนี้ 
   5.2.1 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
   5.2.2 ทักษะการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
   5.2.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD  
  
ผลการวิจัยและการอภิปราย  

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้น า
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Joyce, B. , Weil, M. , and Calhoun, E.  (2009) ซึ่ งมี
องค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบเชิงหลักการ
และวัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน และ องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิง
เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้ และปัจจัยสนับสนุน ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอน (SSCSSA model)  พบว่า โดยภาพรวมได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 
80.14/80.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเรื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
พัฒนาขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน ซึ่งพบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม /สอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินตาม
ขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบโดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และได้ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนโดยการส ารวจข้อมูลพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียนจากการสัมภาษณ์คร ูผู้เช่ียวชาญการสอนคณติศาสตรเ์พื่อเติมเต็มความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ซึ่งเป็น
การด าเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยหลักการและแนวปฏิบัติของรูปแบบการเรียนการสอน
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เน้นการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ น าไปสู่การสร้างความรู้ของตนเองด้วยกระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างความรู้ของ 
Vygotsky (1978) ที่ว่าการเรียนรู้ตามหลักการแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้ เป็นการ
เรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติจริง นอกจากน้ีแล้วยังสอดคล้องกับผลการวิจัยสรุปหลักการสอนที่มีประสทิธิภาพของ วัชรา เล่าเรียน
ดี. (2554) ที่ว่าควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยตลอดโดยครูเป็นผู้ด าเนินการด้วยกิจกรรมและเทคนิควิธีการ
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติตลอดเวลาในการ
สอนโดยใช้ค าถาม ค าสั่ง การแนะน าที่ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจและ จึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอน ผ่านเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามสมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้ผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียน
การสอน 

คะแนน N คะแนนเตม็ X̅ S.D. t 
ความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์  

ก่อนเรียน 41 32 16.27 2.70 20.67** 

หลังเรียน 41 32 22.22 3.28 

ทักษะการท างานกลุ่ม  ก่อนเรียน 41 10 6.27 1.05 16.07** 

หลังเรียน 41 10 8.15 1.33 

**p < .01 
 
  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับ
เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรี ยนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด และการสอนการแก้ปัญหาแบบ 
SSCS ซึ่งกระบวนการสอนแบบการแนะให้รู้คิด เป็นกระบวนการสอนที่เน้นการท าความเข้าในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและเอื้ออ านวยความสะควกในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ที่น าไปสู่ค าถาม
เพื่อการแก้ปัญหา เพราะการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีที่สุดต้องเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (วชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2552-2553, 
หน้า 2) และประกอบกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS เป็นการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลด้วยการให้ผู้เรียนวางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการหาค าตอบที่รัดกุม และ
เป็นระบบด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือในทุก ๆ ขั้นตอนของการ
แก้ปัญหา (Pizzini ct al, 1989, pp. 528-529; Chin, 1997, pp. 9-10) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้น 
Search: S (การค้นหาปัญหา) ข้ันที่ 2 ขั้น Solve: S (การแก้ปัญหา) ข้ันที่ 3 ขั้น Create: C (การสร้างค าตอบ) ขั้นที่ 4 ขั้น 
Share: S (การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) ขั้นที่ 5 ขั้น Summarization: S (สรุป) และ ขั้นที่ 6 ขั้น Appreciation: A (ช่ืนชม
ความส าเร็จ) โดยผู้สอนน าเสนอปัญหา และใช้ค าถามที่อยู่บนพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียนเป็นค าถามน า เพื่อให้ผู้เรียนช่วยกัน
ระดมสมอง ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และแยกแยะปัญหานั้นออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ซึ่งการใช้ค าถามต่าง ๆ จะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ของปัญหา และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่ง
สอดคล้องกับอัมพร ม้าคนอง (2546, หน้า 48) ที่กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาต้องเน้นที่การวิเคราะห์ ข้อมูลใน
ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท าความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
วิเคราะห์ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย ความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้จะท าให้ผู้เรียนเห็นแนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยมีผู้สอน 
คอยช้ีแนะและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเช่ือมโยงระหว่างความรู้เดิมกับข้อมูลที่พบในสถานการณ์ ปัญหา ด้วยค าถาม เช่น 
นักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้ความรู้เรื่องใดในการแก้สถานการณ์ปัญหานี้ ได้บ้าง นักเรียนคิดว่าควรใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาใด
ในการแก้ปัญหานี้ การแก้ปัญหาตามยุทธวิธี การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องเริ่มด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร นอกจากยุทธวิธี
แก้ปัญหาที่นักเรียนเลือกใช้แล้ว นักเรียนคิดว่ามียุทธวิธีแก้ปัญหาอื่นที่ง่ายและรวดเร็วกว่ายุทธวิธีแก้ปัญหาที่นักเรียนเลือกใช้
หรือไม่ ในการด าเนินการแก้ปัญหาตามยุทธวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวต้องเริ่มจากสิ่งใด เหมือนหรือแตกต่างจากยุทธวิธีแก้ปัญหา
เดิมที่นักเรียนเลือกใช้อย่างไร ซึ่งสอดคล้องสิริพร ทิพย์คง (2536, หน้า 157-159) ท่ีกล่าวว่า ผู้สอนควรให้อิสระในการคิดแก่
ผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดว่าจะใช้ทักษะและหลักการใดในการแก้โจทย์ปัญหานั้น ๆ และสนับสนุนให้ผู้เรียนคิดวิธีการ
แก้ปัญหา โดยวิธีการของผู้เรียนเอง แล้วอภิปรายหาวิธีการที่ถูกต้องสอดคล้องกับทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ที่ใช้ในการ
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แก้ปัญหาของ Sternberg (1986, pp. 41-78) ที่ผู้แก้ปัญหาจะต้องพยายามเช่ือมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ และข้อมูลที่ผู้แก้ปัญหา
รับมาใหม่น ามาใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาโดยการบูรณาการข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่เข้าด้วยกัน และจัดองค์ประกอบใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ของปัญหานั้น ๆ นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับระบบการสอนของกานเย่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, 
หนาํ 15-16) ที่สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ควรสนับสนุนให้ผูเ้รียนมกีารถ่ายโยงการเรียนรู ้โดยการจัดประสบการณใ์ห้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และคอยช่วยเหลือผู้เรียนด้วยการช้ีแนะ  หรือการใช้ค าถามน าเพื่อให้ผู้เรียนระลึกถึงสิ่งที่ เรียนมา 
สอดคล้องกับค ากล่าวของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543, หน้า 3) ที่กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้สอนควรกระตุ้นความรู้เดิม
ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลใหม่โดยการแสวงหารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ได้ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเข้าใจโดยใช้ทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ และให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง และแสดงออกถึงสิ่งที่ค้นพบด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุธารัตน์ สมรรถการ (2556) ที่ท าการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้ร้ํํคิด (CGI) เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับภัทรอร อริยธนพงศ์ (2558) ที่ท าการวิจัยผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดสูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่างานวิจัยของ Pizzini et al. (1989, pp. 325-532) ท่ีได้ทดลองสอน
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
แก้ปัญหา จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียน มีความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้านความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรไ์ด้
ดีขึ้นมีทักษะ ในการคิดและการตั้งค าถาม และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสันนิสา สมัยอยู่ (2554) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณติศาสตร ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนการได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จันจิรา หมุดหวัน (2552: 131) น้ าทิพย์ ชังเกตุ (2547: 97) และปาริชาต สมใจ (2549: 97-98) ที่ได้ศึกษา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการท างานกลุ่มโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค 
KWDL มีความสามารถในการท างานกลุ่มอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้โดย ใช้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค 
STAD เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน โดยผู้เรียนจะร่วมกันท างาน กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และที่ส าคัญมีการ
ยอมรับความคิดเห็นกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สลาวิน (วัชรา เล่าเรียนดี, 2545; อ้างอิงจาก Johnson & Johnson, 1996) 
กล่าวว่า การจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือสมาชิกในกลุ่มจะมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รับฟังความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกัน และ
กัน และสมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบผลงานของกลุ่มผู้สอนคอยกระตุ้น อธิบาย และดูแลให้นักเรียนแสดง
บทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานกลุ่ม มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอาโจส 
และจอยเนอร์ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2545; อ้างอิงจาก Ajose and Joyner, 1990) ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับหลักส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งมีการ พึ่งพาอาศัยกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างใกล้ชิด ความรับผิดต่อการท างานกลุ่ม ต่อตนเอง 
และ ต่อสมาชิกของกลุ่ม การใช้ทักษะทางสังคม การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม อีกทั้งมีการคิดคะแนน พัฒนาการของตนเอง
และของกลุ่ม และยอมรับว่าความส าเร็จของนักเรียนแต่ละคนข้ึนอยู่กับ ความส าเร็จของนักเรียนคนอื่น ๆ ในกลุ่มด้วย ส่งผล
ให้นักเรียนมีความตั้งใจ และร่วมมือกันในการท ากิจกรรมมากขึ้น การท างานเป็นกลุ่มย่อยช่วยให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
มากขึ้น เกิดเจตคติที่ดี และ ถ้านักเรียนท างานกลุ่มนักเรียนจะแก้ปัญหาได้มากกว่าการท างานตามล าพัง 
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  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุก
ประเด็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เป็นขั้นด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ที่มีการ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยคละความสามารถ คือมีนักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และ เรียน
อ่อน ท าให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท างานได้ดีขึ้น มีการปรึกษาหารือในกลุ่ม ท าให้นักเรียน ช่วยเหลือกันในขณะเรียน ซักถาม
ปัญหากันอย่างอิสระคนเก่งสามารถอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มได้เข้าใจ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนได้กระจ่างชัดขึ้น การท างาน
กลุ่มท างานได้รวดเร็วและงานเสร็จในเวลา ที่ก าหนด นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ช่วยเหลือสนับสนุน
กันท าให้นักเรียนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สลาวิน (วัชรา เล่าเรียนดี , 2545; อ้างอิงจาก 
Slavin, 1990) ได้เสนอแนะไว้ว่า การให้ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 6 คน จะช่วยให้ ผู้เรียนกระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียน มีผลการเรียนรู้สูงขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีการยอมรับผูอ้ืน่
มากขึ้น สร้างความมั่นใจในตนเองและรู้ คุณค่าของตนเองมากสอดคล้องกับงานวิจัยของจันจิรา หมุดหวัน (2552: 131) และ
ปาริชาต สมใจ(2549: 97-98) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถ ในการท างาน
กลุ่มโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL มีความ คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก น้ าทิพย์ ชังเกตุ (2547: 97) 
ที่ได้พัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา การคูณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ 
STAD ร่วมกับ เทคนิค KWDL ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค 
KWDL มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบ ซึ่งมี
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่ 2 
องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 
ปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้ และปัจจัยสนับสนุน มีค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 80.14/80.22 
  2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนการ
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. ทักษะการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุก
ประเด็นอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ในลักษณะนี้ควรเพิ่มระยะเวลา เพราะนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับ การจัดกิจกรรมโดยใช้
รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD และนักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มที่ต้องใช้เวลา ในการแสดงความคิดต่อกลุ่มดังนั้นครูผู้สอน
ควรเตรียมความพร้อมในด้านเนื้อหา กิจกรรม ให้เหมาะสมในแต่ละคาบที่สอน 
  2. ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค STAD ไปใช้กับ ระดับช้ันอื่น ๆ เนื้อหา        
อื่น ๆ สาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
และการท างานร่วมกันของนักเรียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริโภคสีเขียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity – Based Learning) ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)   และ 2. เพื่อประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity – Based Learning) ร่วมกับห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped classroom)  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน 354 คน เครื่องมือวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรม และบันทึกการสะท้อนคิด (Reflections) สถิติที่ใช
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการบริโภคสีเขียวหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15.00 และหลังเรียนเท่ากับ 31.04 2) ผลการประเมินพฤติกรรม
ของนักศึกษา อยูใ่นระดับดี (x ̅= 4.01, S.D. = .49) ผู้เรียนมีผลการเรยีนระดับเกรด A ร้อยละ 40.00 ผลงานภาคปฏิบัติมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมอยู่ระดับดี และมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนอยู่ในระดับมาก ส าหรับผลการสะท้อนคิด พบว่า ผู้เรียนมี
ความเข้าใจและมีความรู้ในเนื้อหาทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน  ห้องเรียนกลับด้าน  การบริโภคสเีขียว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
             

Abstract 
 This research objectives to study achievement of green consumption by activity-based learning 
with flipped classrooms and assessment of student behavior toward activity-based learning with flipped 
classrooms of 354 undergraduate students enrolled. The instruments used include learning plan, test, 
behavior scale and record reflections. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, 
t-test. The research results were found that a academic achievement of green consumption after learning 
higher than before learning by using activity-based teaching together with the classroom inverted statistically 
significant of .01 with the mean before class equal to 15.00 and after class equal to 31.04. The results of 
the student behavior assessment, it was found at a high level. (Mean=4.01 and S.D.= .49). The learners have 
40.00% grade a result. In addition, the practical work is good level at participating in the activities and there 
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is a high level of satisfaction in learning management for the reflection results, it was found that the students 
had a greater understanding and knowledge of the academic content. 
 
Keywords : Activity-Based Learning, Flipped Classrooms, Green Consumption, Prince of Songkla University 
 
บทน า  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึด
หลัก ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด บนพื้นฐานการคิด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
ปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้.อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกับการเรยีนรู้  
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2554, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, 2546) จึงตรงกับแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งควรเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติ  ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่าจากสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้เรียนตามวิถีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเรียนรู้ให้รู้จริงที่แตกต่างจากการเรียนในอดีต 
กล่าวคือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผู้เรียนคือผู้คิด ตั้งค าถาม วางแผน ลงมือกระท า สรุป และสะท้อนผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) ซึ่งไม่ได้จ ากัดเพียงแค่การเรียนตามทฤษฎีในช้ันเรียน การสาธิตและการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ผู้สอนและผู้เรียนต้องท าความเข้าใจวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับมิติทางสังคม (Billing, 2000; 
Barak and Dori, 2005) ซึ่งควรให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าแค่
ซึมซับความรู้ภายในห้องเรียน ส่งเสริมคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ด ารงชีวิตและช่วยค้ าจุนให้ผู้เรียนสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุข (Marzano et al., 2001) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activities-Based Learning) 
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ใหญ่โตหรือใช้พื้นที่ขนาดกว้างมาก ๆ ประกอบกับห้องเรียนกลับด้าน 
(Flip classroom) เป็นอีกแนวคิดการเรียนรู้ที่ต้องการช่วยผู้เรียนที่มีปัญหาในช้ันเรียนที่เรียนไม่ทัน ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบตอ่
การเรียนของตนเอง เป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นผู้กระท า ส่วนครูถูกเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้เรียนแทน เป็นผู้จุด
ประกาย พี่เลี้ยง เพื่อน เพื่อนบ้าน และผู้เช่ียวชาญ ท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียม
ห้องเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ดังนั้น ห้องเรียนกลับด้าน จึงเป็นการใช้พลังของระบบออนไลน์ และระบบการ
พบหน้าในช้ันเรียนผสมผสานกัน (วิจารณ์ พานิช, 2556) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมจึงควรให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มที่ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าแค่ซึมซับความรู้ภายในห้องเรียน ส่งเสริมคุณลักษณะตา่ง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการน าไปใช้ด ารงชีวิตและช่วยค้ าจุนให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (Marzano etal., 2001) 

การเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพถูมิอากาศจนถึง
ขั้นวิกฤติอย่างที่ปรากฏในปัจจุบัน กระบวนการกระตุ้นการรับรู้ การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปรับตัว และลดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม อันมีสาเหตุจากการกระท าของมนุษย์เป็นหลักได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สังเกต ลงมือปฏิบัติทดลอง วิเคราะห์ และวิจารณ์ เพื่อพิสูจน์ค้นหาความจริง สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและซึมซับธรรมชาติของการเรียนวิทยาศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี (Billing, 2000; Barak and Dori, 2005)   

รายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว เป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ในระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อลดผลกระทบ และ/หรือสามารถปรับตัวในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งประเทศไทยให้ความส าคัญต่อวิกฤติปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และถูกก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติใน 20 ปี รวมทั้งถูกก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564)  เช่น การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจสีเขียว มีระดับการปลดปล่อยคาร์บอน
ต่ า การมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
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การขับเคลื่อนภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  
ซึ่ง การบริโภคสีเขียว เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยขับเคลื่อนการ
ปลดปล่อยคาร์บอนต่ า การใช้ทรัพยากรน้ าต่ า ใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่วิถีชีวิตและสังคมที่ยั่งยืนได้ สาระส าคญั
ข้างต้น จึงเป็นท่ีมาของ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบริโภคสีเขียว ที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระในมุมกว้าง สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย และตามของผู้เรียนจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นให้ผู้เรียนมีการรับรู้ เข้าใจ 
เข้าถึงปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อม 
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณ์ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งเป็นการกระตุ้น
การเรียนรู้ การรับรู้ เพื่อปรับตัวและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้น่าสนใจ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
สนุกและเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activities-Based Learning) 
ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในช่วงสถานการณ์ Covid-19  เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การเรียนรู้นี้จะท าให้ผู้เรียนสามารถช่วยกันเรียน ช่วยกัน
ค้นคว้าหาความรู้และมีความสนุกสนาน ท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึนในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริโภคสีเขียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity 
– Based Learning) ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

2. เพื่อประเมินพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity – Based 
Learning) ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
สมมติฐานของการวิจัย   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริโภคสีเขียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน ร่วมกับห้องเรียนกลับ
ด้าน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตรีทีล่งทะเบียนเรียน รายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว จ านวน 354 คน 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรม และบันทึกการสะท้อน

คิด โดยมีวิธีการสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาค าอธิบายรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็น

ฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 5 แผน โดยออกแบบกิจกรรมหรือช้ันงานให้ผู้เรียนได้ศึกษค้นคว้าด้วยตนเองนอกช้ัน

 

การใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

ร่วมกับ 

ห้องเรียนกลับด้าน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. พฤติกรรมการเรียน 
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เรียนแล้วน ามาเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในครั้งต่อไป แล้วให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง ซึ่งมีค่าความ
ตรงตั้งแต่ 0.66-1.00 

 2.2 แบบทดสอบ วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา ท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และออกข้อสอบเป็น
แบบสร้างข้อสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรง ซึ่งมีค่าความ
ตรงตั้งแต่ 0.66-1.00 และน าไปทดลองเบื้องต้น (tryout) กับ นักศึกษาจ านวน 50 คน พบว่า ค่าความยากตั้งแต่ 0.24-0.78 
ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.35-0.86 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.76  

 2.3 แบบประเมินพฤติกรรม นิยามพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการเรียน     
รู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน สร้างแบบประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 6 
ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.66-1.00 

 2.4 แบบบันทึกการสะท้อนผล เป็นแบบค าถามปลายเปิดจ านวน 3 ข้อ ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรง ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.66-1.00 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
                ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยตลอดการจัดการเรียนการสอนทั้งสองภาคการศึกษา โดย

แบ่งออกเป็น  3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะก่อนการทดลอง  2) ระหว่างการทดลอง และ 3) ระยะหลังการทดลอง ดังนี้ 
             3.1 ระยะก่อนการทดลอง  
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้เรียน ได้แก่ จ านวนนักศึกษา วิชาเอก และความรู้พื้นฐาน จ านวน 354 คน 

จากนั้นผู้วิจัยได้อธิบายรายละเอียดในโครงการสอน (มอค.3) ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวนช่ัวโมง การวัดและประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งสืบค้นข้อมูล 

โดยมีแนวปฏิบัติร่วมกัน ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน  
             3.2 ระหว่างการทดลอง 
                  ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้

กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน โดยให้ฝึกปฏิบัติท าช้ินงาน (Task) ตามความต้องการของนักศึกษาโดยให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน และการสะท้อนผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Reflection) 

  3.3 ระยะหลังการทดลอง  
                    1) ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ รายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว 
                    2) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน  
         3) การสะท้อนผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
         4) บันทึกหลังการสอน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่เป็นไม่อิสระจากกัน (t-test dependent) 

2) พฤติกรรมของผู้เรียนในการเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3) การสะท้อนผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการวิเคราะห์เนื้อ และสรุปประเด็นส าคัญ 
4) บันทึกหลังการสอน โดยการวิเคราะห์เนื้อ และสรุปประเด็นส าคัญ 

 
ผลและอภิปราย   
ตารางที่ 1 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการบริโภคสเีขียวก่อนเรียนและหลัง
การเรยีนด้วยจดัการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน  

การทดสอบ N Mean S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 354 15.00 4.51 24.625 0.000 
หลังเรียน 354 31.04 4.97 
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จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการบริโภคสเีขียวหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย
จัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรยีนกลับดา้นอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 การประเมินพฤติกรรมผู้เรยีน การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน  

ข้อที ่ รายการพฤติกรรม Mean S.D. ความหมาย 
1. ท างานเสร็จทันเวลา 4.05 0.99 ด ี
2. แบ่งหน้าท่ีกันท างาน 4.04 0.84 ด ี
3. เอาใจใส่ต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย 3.92 1.01 ด ี
4. ปรับปรุงงานท่ีบกพร่องให้ดียิ่งข้ึน 4.11 0.80 ด ี
5. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนอกช้ันเรียน 4.00 0.73 ด ี
6. มีความขยัน อดทนในการท างานจนส าเรจ็ 3.94 0.78 ด ี
 รวม 4.01 0.61 ดี 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมผูเ้รียนจากการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity–Based Learning) ร่วมกับ

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกขอ้มีผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรยีนอยู่ในระดับดี เช่น ปรับปรุงงานท่ีบกพร่องให้ดียิ่งข้ึน ท างานเสร็จทันเวลา แบ่งหน้าท่ี
กันท างาน และสามารถเรียนรูด้้วยตนเองนอกช้ันเรียน เป็นต้น 

 
การสะท้อนผล พบว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และเรียนรู้ด้วยตนเองนอกช้ันเรียนได้ ท าให้มี

ความเข้าใจและมีความรู้ในเนื้อหาทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าเป็นงานกลุ่มควรมีการมอบหมายงานและแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 
 บันทึกหลังการสอน พบว่า ผู้เรียนมีผลการเรียนระดับเกรด A ร้อยละ 40.00 ผลงานภาคปฏิบัตมิีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอยูร่ะดับดี และมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนอยู่ในระดบัมาก แสดงดังภาพท่ี 1  
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วิเคราะห์ SWOT จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน  

 
การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการบริโภค 

สีเขียวนั้น ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการบริโภคสีเขียวหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความสามารถของผู้เรียนท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับแนวคิดห้องเรียนกลับดา้นด้วย เมื่อผู้เรียนมาพบกันจะได้แลกเปลีย่นความรูโ้ดย
มีครูเป็นพีเ่ลี้ยงหรือเสริมความรู้ ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยจ านวนมากที่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เช่น  การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด (นพรัตน์ ทองมาก, 2558) การศึกษาผลการใช้กิจกรรม
มุ่งงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (เรณู รื่นยุทธ ,2558) อีกทั้งส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการ
สอนแบบกิจกรรมเป็นฐานที่พัฒนาทักษะและทัศนคติในการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ภูริ วงศ์วิเชียร, 2559) ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านการวิจัย มีความพึง
พอใจ มีความสุขและมีความสนุกสนานในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้อง 
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน อีกทั้ง ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น มีความกล้าแสดงออก รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายมากขึ้น และท างานอย่างมีขั้นตอนและเป็น
ระบบ เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัด้านในรายวิชา 724-332 มลพิษทางน้ าและการวิเคราะห์ ของ

S: Strengths  
ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนมากขึ้นและสามารถทบทวนบทเรียนผ่าน
ห้องเรียนกลับด้านผ่านระบบ MS team และ FB รายวิชา ได้ตลอดเวลาไม่
จ ากัดเวลา และสถานท่ี  
ผู้เรียนมีความสนใจในการสรา้งสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างอิสระเต็มที่  
ฝึกการท างานเป็นทีม ยอมรับและแลกเปลีย่นความคดิเห็น ฝึกความ
อดทน ความรับผดิชอบร่วมกัน อย่างเป็นระบบ  
ผู้เรียน มีการรับรู้ มีความรู้ มคีวามตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสามารถปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น   
มีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก บรรลุวัตุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา  
สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดลอ้มของมหาวิทยาลัย 

W: Weaknesses   
 ผู้เรียนจ าเป็นต้องฝึกการเขียนโครงการ
ใหม่ ระยะเวลาในการท าโครงการจ ากัด 

O: Opportunities   
ท้าทายให้ผู้เรียนมโีอกาสสร้างสรรค์ผลงาน และแสดงความคดิเห็นในเชิง
สร้างสรรคร์่วมกันเป็นทีม ในการท าโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
เรียนรู้การท าผลติภณัฑ์ การท าโปสเตอร์  จัดท าวิดโิอ และการใช้ IT ใน
การติดต่อสื่อสาร 
กระตุ้นการรับรู้ เรยีนรู้การบรโิภคสเีขียวร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 
มีการปรับตัวและปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ 

T: Threats   
สถานการณ์การแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา 
มีการงดการรวมกลุ่มและสอนในช้ันเรียน
ตามปกติ เป็นการลดโอกาสการท า
กิจกรรมร่วมกัน 
การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตยงัไม่คล
อบคลุม และทั่วถึง ตลอดจนประสิทธิภาพ
ของระบบเครื่องมือสื่อสารรายบุคคล 
อาจจะเป็นข้อจ ากัด  
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นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับปริญญาตรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการประเมินผลจากข้อสอบ
อัตนัยก่อนและหลังการเรียน รวมทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชา การสะท้อนผลจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจในรายวิชา พบว่าผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ่งยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชาสมบัติทางกายภาพของยางและพอลิเมอร์
ของนักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการเรียนในช้ันเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีส่วนช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาภาคทฤษฎีมากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดมากที่สุด ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2556) ที่ผู้เรียนเป็นเจ้าของ
กิจกรรมการเรียนรู้ มีเวลาในการท าความเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าช้ันเรียน การอ่านและท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน      
จึงส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น  ห้องเรียนแบบกลับด้านจึงเป็นการเรียนรู้อีกลักษณะหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  ผู้เรียนคือผู้คิด ตั้งค าถาม วางแผน ลงมือกระท า สรุป และสะท้อนผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับวิถี
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) อีกทั้งเหมาะสมกับการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้ภาคทฤษฏี และเป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่ต้องการช่วยผู้เรียนที่มีปัญหาในช้ันเรียนท่ีเรียนไม่
ทัน (วิจารณ์ พานิช, 2556)  

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 724-107 การบริโภคสีเขียว โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียน
กลับด้านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จึงมีความเหมาะสมส าหรับรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการหรือกิจกรรม
โครงงาน สามารถกระตุ้นการรับรู้ การเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และสามารถปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้จริง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมกับ
กลุ่มผู้เรียนจ านวนมาก อีกทั้งเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  และการเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
ผ่านระบบโซเซียล Smart phone อย่างอิสระ การจัดการเรียนสอนแบบผสมผสานระหว่างการใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับ
ห้องเรียนกลับด้าน จึงเป็นทางเลือกที่ดี เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนตามปกติและสามารถแก้ไข
ปัญหาในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติได้เป็นอย่างดี และเพิ่มผลสมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ก. ห้องเรียนกลับด้าน ผ่านระบบ MS Team         ข. การจัดการเรยีนรู้แบบใช้กิจกรรมเปน็ฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย   

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริโภคสีเขียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับ
ห้องเรียนกลับด้านของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 354 คน โดยใช้
เครื่องมือวิจัยได้แก่  แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรม และแบบบันทึกการสะท้อนผล พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการบริโภคสีเขียวหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียน
กลับด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับ
ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
อยู่ในระดับดี เช่น ปรับปรุงงานท่ีบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น ท างานเสร็จทันเวลา แบ่งหน้าท่ีกันท างาน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกช้ันเรียนได้ ส่วนการสะท้อนผล พบว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และเรียนรู้ด้วยตนเองนอกช้ันเรียนได้ 
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ท าให้มีความเข้าใจและมีความรู้ในเนื้อหาทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นงานกลุ่มควรมีการมอบหมายงานและ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเกรด  A ร้อยละ 40.00 และผลงาน
ภาคปฏิบัติมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ระดับดี มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ SWOT 
จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน พบจุดเด่น กล่าวคือ ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียน
มากขึ้น สามารถทบทวนบทเรียนผ่านห้องเรียนกลับด้านผ่านระบบ MS team และ FB รายวิชา ได้ตลอดเวลาไม่จ ากัดเวลา 
และสถานที่ มีความสนใจในกิจกรรมภาคปฏิบัติ และได้ฝึกทักษะหลายด้าน และหลากหลาย เช่น ฝึกการเขียน และการท า
โครงการด้านการบริโภคสีเขียว ฝึกการท างานเป็นทีม เกิดการยอมรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกความอดทน ความ
รับผิดชอบร่วมกัน อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีการรับรู้  มีความรู้ มีความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีสง่ผล
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ขึ้น ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา ในส่วนของจุดอ่อน พบว่า ระยะเวลาในการท าโครงการค่อยข้างจ ากัด 
จ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนการเขียนโครงการใหม่ ส่วนโอกาสการพัฒนาการเรียนรู้ พบว่า เป็นสิ่งที่ท้าทายผู้เรียนในการสร้าง
ผลงานในภาคปฏิบัติ การท างานเป็นทีม ให้ประสบความส าเร็จภายในระยะเวลาที่จ ากัด มีโอกาสในการเรียนรู้การท า
ผลิตภัณฑ์ การท าโปสเตอร์ จัดท าวิดิโอ และการใช้ IT ในการติดต่อสื่อสาร อนึ่ง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ระหว่าง
สถานการณ์การแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เต็มที่ จึงอาจจะเป็นสิ่ง
คุกคามส าหรับการท าวิจัยในครั้งน้ี  

 
ข้อเสนอแนะ   

1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
2. ควรให้มีวางแผนการเรียนรู้ และเกณฑ์การประเมินร่วมกับผู้เรียน  
3. ควรมีการปรับตัวและปรับเปลีย่นการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับดา้น ผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณไ์ม่ปกติ 
   ตลอดจนออกแบบกิจกรรม และการประเมินผ่านระบบออนไลน์ มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้ จากการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีในรายวิชาน้ าใช้ในอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 1/2562 ในหัวข้อเรื่องพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของน้ า การผลิตน้ าประปาจาก
น้ าใต้ดิน การผลิตน้ าประปาจากน้ าผิวดิน และการปรับปรุงคุณภาพน้ าส าหรับหม้อไอน้ าและน้ าหล่อเย็น พบว่าหลังการทัศน
ศึกษาดูงานนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05 คิดเป็นร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนน
โดยเฉลี่ย 35.37  97.88  56.44 และ 71.2 ตามล าดับจากการประเมินโดยอาจารย์ และคิดเป็นร้อยละ 21.65 17.60 25.64 
และ 18.51 ตามล าดับจากการประเมินระดับความรู้ของตนเองโดยนักศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้จากการทัศนศึกษาในการออกแบบกระบวนผลิตในโครงงานการปรับปรุงคุณภาพน้ าอีกด้วย จากผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าการทัศนศึกษานอกสถานท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
ค าส าคัญ: ทัศนศึกษา  Authentic learning 
 
บทน า  
 การเรียนรู้ในปัจจุบันโดยเฉพาะกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม หากใช้กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน
และ/หรือผ่านแหล่งเรยีนรู้ในโลกของอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดยีวจะไม่สามารถพัฒนากรอบแนวคิดได้เท่าท่ีควร การเรยีนรูโ้ดย
การทัศนศึกษาในสถานประการที่มีวิทยากรเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงและได้เห็นกระบวนการท างานรวมถึงกระบวนการผลิตจริง  
ได้ยินได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง จะก่อให้เกิดความเข้าใจและจดจ าสิ่งที่ได้พบเห็นได้ดีและยาวนานมากขึ้นส่งผลให้มีการ
เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ซึ่งถือได้ว่าเป็น Authentic learning รูปแบบหนึ่ง  

Morgan and Cox (2005) รายงานการใช้การทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยให้ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มวัว จากการประเมินการจัดการเรียนการสอน พบว่าได้รับความพึงพอใจใน
ระดับสูงจากผู้เรียน และผู้เรียนมีความสามารถไม่เพียงแต่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มแต่ยังสร้างมารถสร้างเครือข่ายกับ
เจ้าของฟาร์มได้อีกด้วย นอกจากน้ี Ahmad (2017) รายงานว่าจากการน านักศึกษาไปทัศนศึกษาที่โรงงาน และด าเนินการเกบ็
ข้อมูลผ่านแบบส ารวจ การสัมภาษณ์ และการสังเกตพฤติกรรม พบว่าการน าน านักศึกษาไปทัศนศึกษาที่โรงงานท าให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ทักษะด้าน soft skill ของผู้เรียนมีการพัฒนา นอกจากน้ี Al-Atabi et al. (2013) 
และ Ahmad (2017) ยังพบว่าการใช้การทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าข้อมูลได้ใน
ระดับดีหลังจากวันที่ไปทัศนศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา  

รายวิชาน้ าใช้อุตสาหกรรมเป็นรายวิชาเลือกเอกส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมีอุตสาหกรรม
และสาขาเคมี-ชีววิทยา ช้ันปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงสถานประกอบการอื่น ๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ทุกแห่งต้องใช้น้ าในกระบวนการผลิต 
ซึ่งอาจใช้ในการผสมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตไอน้ า ผลิตน้ าหล่อเย็นหรือใช้ส าหรับล้างอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น คุณภาพของน้ าที่
ใช้แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน อีกทั้งน้ าดิบที่ป้อนเข้าประบวนการผลิตน้ าก็มีคุณภาพแตกต่างกัน ดังนั้น
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงคุณภาพจากแหล่งน้ าต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เพื่อให้มีคุณภาพเพียงพอต่อ
การน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสียหายต่อทั้งอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ดังนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียน
รายวิชานี้ เมื่อส าเร็จการศึกษาจะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการติดตามและควบคุมระบบผลิตน้ าของสถาน
ประกอบการได้ 
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ผู้สอนมีประสบการณ์สอนในรายวิชาน้ าใช้อุตสาหกรรมมาเป็นเวลา 5 ปี มีการจัดการเรียนการสอนโดยพาไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่เป็นประจ าทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน แต่ไม่มีการเก็บข้อมูลของผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ รวมถึงไม่มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีการ จัด
การศึกษาในรูปแบบนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาน้ าใช้ในอุตสาหกรรม ตามการจัดการศึกษาท่ีเน้น
ผลลัพธ์ (Outcome Based Education, OBE) จึงมีการออกแบบการใช้การทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ Course Learning Outcomes (CLOs) ด้านความรู้
และปัญญาของรายวิชา คือ CLO1 อธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงน้ าส าหรับอุตสาหกรรม CLO2 สามารถบูรณาการความรู้
ศาสตร์อื่น ๆ มาใช้ในการปรับปรุงน้ าส าหรับอุตสาหกรรม CLO3 เลือกใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน้ าได้ และ CLO4
ออกแบบกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าได้ 
 
วัตถุประสงค์   

เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ในรายวิชาน้ าใช้ในอุตสาหกรรมที่จากการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ าใช้ในอุตสาหกรรมปีการศึกษา 1/2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 16 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษา
สาขาเคมีอุตสาหกรรมช้ันปีที่ 4 จ านวน 9 คน นักศึกษาสาขาเคมี-ชีววิทยาช้ันปีที่ 4 จ านวน 5 คน และ นักศึกษาสาขาเคมี-
ชีววิทยาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 2 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 

1) ใบงานก่อนและหลังการทัศนศึกษา 
2) แบบการประเมินตนเองของผู้เรียนจากการทัศนศึกษา 
3) การตอบค าถามในแบบทดสอบและแบบประเมินผลงานในโครงงานการปรับปรุงคุณภาพน้ า 
4) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
5) แบบบันทึกจากการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้เรียน 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
   ในการศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
1) จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยทัศนศึกษาในสัปดาห์ที่ 6-8 และ 14 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
2) มอบหมายงานให้นักศึกษาส าหรับการไปทัศนศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

2.1) ก่อนการทัศนศึกษา  นักศึกษาท าใบงานซึ่งได้รับมอบหมายค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่จะไปดู
งานล่วงหน้า ในหัวข้อ กระบวนการผลิต สารเคมี/อุปกรณ์ที่ใช้ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน  

2.2) ระหว่างการทัศนศึกษา นักศึกษาฟังการบรรยายและชมการสาธิตจากวิทยากร มีกิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อ
ความเข้าใจและเพิ่มเติมความรู้ และเก็บข้อมูลเพื่อตอบค าถามในใบงานที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อ เช่น 
ก าลังการผลิต กระบวนการผลิต สารเคมี/อุปกรณ์ที่ใช้ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ความรู้/ประสบการณ์
ใหม่ท่ีได้รับ  

3) นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท างานกลุ่มในโครงงานเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ าในสัปดาห์ที่ 15-16 
4) การเก็บข้อมูลการประเมินผล 

4.1) นักศึกษาท าแบบประเมินระดับความรู้ของตนเองในขณะก่อนเรียน หลังเรียน และหลังทัศนศึกษา  
4.2) อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้จากใบงานที่มอบหมายก่อนและหลังการไปทัศนศึกษา และประเมินจาก

ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค 
4.3) ประเมินจาการน าความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาไปใช้ในโครงงานการปรับปรุงน้ า 
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4.4) อาจารย์สังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักศึกษาในรายวิชาตลอดภาคการศึกษา 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการทัศนศกึษา 
สัปดาห์ที ่ วันท่ี หัวข้อการดูงาน สถานท่ี 

6 11/9/2562 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพของน้ า 

ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

7  18/9/2562 
 

การผลิตน้ าประปาจากน้ าใต้ดิน หน่วยประปา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน ี 

8 25/9/2562 การผลิตน้ าประปาจากน้ าผิวดิน โรงผลิตน้ าประปาของเทศบาลเมอืงปัตตานี 
14 6/11/2562 การปรับปรุงคุณภาพน้ าส าหรับ

หม้อไอน้ าและน้ าหล่อเย็น 
โรงไฟฟ้าชีวมวล บ. สงขลาไบโอเพาเวอร์ จ ากัด 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    วิเคราะห์คะแนนจากการเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ที่ประเมินโดยนักศึกษาและผู้สอนโดยใช้ paired sample t-

test และวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนาจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักศึกษาโดยผู้สอนและการแสดงความ
คิดเห็นผ่านแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 

 
ผลและอภิปราย   

ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยวัดจากใบงานท่ีมอบหมายก่อนและหลังการทัศนศึกษาซึ่งการ
ประเมินโดยผู้สอนแสดงในตารางที่ 2 จากตารางแสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังการทัศนศึกษาในทุกหัวข้อสูงกว่าก่อนการทัศน
ศึกษาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 คิดเป็นร้อยละ 35.37  97.88  56.44 และ 71.2 จากการทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน
หัวข้อพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของน้ า การผลิตน้ าประปาจากน้ าใต้ดิน การผลิตน้ าประปาจากน้ าผิวดิน และ
การปรับปรุงคุณภาพน้ าส าหรับหม้อไอน้ าและน้ าหล่อเย็น ตามล าดับ เนื่องจากเนื้อหาของใบงานท่ีมอบหมายนั้นจะสามารถหา
ค าตอบได้โดยตรงจากสถานประกอบการที่ไปทัศนศึกษาท าให้คะแนนใบงานหลังการทัศนศึกษามีค่าสูงคือมากกว่า 9.00 
ในขณะที่การทัศนศึกษาเรื่องพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของน้ า แสดงร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนต่ าสุด
เนื่องจากเป็นหัวข้อท่ีมีความง่ายและซับซ้อนน้อยท่ีสุด นักศึกษามีประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าวมาบ้างแล้วและสามารถค้นหา
ข้อมูลในอินทอร์เน็ตหรือหนังสือได้ไม่ยากท าให้คะแนนเฉลี่ยก่อนการทัศนศึกษามีค่าสูงกว่าหัวข้ออื่น ในขณะที่ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยหลังจากทัศนศึกษาเรื่องการผลิตน้ าประปาจากน้ าใต้ดินมีค่าสูงที่สุด เนื่องจากเป็นหัวข้อท่ีประกอบไป
ด้วยกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนขึ้น มีหน่วยผลิตย่อยหลายหน่วยและมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากกว่า จากการพิจารณา
คะแนนของการทัศนศึกษาเรื่องการผลิตน้ าประปาจากน้ าผิวดินพบว่ามีค่าน้อยกว่าของการผลิตน้ าประปาจากน้ าใต้ดิน ทั้งนี้
เนื่องจากรายละเอียดของกระบวนการผลิตจะคล้ายคลึงกับหัวข้อการผลิตน้ าประปาจากน้ าผิวดิน  ส าหรับคะแนนใบงานหัวข้อ
การปรับปรุงคุณภาพน้ าส าหรับหม้อไอน้ าและน้ าหล่อเย็นมีค่าร้อยละการเพิ่มขึ้นสูงกว่าการผลิตน้ าประปาจากน้ าผิวดินและ
และต่ ากว่าหัวข้อเรื่องพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของน้ าและการผลิตน้ าประปานั้นอาจเป็นเพราะเป็นหัวข้อท่ีมี
เนื้อหาเข้าใจยากที่สุด แต่เนื่องจากเป็นกระบวนการเชิงวิศวกรรมที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นเพราะท างานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 
คน (ในขณะที่อีก 3 หัวข้อเป็นงานกลุ่มกลุ่มละ 2 คน) จึงท าให้ได้คะแนนก่อนการทัศนศึกษาในระดับกลางและได้คะแนนหลัง
ทัศนศึกษาสูงถึง 9.75 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรู้ก่อนและหลังการทัศนศกึษาจากการประเมินโดยผู้สอน (จากคะแนนเตม็ 10) (n=16) 
หัวข้อการดูงาน ก่อนทัศนศึกษา หลังทัศนศึกษา ร้อยละการ

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 
t-value* Sig. (2-

tailed)*  Mean S.D. Mean S.D. 
พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพของน้ า 

6.69 0.23 9.00 0.37 35.37 11.36 0.00 

การผลิตน้ าประปาจากน้ าใต้ดิน 4.75 0.67 9.19 0.36 97.88 22.99 0.00 
การผลิตน้ าประปาจากน้ าผิวดิน 5.93 0.73 9.13 0.85 56.44 11.83 0.00 
การปรับปรุงคุณภาพน้ าส าหรับ
หม้อไอน้ าและน้ าหล่อเย็น 

5.81 0.11 9.75 0.07 71.28 26 0.00 

*p < 0.05 
 
จากการให้นักศึกษาท าแบบประเมินระดับความรู้ของตนเอง (ตารางที่ 3) พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน

หัวข้อต่าง ๆ เพิ่มขึ้นหลังจากการทัศนศึกษาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 คิดเป็นร้อยละ 21.65 17.60 25.64 และ 
18.51 จากการทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ในหัวข้อพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของน้ า การผลิตน้ าประปาจากน้ าใต้ดิน 
การผลิตน้ าประปาจากน้ าผิวดิน และการปรับปรุงคุณภาพน้ าส าหรับหม้อไอน้ าและน้ าหล่อเย็น ตามล าดับ นอกจากนี้จากการ
ประเมินระดับความรู้ของตนเองของนักศึกษาเทียบกับก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 49.88  
85.31 85.31 และ 78.15 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มสอดคล้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยผู้สอนตามที่อธิบายไว้
ก่อนหน้านี้ จากผลการประเมินคะแนนของงานที่มอบหมายและการประเมินความรู้ของตนเองของนักศึกษา แสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าการไปทัศนศึกษาท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Atabi et al. (2013) ที่
พบว่าหลังการทัศนศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และสอดคล้องกับรายงานของ Ahmad (2017) ที่พบว่า 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ในระดับสูงใน CLO ทุกขอ้ 

นอกจากการประเมินด้านความรู้จากใบงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหัวข้อแล้วนั้น จากการให้นักศึกษาท า
โครงงานเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ าในอุตสหกรรมที่ใช้แหล่งน้ าดิบและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่
ละกลุ่ม พบว่านักศึกษามีการเลือกใช้ขั้นตอนในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าที่อ้างอิงว่าได้จากการทัศนศึกษามา
ประยุกต์ใช้กับโครงการการปรับปรุงคุณภาพน้ าท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากน้ีจากการประเมินจากข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับความรู้
ที่เกี่ยวกับการทัศนศึกษาโดยเป็นการสอบแบบเดี่ยว พบว่านักศึกษาสามารถท าข้อสอบได้คะแนนดี จากการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะไปทัศนศึกษาทุกครั้ง สังเกตได้จากที่จะมาก่อนเวลานัดหมายโดยเฉลี่ยประมาณ 
5 นาที ในขณะที่การเรียนการสอนในช้ันเรียนจะพบการมาสายอยู่บ้าง  

2. นักศึกษามีความมั่นใจในการตั้งค าถาม และเป็นค าถามที่ส าคัญตรงประเด็นมากขึ้นเป็นล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ได้ออกนอกสถานท่ีมากขึ้นและต้องตั้งค าถามเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อไปตอบค าถามในใบงาน 

3. นอกจากความรู้และได้สัมผัสประสบการณ์แล้ว นักศึกษาได้รับแนวคิดและแรงบรรดาลใจจากวิทยากรทั้งหลายใน
เรื่องการท างานท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่ 

4. จากกิจกรรมทัศนศึกษาท าให้มีความสัมพันธ์กันท่ีดีขึ้นระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 
จากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ภาพรวมโดยนักศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่านักศึกษา

มีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62±0.43 (จากคะแนนเต็ม 4) นักศึกษามีความประทับใจใน
กิจกรรมการทัศนศึกษาในรายวิชานี้ ซึ่งมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

“ให้รายวิชานี้พานักศึกษาไปดูงานท่ีโรงงานต่อไป” 
“นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เห็นกระบวนการท างานจริงของโรงงาน” 
“อยากให้มีการน าไปศึกษาดูงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ ได้ความรู้จริงๆในสิ่งที่ไม่เคยรู้ซึ่งเป็นเรื่องรอบตัว เช่นการผลิต

น้ าประปา น้ าดื่ม” 
“อยากให้อาจารย์เปิดและให้ทุกคนได้เรียน อย่างน้อยได้รู้และได้ค านึงถึงน้ าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน” 
“อยากให้เปิดวิชาเรียนนี้ทุกเทอมเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสเรียนวิชานี้” 
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“เป็นรายวิชาที่ เรียนสนุก เห็นภาพเนื่องจากพาไปดูงานจึงท าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้” 

“ชอบการเรียนทฤษฏีควบคู่กับการเห็นกระบวนการจริง ๆ”  
“เวลาในการดูงานบางที่อาจน้อยเกินไป แต่ชอบท่ีมีการดูงาน เพราะเห็นภาพชัดเจนขึ้น ภาพรวมโอเคค่ะ” 
โดยความเห็นของนักศึกษามีความสอดคล้องกับรายงานของ Morgan and Cox (2005) ที่มีข้อคิดเห็นจากนักศึกษา

ว่า “การทัศนศึกษาในรายวิชานี้ท้าทายพวกเราไม่เหมือนรายวิชาอื่น ฉันสงสัยว่ากลุ่มผู้ประกอบการฟาร์มวัวที่มีประสบการณ์
สูงนั้นเค้าน่าจะได้รับประสบการณ์เฉกเช่นกับที่พวกเราได้รับในการทัศศึกษานี้ ” และ “วิธีการทัศนศึกษานี้ท าให้เราไม่ต้อง
พึ่งพาอาจารย์มากนัก เราถูกบังคับให้ท า พัฒนาทักษะการสอบถามและทักษะการสังเกตของเรา” 

อย่างไรก็ตามผู้สอนพบว่ามีความแตกต่างกันด้านพื้นฐานความรู้ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ซึ่ง
ผู้สอนต้องให้ความส าคัญและต้องมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสริมกระตุน้ให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 

 
ตารางที่ 3 ระดับความรู้จากการประเมินตนเองของนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 10) (n=16) 

หัวข้อการดูงาน ก่อนเรียน หลังเรียน  หลังทัศน
ศึกษา 

ก่อนเรียน/หลังเรียน หลังเรียน/หลังทัศนศึกษา 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

t-value* Sig. (2-
tailed)* 

ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

t-value* Sig. (2-
tailed)* 

พารามิเตอร์ท่ีใช้
ในการวิเคราะห์
คุณภาพของน้ า 

5.25 2.33 7.5 1.67 8.97 0.73 49.88 8.58 0.00 21.65 7.90 0.00 

การผลิต
น้ าประปาจากน้ า
ใต้ดิน 

4.63 3.18 7.43 1.43 8.59 0.51 85.31 6.89 0.00 17.60 5.43 0.00 

การผลิต
น้ าประปาจากน้ า
ผิวดิน 

4.63 3.18 7.43 1.43 9.15 0.32 85.31 6.89 0.00 25.64 7.00 0.00 

การปรับปรุง
คุณภาพน้ า
ส าหรับหม้อไอน้ า
และน้ าหล่อเย็น 

4.88 2.78 7.66 0.49 9.03 0.38 78.15 7.34 0.00 18.51 9.30 0.00 

*p < 0.05    
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ตารางที่ 4   ผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา 
รายการ Mean SD 

1. การส่งเสริมให้เกดิสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ที่ด ี     
   1.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารยแ์ละผูเ้รียน 3.56 0.50 
2. การจัดกระบวนการเรียนรู ้     
   2.1 การจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นการมสี่วนร่วมของผู้เรียน 3.69 0.46 
   2.2 การใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู ้ 3.38 0.48 
   2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถน าไปประยุกต์ได ้ 3.63 0.48 
3. การประเมินผล     
   3.1 การประเมินผลระหว่างการสอน 3.56 0.50 
4. ความเป็นคร ู     
   4.1 การน าเสนอและบุคลิกภาพ 3.50 0.50 
   4.2 การตรงต่อเวลา 4.00 0.00 
   4.3 การส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีพฤตกิรรมที่เหมาะสมรวมถึงการให้เกียรติผูเ้รียน 3.63 0.48 

รวม 3.62 0.43 
 
สรุปผลการวิจัย  (TH Sarabun New 14, Bold)   

จากการศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ท าให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาในอุตสาหกรรมมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้มากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดทั้งในรูปแบบความรู้ที่ได้รับ ทักษะในการคิด พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปในทางที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการทัศนศึกษาในครั้งนี้นอกจากเป็นการจัดการเรียนแบบ Authentic learning รูปแบบหนึ่งแล้ว 
ยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Work Integrated Learning (WIL) อีกรูปแบบหนึ่งด้วย 
  
ข้อเสนอแนะ  (TH Sarabun New 14, Bold)   

1. หากสามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ให้เป็นแบบโมดลูจะท าให้สามารถจัดการให้มีเวลาทัศนศึกษาและมี
โอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริง (WIL) ได้มากข้ึน 

2. สร้างแบบประเมินสถานท่ีที่ไปทัศนศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. สร้างแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่มีรายละเอียดในการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของรายวิชาเอง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้ เ ขี ย น  ขอขอบคุณศู นย์ เ ค รื่ อ งมื อกล า ง  คณะวิ ทย าศ าสตร์ แ ล ะ เทค โน โ ลยี  แ ล ะหน่ ว ยประปา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โรงผลิตน้ าประปาของเทศบาลเมืองปัตตานี และบริษัทสงขลาไบโอเพาเวอร์ 
จ ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรและให้น านักศึกษาเข้าทัศนศึกษา และขอขอบคุณนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาน้ าใช้
ในอุตสาหกรรมปีการศึกษา 1/2562 ที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลในแบบประเมินต่าง ๆ 
. 
รายการอ้างอิง   
Ahmad, M.F.B. (2017). Teaching and learning through industrial visits. Advanced Journal of Technical and 

Vocational Education, 1 (2), 37-40. 
Al-Atabi, M., Shamel, M.M., Chung, E.C.Y., Padmesh, T. N. P., Mahdi Al-Obaidi, A.S.H. (2013). The use of 

industrial visits to enhance learning at engineering courses. Journal of Engineering Science and 
Technology, Special Issue on Engineering Education April (2013), 1-7. 

Morgan, C.K., Cox, R. (2005). An authentic learning design for farm tours. Journal of Learning Design, 1(2), 66-
72.  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 คน และปีการศึกษา 2563 
จ านวน 10 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแผนการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลา 2 เดือน หลังจากการประเมินตนเองของ
นักศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า การประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนเรียนรายวิชาสามารถทราบความรู้ทางจุลชีววิทยา
พื้นฐาน และหลังการเรียนการสอนมีผลให้นักศึกษามีการพัฒนาของการใช้เครื่องมือและความเข้าใจเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับปาน
กลางจนถึงมากที่สุด ซึ่งน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาในรูปแบบกิจกรรมอื่นๆ ในระยะเวลาอีก 2 เดือนของภาค
การศึกษา เช่น การไปเยี่ยมชมดูงานหน่วยงานทางจุลชีววิทยา การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ การทดสอบทักษะ
การใช้เครื่องมือและความเข้าใจของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 
ค าส าคัญ: การวิจัยในช้ันเรียน  การพัฒนาการสอน  ทักษะการใช้เครื่องมือ  รายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
บทน า   

รายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการจัดการเรียนสอนให้มีทั้งความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มี
ความส าคัญต่ออาหาร จุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียและท าให้เกิดโรค  และทักษะปฏิบัติในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา โดยนักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติหลังจากอาจารย์ได้บรรยายขั้นตอนและวิธีการที่มีในหนังสือบทปฏิบัติการเป็นเวลา 30 นาที และการให้ค าแนะน า
ต่างๆ ในระหว่างการฝึกปฏิบัติโดยอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาปริญญาโทที่มีความเข้าใจและมีความช านาญ  
แต่ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาในแต่ปีการศึกษามีพื้นฐานและทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่เท่ากัน  ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนซึ่งเป็นการประเมินตนเองของนักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561, 2562 และ2563 ซึ่งมีจ านวน 22, 10 และ 10 คน ตามล าดับ เพื่อน าผลการวิจัยในช้ัน
เรียนครั้งนี้ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ยังคงให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียน (Student Center) ผู้สอนจึงพยายามท าให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งที่มีพื้นฐานทักษะการใช้เครื่องมือและความรู้ที่มีในระดับ
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น้อยและน้อยท่ีสุดให้มีการพัฒนาทักษะต่างๆ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นให้อยู่ในระดับปานกลางเป็นอย่างน้อย จาก
ประเด็นปัญหาดังกล่าวผู้สอนจึงมีความประสงค์ที่จะท าการวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research) นี้ข้ึน ซึ่งการวิจัย
ในช้ันเรียนสามารถตรวจสอบผลลัพธ์จากการเรียนการสอนได้ เช่น ความตั้งใจเรียนในช้ันเรียน และความเข้าใจเนื้อหาในช้ัน
เรียน (สมบัติ ธ ารงสินถาวร, 2558) การพัฒนาทักษะแบบมีส่วนร่วมส าหรับผู้เรียน (ศิริพร กิตติวรากูล, 2551) การพัฒนา
รูปแบบการสอน (โกวิท รพีพิศาล, 2562) และความสัมพันธ์ของคะแนนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา  
(สุทธิดา วิทนาลัย, 2555) จากเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร มีสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ของ
ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาก่อนและหลังเรียน โดยความรู้พื้นฐาน
ทางจุลชีววิทยาของผู้เรียนก่อนการเรียนมีความส าคัญต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอน และน าไปสู่วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้และทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในช้ันเรียนก่อนและหลังการจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนในรายวิชา และทราบความแตกต่างของทักษะการใช้เครื่องมือและความรู้ ทางจุลชีววิทยาพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละปี
การศึกษา 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติต่อทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียน  

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการใช้เครื่องมือและความรู้ทางจุลชีววิทยาพื้นฐานของนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย   

1. ผลสัมฤทธ์ิของทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาท่ีได้จากหลังการฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียน  
2. ทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติหลังเรียนสูง 

กว่าก่อนเรียน 
 
กรอบแนวคิด  

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิที่มีต่อทักษะการใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ดังภาพประกอบ  

 
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย    
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การจัดการเรยีนรู้แบบฝึกปฏิบตัิ ได้แก่ 
1. นักศึกษาประเมินทักษะการใช้เครื่องมือก่อนเรียน 

2. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมอื 

   - นักวิทยาศาสตร์สอนการใช้เครื่องมือสัปดาห์แรก 

      ก่อนการเรียนปฏิบัติการ 

    - มีนักศึกษาปริญาโทเป็นผู้ช่วยสอน 

  - เพิ่มทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ี 

3. สอบทักษะการใช้เครื่องมือหลังเรียนสัปดาหส์ุดท้าย
ภาคการศึกษา 

1. ผลต่อผลสัมฤทธ์ิที่มีต่อทักษะการใช้เครื่องมือ 

ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 

2. ทักษะการใช้เครื่องมือและความรูท้างจุลชีววิทยา
พื้นฐานของนักศึกษา 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

431 

   ประชากรในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ลงทะเบียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2561, 2562 และ 2563 จ านวน 22 10 และ10 คน ตามล าดับ  

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เป็นแบบสอบถามประเมินตนเองต่อ

ทักษะการใช้เครื่องมือก่อนและหลังฝึกปฏิบัติการ  โดยท าการรวบรวมผล 2 ครั้ง ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 
2561, 2562 และ2563 ซึ่งมีแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ปีการศึกษาดังภาพประกอบที่ 1  
วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษาโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เสนอในรูปแบบกราฟ ตาราง เรี ยงความ
และหาผลสรุป 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2561 2562 และ 2563 จ านวน 22 10 และ10 คน ตามล าดบั ไดผ้ลการส ารวจโดยมข้ีอมลูท่ีรวบรวมผลการเรยีนรูทั้กษะก่อน-
หลังการใช้เครื่องมือต่างๆ และความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ ตู้บ่มเช้ือ หม้อนึ่งฆ่าเช้ือความดันไอน้ า ตู้อบ       
เครื่องตีปั่น เครื่องนับโคโลนี เครื่องผสม อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ การเจือจาง การใช้ปิเปต ความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์จุลินทรยี์  
ความมั่นใจความรู้ภาคทฤษฏีและทักษะภาคปฏิบัติ เป็นต้น 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                   
น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 

            ปีการศึกษา 2561       ปีการศึกษา 2562         ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1. แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบฝึกปฏบิัติของนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินทักษะการใช้
เครื่องมือก่อนเรียน 

นักวิทยาศาสตร์สอนการใช้
เครื่องมือในการเรียนบทปฏิบตัิการ

ต่างๆ 

เพิ่มทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมดูงาน
นอกสถานท่ี 

นักศึกษาประเมินทักษะการใช้
เครื่องมือหลังเรียน 

นักศึกษาประเมินทักษะการใช้
เครื่องมือก่อนเรียน 

นักวิทยาศาสตร์สอนการใช้
เครื่องมือในการเรียนบทปฏิบตัิการ

ต่างๆ 

เพิ่มทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมดูงาน
นอกสถานท่ี 

นักศึกษาประเมินทักษะการใช้
เครื่องมือหลังเรียน 

มีนักศึกษาปริญาโทเป็นผู้ช่วยสอน 

สอบทักษะการใช้เครื่องมือหลัง
เรียนเรียนสัปดาหส์ุดท้ายภาค

การศึกษา 

นักศึกษาประเมินทักษะการใช้
เครื่องมือก่อนเรียน 

นักวิทยาศาสตร์สอนการใช้
เครื่องมือในการเรียนบทปฏิบตัิการ

ต่างๆ 

เพิ่มทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมดูงาน
นอกสถานที ่

นักศึกษาประเมินทักษะการใช้
เครื่องมือหลังเรียน 

มีนักศึกษาปริญาโทเป็นผู้ช่วยสอน 

สอบทักษะการใช้เครื่องมือหลัง
เรียนเรียนสัปดาหส์ุดท้ายภาค

การศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์สอนการใช้เครื่องมือ
สัปดาห์แรกก่อนการเรียนปฏิบัติการ 
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                              ในแต่ปีการศึกษา 
ผลและอภิปราย   

จากการประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือของนักศึกษาปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน ก่อนและหลังเรียน
รายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (ภาพประกอบที่ 2 และตารางที่ 1) พบว่า ก่อนการเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะ
การเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง  โดยระดับน้อยมีค่าทักษะก่อนการเรียนหม้อนึ่งความดันไอน้ ามากที่สุดร้อยละ 63.6 และ
ระดับน้อยคือ ทักษะการใช้เครื่องผสมร้อยละ 4.5   จากการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา
จุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร พบว่า ก่อนเรียนนักศึกษามีผลการเรียนรู้ เครื่องหม้อนึ่งฆ่าเช้ือความดันไอ ทักษะการเจือ
จาง ทักษะการใช้ปิเปต ความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์จุลินทรีย์ ความมั่นใจความรู้ภาคทฤษฏี และทักษะภาคปฏิบัติอยู่ในระดับ
น้อยที่สุดถึงมาก เครื่องตีปั่น เครื่องผสม อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ  นักศึกษามีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ถึงมากที่สุด 
ในขณะที่กล้องจุลทรรศน์ และเครื่องนับโคโลนี นักศึกษามีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยถึงมาก ส่วนตู้บ่มเช้ือ และตู้อบ 
นักศึกษามีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยถึงมากที่สุด ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ประเมินผลการเรียนรู้กล้อง
จุลทรรศน์ ตู้บ่มเช้ือ เครื่องหม้อนึ่งฆ่าเช้ือความดันไอ ตู้อบ เครื่องตีปั่น อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ ทักษะการเจือจาง ทักษะการ
ใช้ปิเปต ความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์จุลินทรีย์ ความมั่นใจความรู้ภาคทฤษฏีและทักษะภาคปฏิบัติก่อนเรียนอยู่ในระดับน้อยถึง
ปานกลาง มีเพียงเครื่องนับโคโลนี และเครื่องผสมเท่าน้ันท่ีนักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 มีผลประเมินก่อนเรยีนอยู่ในระดับปาน
กลางถึงมาก  ในขณะที่หลังการเรียนนักศึกษามีทักษะการเรียนรูเ้พิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ โดยมีระดบั
มากร้อยละ 40.9-68.2  และระดับมากที่สุดร้อยละ 9.1-50.0 นักศึกษามีทักษะการใช้หม้อนึ่งฆ่าเช้ือความดันไอน้ าเพิ่มขึ้น โดย
ไม่มีนักศึกษามีทักษะการใช้อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และน้อย แต่มีทักษะการใช้อยู่ในระดับปานกลาง มาก และมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 9.1, 50.0 และ 40.9 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองหลังเรียนพบว่า นักศึกษามีผลการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้เครื่องมือ/ทักษะทุกหัวข้ออยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด  โดยไม่มี
นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้เครื่องมือ/ทักษะอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการประเมินตนเองก่อนเรียนและ
จากการพิจารณาพบว่า ผลการเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือเกือบทุกหัวข้อมีผลการประเมินตนเองหลังเรียนมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 50  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีผลการเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือในระดับมาก นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการใช้งานหม้อ
นึ่งฆ่าเช้ือความดันไออยู่ในระดับมาก และมากที่สุด รวมทั้งมีความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์จุลินทรีย์เพิ่มขึ้น โดยไม่มีนักศึกษามี
ทักษะการใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์จุลินทรีย์อยู่ในระดับปาน
กลาง และมาก 
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ภาพประกอบท่ี 2 ทักษะการใช้เครื่องมือก่อน (A) และหลัง (B) เรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลติภณัฑ์อาหารเป็นร้อยละของ

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน  
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ตารางที่ 1 ร้อยละของทักษะการใช้เครื่องมือก่อนและหลังเรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน  
    ข้อ ทักษะการใช้เครื่องมือและ

ความเข้าใจ 
ผลการเรียนรู้ 

    น้อยท่ีสุด (%) น้อย (%) ปานกลาง(%) มาก (%) มากที่สุด (%) 
    ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1 กล้องจุลทรรศน์ 0.0 0.0 27.3 0.0 45.5 18.2 27.3 59.1 0.0 22.7 
2 ตู้บ่มเชื้อ 0.0 0.0 40.9 0.0 36.4 9.1 18.2 63.6 4.5 27.3 
3 หม้อน่ึงฆ่าเชื้อความดันไอ 9.1 0.0 63.6 0.0 9.1 9.1 18.2 50.0 0.0 40.9 
4 ตู้อบ 0.0 0.0 40.9 0.0 27.3 4.5 22.7 50.0 9.1 45.5 
5 เครื่องตีปั่น 4.5 0.0 22.7 0.0 50.0 13.6 18.2 40.9 4.5 45.5 
6 เครื่องนับโคโลนี 0.0 0.0 13.6 0.0 40.9 4.5 45.5 50.0 0.0 45.5 
7 เครื่องผสม 4.5 0.0 4.5 0.0 40.9 0.0 36.4 50.0 13.6 50.0 
8 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 4.5 0.0 31.8 0.0 36.4 9.1 18.2 54.5 9.1 36.4 
9 ทักษะการเจือจาง 9.1 0.0 22.7 0.0 50.0 0.0 18.2 68.2 0.0 31.8 
10 ทักษะการใช้ปิเปต 9.1 0.0 27.3 0.0 40.9 18.2 22.7 50.0 0.0 31.8 
11 ความเข้าใจวีธีการวิเคราะห์

จุลินทรีย์ 
4.5 0.0 50.0 0.0 40.9 22.7 4.5 68.2 0.0 9.1 

12 ความมั่นใจความรู้ภาคทฤษฎี
และทักษะภาคปฏิบัติ 

4.5 0.0 45.5 0.0 36.4 22.7 13.6 59.1 0.0 18.2 

 
จากการประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือของนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 คน ก่อนและหลังเรียน

รายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (ภาพประกอบท่ี 3 และตารางที่ 2)  พบว่า ก่อนการเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะ
การเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 0-90 (เครื่องมือท่ีมีทักษะมากท่ีสุด คือ กล้องจุลทรรศน์ ร้อยละ 90) ระดับมากร้อยละ 
0-70 (เครื่องมือที่มีทักษะมากที่สุด คือ ตู้อบ 70) และมากที่สุดร้อยละ 0-30 โดยก่อนเรียนนักศึกษามีผลการเรียนรู้ เครื่องตี
ปั่น และเครื่องนับโคโลนีอยู่ในระดับน้อยที่สุด ในขณะที่ความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์จุลินทรีย์ ความมั่นใจความรู้ภาคทฤษฏีมี
ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุดถึงปานกลาง  ตู้บ่มเช้ือมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุดถึงมาก  เครื่องหม้อนึ่งฆ่าเช้ือ
ความดันไอผลการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ทักษะการเจือจางรู้อยู่ในระดับน้อยถึงมาก ทักษะการใช้ปิเปตรู้อยู่ใน
ระดับน้อยถึงมากที่สุด ในขณะที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์ ตู้อบ และอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก มีเพียงเครื่องผสมเท่านั้นท่ีนักศึกษามีผลการเรียนรู้ก่อนเรียนอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ในขณะที่หลังการ
เรียนนักศึกษามีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากและมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ โดยมีระดับมากร้อยละ 20-70  และระดับ
มากที่สุด  ร้อยละ 0-60 นักศึกษามีทักษะการใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้น โดยไม่มีนักศึกษามีทักษะการใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด แต่มี
ทักษะการใช้อยู่ในระดับปานกลาง มาก และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละในช่วง 10-60, 20-70 และ 0-60 ตามล าดับ นักศึกษามี
ผลการเรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์ ตู้อบ และอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก มีเพียงเครื่องผสมเท่านั้นที่
นักศึกษามี    ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และเมื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองหลังเรียนพบว่า นักศึกษา
มีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ทักษะเครื่องมือทุกหัวข้ออยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยไม่มี
นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูท้ักษะเครือ่งมืออยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการประเมินตนเองก่อนเรียน และโดย
ภาพรวมทักษะการใช้เครื่องมือและความเข้าใจของนักศึกษาทั้งสองปีการศึกษามีผลการประเมินการเรียนรู้ตนเองที่เพิ่มขึ้นใน
ทุกเครื่องมือ 
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ภาพประกอบท่ี 3 ทักษะการใช้เครื่องมือก่อน (A) และหลัง (B) เรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลติภณัฑ์อาหารเป็นร้อยละของ

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 คน 
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ตารางที่ 2  ร้อยละของทักษะการใช้เครื่องมือก่อนและหลังเรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลติภณัฑ์อาหารของนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 คน  

ข้อ ทักษะการใช้เครื่องมือ 
และความเข้าใจ 

ผลการเรียนรู้ 

    น้อยท่ีสุด % น้อย% ปานกลาง % มาก% มากที่สุด % 
    ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1 กล้องจุลทรรศน์ 0 0 0 0 90 20 10 50 0 30 
2 ตู้บ่มเชื้อ 10 0 0 0 30 30 60 70 0 0 
3 หม้อน่ึงฆ่าเชื้อความดันไอ 0 0 40 0 60 50 0 40 0 10 
4 ตู้อบ 0 0 0 0 30 60 70 30 0 10 
5 เครื่องตีปั่น 60 0 40 0 0 60 0 30 0 10 
6 เครื่องนับโคโลนี 80 0 20 0 0 20 0 40 0 40 
7 เครื่องผสม 0 0 0 0 0 10 70 30 30 60 
8 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 0 0 0 0 70 50 30 20 0 30 
9 ทักษะการเจือจาง 0 0 20 0 60 20 20 70 0 10 
10 ทักษะการใช้ปิเปต 0 0 20 0 30 10 40 70 10 20 
11 ความเข้าใจวีธีการวิเคราะห์

จุลินทรีย์ 
10 0 70 0 20 60 0 30 0 10 

12 ความมั่นใจความรู้ภาคทฤษฎีและ
ทักษะภาคปฏิบัติ 

10 0 40 0 50 60 0 40 0 0 

 
จากการประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือของนักศึกษาปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 คน ก่อนและหลังเรียน

รายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลติภณัฑ์อาหาร (ภาพประกอบท่ี 4 และตารางที่ 3) พบว่า ก่อนเรียนนักศึกษามีผลการเรียนรู้
เครื่องมืออยู่ในระดับน้อย และนอ้ยท่ีสุด ซึ่งมีจ านวนนักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ตู้บ่มเชื้อ หม้อนึ่งฆ่าเช้ือความดันไอ 
ตู้อบ เครื่องตีปั่น เครื่องนับโคโลน ีความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์จลุินทีย์ และความมั่นใจความรูภ้าคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบตัิ 
และเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษานักศกึษาประเมินตนเองพบว่า นักศึกษามีทักษะการใช้ตู้บ่มเชื้อ หม้อนึง่ฆ่าเชื้อความดันไอ ตู้อบ 
เครื่องตีปั่น ความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์จลุินทีย์ และความมั่นใจความรู้ภาคทฤษฎแีละทักษะภาคปฏิบตัิเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก 
และมากทีสุ่ดคดิเป็นร้อยละ 80 100 80  90 60 และ 60 ตามล าดับ มีเพียงเครื่องนับโคโลนีท่ีนักศึกษามีทักษะการใช้เพิ่มขึ้นอยู่
ในระดับปานกลาง และมากคิดเปน็ร้อยละ 60 ในขณะที่ผลการเรียนรู้เครื่องมือก่อนเรียนท่ีอยู่ในระดบัปานกลางถึงมากที่สุด มี
จ านวนนักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องผสม อ่างน้ าควบคุมอณุหภมูิ ทักษะการเจือจาง และทักษะ
การใช้ปิเปต เมื่อนักศึกษาประเมนิตนเองหลังเรยีนพบว่า นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้เครื่องมือ/ทักษะทุกหัวข้ออยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุดคดิเป็นร้อยละ 60 100 100 80 และ 90 ตามล าดับ   
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ภาพประกอบท่ี 4 ทักษะการใช้เครื่องมือก่อน (A) และหลัง (B) เรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลติภณัฑ์อาหารเป็นร้อยละของ

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 คน 
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ตารางที่ 3  ร้อยละของทักษะการใช้เครื่องมือก่อนและหลังเรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลติภณัฑ์อาหารของนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 คน 

ข้อ ทักษะการใช้เครื่องมือ 
และความเข้าใจ 

ผลการเรียนรู้ 

    น้อยท่ีสุด % น้อย % ปานกลาง % มาก% มากที่สุด % 
    ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 กล้องจุลทรรศน์ 0 0 30 0 50 40 10 40 10 20 
2 ตู้บ่มเชื้อ 20 0 50 0 20 20 10 70 0 10 
3 หม้อน่ึงฆ่าเชื้อความดันไอ 70 0 10 0 20 0 0 50 0 50 
4 ตู้อบ 60 0 20 0 10 20 10 40 0 40 
5 เครื่องตีปั่น 70 0 30 0 0 10 0 70 0 20 
6 เครื่องนับโคโลนี 90 30 10 10 0 20 0 40 0 0 

7 เครื่องผสม 10 0 20 0 50 0 10 70 10 30 
8 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 10 0 30 0 40 0 10 60 10 40 
9 ทักษะการเจือจาง 0 0 40 0 40 20 10 50 10 30 
10 ทักษะการใช้ปิเปต 0 0 20 0 50 10 20 50 10 40 
11 ความเข้าใจวีธีการวิเคราะห์จุลินทรีย์ 30 0 50 0 20 40 0 60 0 0 
12 ความมั่นใจความรู้ภาคทฤษฎีและ

ทักษะภาคปฏิบัติ 
00 0 60 0 40 40 0 60 0 0 

 
ซึ่งจากผลการวิจัยทักษะการใช้เครื่องมือโดยใช้แบบสอบถามให้ผู้เรียนประเมินตัวเองเกี่ยวกับทักษะการใช้เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานทั้งก่อนและหลัง  ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินตัวเองนอกเหนือจาการทดสอบ
ทักษะการใช้เครื่องมือเป็นรายบุคคลในช่วงปลายภาคการศึกษา  โดยแผนการฝึกปฎิบัติในช่วงสัปดาห์ที่ 1 -2 ซึ่งมีการอธิบาย
และสาธิตการใช้เครื่องมือแต่ละชนิด หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกปฏิบัติและเครื่องมือหรือเทคนิคในแต่ละบทปฏิบัติการด้วย
ตนเอง เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความความช านาญให้แก่ผู้เรียน สามารถเพิ่มผลการเรียนรู้และทักษะการใช้เครื่องมือแก่
นักศึกษาได้สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีมีการพัฒนาทักษะแบบมีส่วนร่วมส าหรับผู้เรยีน (ศิริพร กิตติวรากุล, 2551) และสามารถใช้
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้สอน  สามารถเพิ่มกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ เช่น การไปเยี่ยมชมดูงาน
หน่วยงานทางจุลชีววิทยา การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ 
 
สรุปผลการวิจัย   

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารในแต่ปีการศึกษามีพื้นฐานความรู้ในแต่ละทักษะ
เครื่องมือและความรู้แตกต่างกัน ซึ่งการให้นักศึกษาประเมินตนเองก่อนการเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้อาจารย์และ
นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้า
และศึกษาเพิ่มเติม 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ควรน าผลการวิจัยเพื่อใช้แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ คือ การฟัง การสังเกต การฝึกปฏิบัติ และการประเมินตนเอง เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น  

2. ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น พฤติกรรมในการเรียน วิธีการเรียนและการสอน 
เป็นต้น ซึ่งการศึกษาวิจัยต่อไปจึงควรศึกษาผลจากปัจจัยอื่นๆเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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3. ควรกระตุ้นให้นักศึกษาอ่านบทปฏิบัติการและท าการค้นคว้าเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกท า
การทดลองมาก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีของนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความรู้ เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
รายวิชาที่ผู้วิจัยท าการสอน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และการรับรู้ กับพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชากรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง  5 วิทยาเขต ได้ ก าหนด
ขนาดตัวอย่างจ านวน 243 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบทดสอบ แบบวัดการรับรู้ และแบบวัดพฤติกรรม
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75 0.76 และ 0.84 ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
13.50 การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว ผ่านทางค าบอกเล่าจากคณาอาจารย์ ร้อยละ 77.00 การเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยสีเขียว, การอนุรักษ์พลังงาน คิดเป็นร้อยละ 68.30 ป้ายประกาศการรณรงค์ ร้อยละ 67.5 และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 47.3 ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่น การปิดก๊อกน้ าท่ี
รั่วไหลและหลังใช้งานเสร็จ, การท าความสะอาดผักและผลไม้ก่อนการบรโิภค และการถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น พฤติกรรมการบริโภคสีเขียวมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคสีเขียวอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ความรู้และการรับรู้การบริโภคสีเขียวมีความสามารถในการพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคสีเขียวได้ร้อยละ 
2.2 โดยความรู้เกี่ยวกับการบริโภคสีเขียวเป็นตัวแปรพยากรณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะควรเน้น
มาตรการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคสีเขียว การสร้างการรับรู้ผ่านทางค าบอกเล่าจากคณาอาจารย์ การติดป้ายประกาศ/
โปสเตอร์ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคสีเขียว  ความรู้  การรับรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

Abstract 
This research aimed to study the relationship between knowledge, perception, and green 

consumption behavior of students in the Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand.  The 
population were students of Prince of Songkla University on all 5 Campuses. The sample size in this study 
consisted of 243 students was stratified random sampling.  The instruments used for test, perception, and 
behavior scale had a reliability of 0.75, 0.76, and 0.84. The research results found that knowledge of green 
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consumption behavior had an average of 13.50. The perception about green consumption behavior through 
teacher’ s statement was 77. 00% , while participation projects such as green university and energy 
conservation, campaign noticeboard, and the University website were 68. 30% , 67. 50% , and 47. 3% , 
respectively.  The overall green consumption behavior was at a high level, such as turning off spilled taps 
before and after use, cleaning fruits and vegetables before consumption and unplugging the power plug 
after using electrical and electronic equipment, etc.  Green consumption behavior is associated with 
knowledge of green consumption with a statistical significance of . 01.  The knowledge and perception of 
green consumption had a 2.2 percent ability to predict green consumption behavior, while the knowledge 
of green consumption had a statistically significant predictive variable of .05. The recommendations should 
focus on strategy about knowledge of green consumption.  Perception should be promoted through 
teachers said, announcements, and the university website. 
 
Keywords: Green Consumption Behavior, Knowledge,  Perception, Prince of Songkla University 
 
บทน า  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปรากฏการณ์ส าคัญที่มีสาเหตุมาจากกระบวนการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล 
และการตัดไม้ท าลายป่า อันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมดังกล่าวส่งผลต่อการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยายกาศ ท าให้มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกสะสมในช้ันบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมา คือ 
ธรรมชาติขาดความสมดุลจนถึงระดับวิกฤติอย่างรุนแรง ดังปรากฏให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาวะโลกร้อน 
การเกิดภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง และการเกิดโรคระบาดรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลก 
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2563) ข้อมูลและรายงานทางวิทยาศาสตร์จ านวนมากช้ีให้เห็นชัดเจนถึงสถานการณ์
ความรุนแรงที่มีสาเหตุส าคัญจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประชาคมโลกจึงมีการรับรู้ ตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหา และ
ก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ขยายวงกว้างอย่างรุนแรงร่วมกัน ประชาคมโลกโดยการด าเนินงานภายใต้
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลจึงร่วมกันท าข้อตกลง ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change :UNFCCC) ที่จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2535 
จัดท าพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) เพื่อ
เป็นการด าเนินการในด้านความร่วมมือที่ส าคัญ และเป็นการแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่ จะลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 25 ในป ี2050 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) จากนั้น
แต่ละประเทศจะมีการขับเคลื่อนก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการในระดับชาติ เพื่อมุ่งเป้าลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่มีสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีได้ร่วมประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 (COP 21) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปีพ.ศ. 2558 และได้ให้ค ามั่นสัญญาว่า 
จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 จาก การให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทยถูกยกระดับเป็นสาระส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติใน 20 ปี และถูกระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) ก าหนดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม บนพื้นฐานของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งการบริโภค อุปโภค และการบริการ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
และสนับสนุนการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals: SDGs) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560)  

กลไกที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนได้นั่นก็คือ การบริโภค       
สีเขียว (Green consumption) หมายถึง การค านึงถึงผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการใช้หรือบริโภคสินค้า โดย
พยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ 1) การบริโภคอาหาร/สมุนไพร 2) การบริโภคพลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน 3) การใช้วัสดุในการศึกษาโดยเน้นการใช้กระดาษ และ 4) การใช้น้ า  ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดของเสียและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นกลไกที่ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนต่ า ลดการใช้ทรัพยากร 
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และการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพที่จะน าไปสู่วิถีชีวิตและสังคมที่มีความยั่งยืนได้ ท าให้ผู้บริโภคมีการค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการบริโภคสินค้า มีการพิจารณาถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และเศรษฐกิจชุมชน (Li, et 
al, 2016) ดังนั้น กลไกการสร้างการรับรู้และเรียนรู้ของสาธารณชน และมีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนภายใต้แนวความคิดการบริโภคที่ยั่งยืน (sustainable consumption) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความส าคัญและมีช่ือเสียงของภาคใต้ เป็นแหล่งให้ความรู้  
บ่มเพาะและสร้างบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาประเทศ ซึ่งนอกจาก มหาวิทยาลัยจะให้ความส าคัญใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการแล้ว ยังให้ความส าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บูรณการเข้ากับการเรียนการ
สอน เป็นไปตามเกณฑ์การจัดล าดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI (Univeritas Indonesia) Green Metric World University 
Ranking ที่มีองค์ประกอบด้านการศึกษา ที่เน้นมิติของการศึกษาสู่ความยั่งยืน บนฐานหลัก 4 ด้านคือ มิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญกับมิติสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของการจัดล าดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การด าเนินงานลงสู่การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก     
บนแนวคิดของการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ที่แต่ละปีมีนักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นจ านวนมาก หากนักศึกษามี
การรับรู้ ตื่นตัว และมีความรู้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและมีวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานของการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็จะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโลกได้ และสามารถขยายผลออกสู่สังคมในวง
กว้างได้มากขึ้น และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงกลไกทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้  ซึ่งจัดเป็นการรับมือกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้เกิดความอยู่รอดและการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของสังคมมนุษย์ในอนาคตได้มากข้ึน ดังนั้น จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวเพื่อการ
ปรับตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างความรู้  การรับรู้  และพฤติกรรมการบริโภคสี เขียวของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย   

ความรู้ และการรับรู้ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคสีเขียวของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ปี 2563 
ตัวอย่าง เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power ก าหนด 

Effect size=0.15, α=0.05, Power=0.95, Number of predictors=2 ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 107 คน แต่ครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลมุและเป็นตวัแทนของวิทยาเขต และคณะฯ โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
sampling) ได้จ านวน 243 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบทดสอบ แบบวัดการรับรู้ และแบบวัด

พฤติกรรมการบริโภคสีเขียว ในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคสีเขียว ประกอบด้วยข้อค าถามถูกผิด 19 ข้อ การรับรู้
เกี่ยวกับการบริโภคสีเขียว ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ และแบ่งระดับการรับรู้เป็น 3 ระดับคือ ไม่ทราบ ทราบ และทราบ
เป็นอย่างดี และพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว ประกอบด้วยประเด็นค าถามพฤติกรรมด้านต่าง ๆ คลอบคลุม 4 ประเด็นคือ ด้าน
พลังงาน ด้านการใช้น้ า ด้านอาหารและสมุนไพร และด้านการใช้วัสดุทางการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับกระดาษ โดยมีเกณฑ์
ในการพิจารณาระดับพฤติกรรม ดังน้ี มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย= 2 และน้อยท่ีสุด = 1 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบค่าความตรง ซึ่งพบว่า มีค่าความตรง
ระหว่าง 0.66-1.00 และน าไปทดลองเบื้องต้น (tryout) กับนักศึกษาจ านวน 30 คน พบว่า แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย
ตั้งแต่ 0.23-0.78 อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.33-0.98 ความเที่ยง 0.75 ส่วนแบบวัดการรับรู้ มีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.21-0.76 
ความเที่ยง 0.76 ส าหรับแบบพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว มีอาจจ าแนก 0.26- 0.88 ความเที่ยง 0.84 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google form น าข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์  และน ามา

วิเคราะห์ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณ 

 
ผลาการศึกษา   

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ร ะดั บ ค ว าม รู้  ก า ร รั บ รู้  แ ล ะ พฤติ ก ร รม กา รบ ริ โ ภค สี เ ขี ย ว  ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการปรับตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 243 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 202 คิดเป็นร้อยละ 83.1 ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตร ีจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4 มีรายได้ต่อเดอืน 
น้อยกว่า 3,000 บาท มีจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา 3,001 – 5,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.6 พักอาศัยภายในหอพักภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 และพักอาศัยอยู่หอพักภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อมจ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 และไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7  

 
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคสีเขียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 2.68  

 
ตารางที่ 1 การรับรูเ้กี่ยวกับการบริโภคสีเขียวของนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

  
รายการ 

จ านวน (ร้อยละ)  
 

M 

 
 

S.D. 

 
 

ความหมาย 
ไม่เคย
ทราบ 

ทราบ ทราบเป็น
อย่างดี 

1. นักศึกษารับทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรม์ี
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อม และมีการเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ เช่น green university, green campus, 
green office, การอนรุักษ์พลังงาน, การลดใช้น้ าอย่าง
ประหยดั ฯลฯ 

11 
(4.5) 

166 
(68.3) 

66 
(27.2) 

2.23 0.51 มาก 

2. นักศึกษารับทราบว่ากิจกรรมตา่ง ๆ หรือโครงการที่
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ก าลงัด าเนินการ และ/
หรือด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เกีย่วข้องกับการบริโภค
สีเขียว 

26 
(10.7) 

183 
(75.3) 

34 
(14.0) 

2.03 0.49 มาก 

3. นักศึกษารับทราบว่าการบริโภคสีเขียวเกีย่วข้องกับ 
การบริโภคอาหาร/สมุนไพร พลังงาน การใช้กระดาษ 
และการใช้น้ า 

24 
(9.9) 

148 
(60.9) 

71 
(29.2) 

2.19 0.59 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษา เคยรับทราบว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และมีการ

เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น green university, green campus, green office, การอนุรักษ์พลังงาน, การลดใช้น้ าอย่าง
ประหยัด การจัดใช้ประโยชน์จากมูลฝอย การจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ มีจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 
นักศึกษาเคยรับทราบว่า กิจกรรมต่าง ๆ หรือโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าลังด าเนินการ และ/หรือด าเนินการ
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เสร็จสิ้นไปแล้ว เกี่ยวข้องกับการบริโภคสีเขียว มีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 และนักศึกษา เคยรับทราบว่า การ
บริโภคสีเขียวเกี่ยวข้องกับ การบริโภคอาหาร/สมุนไพร พลังงาน การใช้กระดาษ และการใช้น้ า จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.9 
 
ตารางที่ 2 การรับทราบนโยบายการบริโภคสีเขียว 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
หากนักศึกษารับทราบนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่น าไปสู่การบริโภคสีเขียว เพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาจากสื่อหรือวิธีการต่าง ๆ ในข้อใด 
   1) ค าบอกเล่าจากคณาอาจารย์  
   2) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
   3) ป้ายประกาศ/โปสเตอร์ของการรณรงค์ของ 
      มหาวิทยาลัย 
   4) ค าบอกเล่าจากเพื่อนนักศึกษา 
   5) การแจ้งข่าวจากหน่วยงานกิจการนักศึกษา 
   6) การแจ้งข่าวจากองค์กร/สภานักศึกษา 
   7) จากชมรมนักศึกษา/โครงการของนักศึกษา 
   8) จากข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่และลักษณะ   
      สิ่งแวดล้อมท่ีปรากฏให้เห็น 
   9) จากกิจกรรมการเรียนการสอน 
  10) อื่น ๆ …………………… 

 
 
 

187 
115 
164 

 
94 
63 
52 
53 
62 
 

78 
29 

 
 
 

(77.00) 
(47.30) 
(67.50) 

 
(38.70) 
(25.90) 
(21.40) 
(21.80) 
(25.50) 

 
(32.10) 
(11.90) 

ไม่เคยรับทราบ 1 (0.40) 

 
จากตารางที่  2  พบว่า  นักศึกษารับทราบนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้ านสิ่ งแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่น าไปสู่การบริโภคสีเขียว เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จากค าบอกเล่าจาก        
คณาอาจารย์ จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมา จากการติดป้ายประกาศ/โปสเตอร์ของการรณรงค์ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 และจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.30 นอกจากน้ียังพบว่า นักศึกษาไม่เคยรับทราบ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 

 
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคสีเขียวของนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พฤติกรรมการบริโภคสีเขียว จ านวน (ร้อยละ) M S.D. ความหมาย 
5 4 3 2 1  

พฤติกรรมการบริโภคสี เขียวด้าน
พลังงาน 

     4.03 0.03 มาก 

1.การเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศใน
เวลาที่ก าหนด 

115 
(47.3) 

85 
(35.0) 

36 
(14.8) 

7 
(2.9) 

0 
(0) 

4.27 0.05 มาก 

2.การถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

131 
(53.9) 

81 
(33.3) 

22 
(9.1) 

8 
(3.3) 

1 
(.4) 

4.37 0.05 มาก 

3.การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ประหยัด
พลังงาน 

121 
(49.8) 

88 
(36.2) 

29 
(11.9) 

5 
(2.1) 

0 
(0) 

4.34 0.04 มาก 
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พฤติกรรมการบริโภคสีเขียว จ านวน (ร้อยละ) M S.D. ความหมาย 
5 4 3 2 1  

4.การร่วมปิดป้ายรณรงค์ให้ประหยัด
ไฟฟ้า 

68 
(28.0) 

102 
(42.0) 

49 
(20.2) 

13 
(5.3) 

11 
(4.5) 

3.84 0.06 มาก 

5 . ก า ร โพสต์ / แชร์  เ กี่ ย ว กั บการ
ประหยัดพลังงาน 

57 
(23.5) 

97 
(39.9) 

59 
(24.3) 

23 
(9.5) 

7 
(2.9) 

3.72 0.06 มาก 

6.การใช้บริการรถพลังงานไฟฟ้ารับ-ส่ง
ภายในมหาวิทยาลัย 

87 
(35.8) 

80 
(32.9) 

52 
(21.4) 

16 
(6.6) 

8 
(3.3) 

3.91 0.06 มาก 

ด้านการใช้น้ าและลดการเกิดน้ าเสีย      4.05 0.03 มาก 
1.การปิดก๊อกน้ าที่รั่วไหลและหลังใช้
งานเสร็จสิ้น 

143 
(58.8) 

75 
(30.9) 

25 
(10.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.49 0.04 มาก 

2.การใช้น้ าอย่างประหยัด 114 
(46.9) 

95 
(39.1) 

34 
(14.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.33 0.04 มาก 

3.การพูดคุยหรือหารือเรื่องการใช้น้ า
อย่างประหยัด 

53 
(21.8) 

96 
(39.5) 

76 
(31.3) 

16 
(6.6) 

2 
(.8) 

3.75 0.05 มาก 

4.ร่วมปิดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ า 60 
(24.7) 

84 
(34.6) 

73 
(30) 

19 
(7.8) 

7 
(2.9) 

3.70 0.06 มาก 

5. ก า ร โพสต์ / แชร์  เ กี่ ย ว กั บก า ร
ประหยัดน้ า 

58 
(23.9) 

90 
(37.0) 

70 
(28.8) 

21 
(8.6) 

4 
(1.6) 

3.73 0.06 มาก 

6.การอาบน้ าด้วยฝักบัวแทนการใช้ขัน
ตักอาบ 

120 
(49.4) 

88 
(3.2) 

33 
(13.6) 

1 
(.4) 

1 
(.4) 

4.34 0.04 มาก 

ด้านอาหาร/สมุนไพร      4.09 0.03 มาก 
1.การเลือกซื้อผัก ผลไม้ และอาหาร
ปลอดสารพิษ 

104 
(42.8) 

102 
(42) 

33 
(13.6) 

4 
(1.6) 

0 
(0) 

4.26 0.04 มาก 

2.การท าความสะอาดผักและผลไม้
ก่อนการบริโภค 

142 
(58.4) 

72 
(29.6) 

25 
(10.3) 

4 
(1.6) 

0 
(0) 

4.45 0.04 มาก 

3 .  ก า ร ร่ ว ม ปิ ด ป้ า ย รณร งค์ ก า ร
รับประทานอาหารปลอดสารพิษ 

56 
(23.0) 

94 
(38.7) 

67 
(27.6) 

18 
(7.4) 

8 
(3.3) 

3.71 0.06 มาก 

4. การพูดคุยหรือหารือ โพสต์/แชร์ 
เรื่องการรับประทานอาหารปลอด
สารพิษ 

66 
(27.2) 

87 
(35.8) 

71 
(29.2) 

14 
(5.8) 

5 
(2.1) 

3.80 0.06 มาก 

5. การปฏิเสธไม่ใช้ผงชูรส สารกันบูด 
หรือสิ่งเจือปนในอาหาร 

81 
(33.3) 

97 
(39.9) 

53 
(21.8) 

7 
(2.9) 

5 
(2.1) 

4.00 0.05 มาก 

6.ซื้ออาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

95 
(39.1) 

110 
(45.3) 

33 
(13.6) 

4 
(1.6) 

1 
(.4) 

4.21 0.04 มาก 

ด้านการใช้วัสดุทางการเรียนการสอน
ที่เกี่ยวข้องกับกระดาษ 

     4.08 0.04 มาก 

1.การแยกกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว
เพื่อใช้ซ้ า 

106 
(43.6) 

103 
(42.4) 

29 
(11.9) 

4 
(1.6) 

1 
(.4) 

4.27 0.04 มาก 

2.การใช้กระดาษหรือท าส าเนาเอกสาร
ในลักษณะ 2 หน้า 

95 
(39.1) 

110 
(45.3) 

31 
(12.8) 

6 
(2.5) 

1 
(.4) 

4.20 0.05 มาก 
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พฤติกรรมการบริโภคสีเขียว จ านวน (ร้อยละ) M S.D. ความหมาย 
5 4 3 2 1  

3.การตรวจสอบความถูกต้องของ
ช้ินงานก่อนพิมพ์/ส าเนา 

101 
(41.6) 

105 
(43.2) 

35 
(14.4) 

2 
(.8) 

0 
(0) 

4.26 0.04 มาก 

4.มีการใช้ประโยชน์จากกระดาษที่ใช้
งานแล้วในรูปแบบต่าง ๆ 

100 
(41.2) 

109 
(44.9) 

28 
(11.5) 

6 
(2.5) 

0 
(0) 

4.25 0.04 มาก 

5 .การร่ วมปิดป้ ายรณรงค์การใ ช้
กระดาษให้คุ้มค่ามากที่สุด 

60 
(24.7) 

94 
(38.7) 

64 
(26.3) 

17 
(7.0) 

8 
(3.3) 

3.74 0.06 มาก 

6.การพูดคุยหรือหารือ โพสต์/แชร์ 
เรื่องการใช้กระดาษให้คุ้มค่ามากที่สุด 

67 
(27.6) 

90 
(37.0) 

66 
(27.2) 

16 
(6.6) 

4 
(1.6) 

3.82 0.06 มาก 

รวม      4.06 0.03 มาก 
 

จากดังตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมรายด้านและรายข้อทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เช่น ด้านพลังงานมีพฤติกรรรม
การบริโภคสีเขียวในส่วนของ การถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.37 
รองลงมาเป็นการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ประหยัดพลังงาน มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ การ
เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศในเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ตามล าดับ ด้านการใช้น้ าและลดการเกิดน้ าเสีย มี
พฤติกรรมในส่วนของการปิดก๊อกน้ าท่ีรั่วไหลและหลังใช้งานเสร็จสิ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.49 รองลงมาเป็นการอาบน้ า
ด้วยฝักบัวแทนการใช้ขันตักอาบ และการใช้น้ าอย่างประหยัด มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับเท่ากับ 4.33 ด้านอาหาร/สมุนไพร มี
พฤติกรรมการบริโภคสีเขียวในส่วนของการท าความสะอาดผักและผลไม้ก่อนการบริโภค มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.45 
รองลงมาเป็น การเลือกซื้อผัก ผลไม้ และอาหารปลอดสารพิษ และซื้ออาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ 4.21  ตามล าดับ และด้านการใช้วัสดุทางการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับกระดาษ มีพฤติกรรมการ
บริโภคสีเขียวเรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อยมีคา่เฉลี่ยใกล้เคียงกัน เท่ากับ 4.25-4.27  ได้แก่ การแยกกระดาษที่ใช้แล้วหน้า
เดียวเพื่อใช้ซ้ า การตรวจสอบความถูกต้องของช้ินงานก่อนพิมพ์/ส าเนา และมีการใช้ประโยชน์จากกระดาษที่ใช้งานแล้วใน
รูปแบบต่าง ๆ 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว 

หัวข้อ ความรู้ 
การบริโภคสีเขียว 

การรับรู้ 
การบริโภคสีเขียว 

พฤติกรรม 
การบริโภคสีเขียว 

ความรู้การบริโภคสีเขียว -   
การรับรู้การบริโภคสีเขียว .239** 

(.000) 
-  

พฤติกรรมการบริโภคสีเขียว .165** 
(.005) 

.095 
(.070) 

- 

**P<.01 
 จากตารางที่ 4 พบว่า พฤติกรรมการบริโภคสีเขียวของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการบริโภคสีเขียว 
และความรู้มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การบริโภคสีเขียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว 
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว 
ปัจจัย b β t-test sig 
ความรู้การบริโภคสีเขียว .031 .150 2.298* .022 
การรับรู้การบริโภคสีเขียว .083 .059 .904 .367 

ค่าคงท่ี = 3.470, F=3.761, Sig=.025, R= .174, R2 = .030, Adjusted R2=.022 *P<.05 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ความรู้การบริโภคสีเขียวและการรับรู้การบริโภคสีเขียวมีความสามารถในการพยากรณ์
พฤติกรรมการบริโภคสีเขียวได้ร้อยละ 2.20 โดยความรู้ในการบริโภคสีเขียวเป็นตัวแปรพยากรณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล   

1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคสีเขียว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.50 มีค่าเบี่ยงเบนมตราฐานเท่ากับ 2.68 
นักศึกษารับทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และมีการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น green 
university, green campus, green office, การอนุรักษ์พลังงาน, การลดใช้น้ าอย่างประหยัด ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 68.30 
นักศึกษารับทราบนโยบาย โครงการ และกิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่น าไปสู่การบริโภค
สีเขียว เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จากค าบอกเล่าจากคณาอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมา จากการติด
ป้ายประกาศ/โปสเตอร์ของการรณรงค์ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 67.50 และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 
47.30 และไม่เคยรับทราบ คิดเป็นร้อยละ 0.40 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิศาชล ลีรัตนากร (2556) ศึกษารูปแบบ
การบริโภคสีเขียวของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน ใน 4 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการศึกษาสูง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าสีเขียว จะเป็นกลุ่มที่ความเป็นผู้บริโภคสีเขียวในระดับ
เข้มข้น สนใจและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับสูงด้วย ส่วนการรับรู้ เกี่ยวกับ
นโยบาย กิจกรรม การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ และคณะ (2559) ซึ่งพบว่า นักศึกษาร้อยละ 95.50 ทราบว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นเป็น green university ผ่านช่องทางการบอกเล่าจากคณาจารย์มากท่ีสุด รองลงมาจากการติดป้าย
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ  

2. นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ เช่น การปิดก๊อกน้ าที่รั่วไหลและหลังใช้งานเสร็จสิ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมา การท า
ความสะอาดผักและผลไม้ก่อนการบริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  และการถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 พฤติกรรมการบริโภคสีเขียวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะตรงกับ
พฤติกรรมการบริโภคสีเขียวกลุ่มฉลาดใช้ แต่ไม่ฉลาดชวน หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มรักษ์สันโดษ กลุ่มที่สนใจการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ช่วยเผยแพร่ข่าวสาร หรือรับข่าวสาร แชร์ข้อมูลอย่างกระตือรือร้น  ตามการจัดแบ่งกลุ่ม
พฤติกรรมผู้บริ โภคที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของ ณัฐพล อัสสะรัตน์  และคณะ ( 2551)  เนื่ องจาก นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีพฤติกรรมการร่วมกันปิดป้ายรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้าและการพูดคุยหรือหารือเรื่องการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด ตลอดจนการโพสต์/แชร์ เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับ
น้อย แสดงถึงการมีพฤติกรรมในกลุ่มฉลาดชวนในระดับน้อย จึงควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมการบริโภค  
สีเขียวเพื่อกระตุ้นการรับรู้ และสร้างความตระหนักถึงกิจกรรมในชีวิตประจ าวันท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนถึงระดับวิกฤติ  

3. พฤติกรรมการบริโภคสีเขียวของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการบริโภคสีเขียวอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยความรู้ในการบริโภคสีเขียวเป็นตัวแปรพยากรณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น นักศึกษาที่มี
ความรู้การบริโภคสีเขียวในระดับดีจะมีโอกาสแสดงพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวในชีวิตประจ าวัน และมีการปรับตัวเพื่อลด
ผลกระทบและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับมากด้วย  

 
ข้อเสนอแนะ   

ผู้วิจัยได้เสนอแนะมาตรการในการสง่เสรมิพฤติกรรมการบริโภคสเีขียวภายใต้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั เน้น
มาตรการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคสเีขียวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาให้มากขึ้นและคลอบคลุมทกุ
วิทยาเขต และการใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการกระตุน้การรบัรู้และสรา้งความตระหนักกับทุกคนจากค า
บอกเล่าจากคณาอาจารย์ การติดป้ายประกาศ/โปสเตอร์ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้พลังงาน การ
ใช้น้ า การใช้กระดาษ และการบริโภคอาหารภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการผลักดันเรื่องการบริโภคสีเขียวให้เป็นนโยบาย
สิ่งแวดล้อมของทุกวิทยาเขต  
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้น ามาสู่การวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นัก ศึกษาช้ันปีที่ 2 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 0 
จ านวน 58 คน จาก 3 กลุ่มปฏิบัติการ  กลุ่มที่ศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ใช้เวลาในการจัดการ
เรียนรู้ 12 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน หัวข้อไฟลัมแพลท
ทีเฮล-มินทิส และไฟลัมนีมาโทดา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบทดสอบความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้   ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การท าสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) และมีคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับมาก 
(4.22) เพราะนักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เรียนได้อย่างลึกซึ้ง รู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย รวมทั้งพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
 
ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความพึงพอใจ 
  

Abstract 
 Development of learners to achieve learning outcomes was led to this research. Aim was to study 
the effect of Flipped Classroom Approach on Zoology laboratory Achievement, and Instructional 
Satisfaction of undergraduate students at Prince of Songkla University.  Sample on this study was the 2nd 
year students in the Faculty of Education and Faculty of Science and Technology.  The study was held on 
the 2nd semester, academic year 2017 with a class of 58 students.  They were divided into 3 groups.  The 
students were instructed by using Flipped Classroom Approach for 12 hours.  The research instruments 
consisted of 1)  the learning management plans in the title of phylum Platyhelminthes and Nematoda by 
Flipped- Classroom Model, the achievement test and students’ satisfaction questionnaire.  The data was 
analyzed by arithmetic means, standard deviation and T-test.  According to the research: 1) The student’s 
achievement after learning by a Flipped-Classroom Model were higher than before learning had significance 
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(P<0.05). and 2) The students’satisfaction on learning by a Flipped-Classroom Model score was higher level 
4.22.  This because of the students were able to access the deep content. They learned with entertaining 
and could develop the critical thinking skills. 
 
Keywords: Flipped-Classroom Model, Achievement, Satisfaction 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ส่งผลต่อรูปแบบการศึกษาที่แตกต่างไปจากเดิมในอดีต การปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องและทันสมัยกับผู้เรียนในยุค Generation Z จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง กอปรกับการเรียนการ
สอนที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) ครูผู้สอน
จึงต้องปรับการเรียนการสอน (pedagogy) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้กับตัวผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและอาชีพ  รวมไปถึงทักษะทางสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี  การน าการใช้เทคโนโลยีการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยอย่างการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) มาใช้จึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนสนใจ รวมทั้งรูปแบบการสอนนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ Bloom‘s taxonomy  กล่าวคือ ใน
กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนนักศึกษาจะได้ตระหนักและระลึกถึงความรู้จริงที่จะได้รับ (Remember) เข้าใจความรู้นั้น  
(Understand)  ในขณะที่สิ่งที่นักศึกษาจะได้ตามมาจากกิจกรรมในห้องเรียนที่ครูผู้สอนจะช้ีแนะ คือ การประยุกต์ใช้ความรู้  
แนวคิดรวบยอด ท่ีมีนั้นน ามาศึกษากับตัวอย่างจริง หรือสถานที่เรียนรู้จริง (Apply)  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษานั้นว่าตรงตามทฤษฎีที่ได้เรียนไปหรือไม่ (Analyze) และสิ่งที่ตามมาคือการประเมินค่าของข้อมูลความรู้นั้น 
(Evaluate) ทั้งนี้หากเป็นไปได้จะน าไปสู่การสร้างงานวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนไปทั้งหมด (Create) 
โดยผู้สอนน ามาใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมโีอกาสเกิดการเรยีนรู้ผา่นทางกิจกรรม  ซึ่งผู้สอนจะมอบหมายให้ผู้เรยีนได้ไปศึกษาสือ่
การเรียนรู้ในลักษณะวิดีโอที่เกี่ยวกับหัวข้อท่ีเรียนจากแหล่งเรยีนรู้ตา่ง ๆ มาก่อนเข้าช้ันเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคดิ  
ตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัย  รวมถึงท าการจดบันทึกในความรู้ที่ได้รับมา  และในช่วงเวลาเรียน ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมในบท
ปฏิบัติการต่าง ๆ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes 
(LOs)) เป็นตัวตั้งในการจัดการเรียนการสอน  เมื่อเสร็จสิ้นการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนจะพิจารณาว่านักศึกษาที่เข้าเรียนสามารถ
ท าอะไรได้และท าได้ในระดับใด  ตระหนักถึงความแตกต่างของผู้เรียน แต่ยังคงมุ่งเป้าเน้นไปที่ผลลัพธ์การเรียนรู้เดียวกัน  ซึ่ง
กระบวนการจัดเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านช่วยให้ผู้สอนตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่เน้นไปยังรายบุคคล
หรือเปลี่ยนเส้นทางจากกลุ่มใหญ่ไปรายบุคคลมากขึ้น เพิ่มความสนใจ ความมั่นใจในเรื่องที่เรียน ตลอดจนมีการสร้างแนวคิด
และการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมที่เรียนมากขึ้นให้กับผู้เรียน (Gladys et al., 2018; Camiling, 2017)  อีกทั้งยังมีความ
เหมาะสมมากกับทางวิทยาศาสตร์ (Pongsawat et al., 2015) อาทิ เช่น ใช้กับรายวิชาเคมี เป็นต้น  (อรอนงค์และคณะ , 
2561)   ซึ่งปัญหาการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมของรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา คือ นักศึกษาขาดการกระตือรือร้น เข้า
เรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนเพียงเพื่อท าตามหน้าท่ีเท่านั้น  เรียนรู้และศึกษาตัวอย่างสัตว์ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้เตรียมไว้
ให้  ขาดความกระหายใคร่รู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละครั้งผู้เรียนไม่สามารถจดจ าความรู้ออกไปนอกห้องเรียนได้ตลอดชีวิต  
เรียนด้วยการท่องจ าเท่านั้น ไม่ใช่เรียนด้วยความเข้าใจในเนื้อหา ผู้สอนจึงได้มีการน ารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) มาประยุกต์ใช้กับตัวผู้เรียนท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
คณะศึกษาศาสตร์ ในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ซึ่งเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์  มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด ลงมือปฏิบัติ 
และท างานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม  
 
วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้ห้องเรียนกลับ
ด้าน 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
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สมมติฐานของการวิจัย       นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
กรอบแนวคิด  

การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
รายวิชา 722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในหัวข้อ 

 
ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
รายวิชา 722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 1. กลุ่มเป้าหมาย ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 58 คน โดยมี 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (กลุ่มเรียน 02) จ านวน 17 คน (ศึกษาศาสตร์เอกชีววิทยา 16 คน และเคมี-ชีววิทยา 1 คน) กลุ่มที่ 2 (กลุ่ม
เรียน 03)  จ านวน 20 คน (ศึกษาศาสตร์เอกเคมี 19 คน และเคมี-ชีววิทยา 1 คน) และกลุ่มที่ 3 (กลุ่มเรียน 04) จ านวน 21 
คน (เคมี-ชีววิทยา 20 คน และ เคมี 1 คน) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตัวแปรที่ศึกษา คือ (1) ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน (2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยาและความพึงพอใจ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)  ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมจ านวน  12 ช่ัวโมง  
(ตารางที่ 1) 2. การศึกษาโดยการสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) เครื่องมือท่ีใช้
ในการจัดการเรียนรู้  (2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)  รวม 12 ช่ัวโมง และ 3. การ
เก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการสัตววิทยา  (การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน (น าเสนอผลและการสอบ)  (2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนทางการเรียนรู้รายวิชา 722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยาในไฟลัม 
Platyhelminthes หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนของนักศึกษา
จากท้ัง 3 กลุ่ม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในหัวข้อไฟลัม Platyhelminthes พบว่ากลุ่มที่ 1 (กลุ่ม
เรียน 02) มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (7.81 และ 9.11 คะแนน ตามล าดับ)  ขณะเดียวกันในหัวข้อไฟลัม Nematoda ระดับ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ยังคงปรากฏค่าสูงสุดในนักศึกษากลุ่มที่ 1 (กลุ่มเรียน 02) (9.80 และ 
9.90  คะแนน ตามล าดับ)  เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังด้วยสถิติทดสอบที (T-test) พบว่า ทั้งสองประเด็น
หัวข้อท่ีเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีความแตกต่างจากก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 ยกเว้นในหัวข้อไฟลัม Nematode ที่ปรากฏในนักศึกษากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
แสดงให้ว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านอาจไม่ส่งผลมากนักต่อระดับคะแนนของทั้งสองกลุ่ม
นี้  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 หัวข้อ จากนักศึกษา 3 กลุ่ม พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนทั้งหมด (ตารางที่ 2) 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) 
-ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  
(Satisfaction) 

-การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom) 
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2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับมาก ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน จ านวน 14 ข้อ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22  ทั้งนี้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยในระดับเดียว คือ คือมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยประเด็นหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ตั้งใจสอน ให้ค าแนะน าผู้เรียนในช่วงท ากิจกรรม (ศึกษาท่ีพิพิธภัณฑ์
ฯ คณะวทท.) มีค่าเท่ากับ 4.4  (ตารางที่ 3) 

 
3. บันทึกการเรียนรู้ 5 ประเด็นจากการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษา 

ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยาจ านวน 5 ประเด็น  
คือ (1) สิ่งที่นักศึกษาชอบและไม่ชอบ (2) วิธีการสอน (3) กิจกรรมการเรียน (4) ธรรมชาติของรายวิชานี้ และ (5) พฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา พบว่าให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันคือชอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
เพราะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างลึกซึ้ง  สร้างบรรยากาศในการเรียนมากขึ้น  เปิดโอกาสให้นักศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานที่ใกล้ ๆ ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่บทเรียน  อาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความรู้อย่างถูกต้องกับ
นักศึกษาอย่างเท่าเทียมทุกกลุ่มปฏิบัติการ  หากนักศึกษามีค าถามจะเปิดโอกาสให้ตอบก่อนพร้อมทั้งซักถามนักศึกษากลับไป
ว่าท าไมถึงตอบเช่นนี้ หากค าตอบท่ีได้ไม่ถูกต้องอาจารย์ผู้สอนจะให้ค าตอบและเหตุผลที่ถูกต้องทันที ผู้สอนมีความเป็นกันเอง
ท าให้ผู้เรียนท าให้ไม่รู้สึกกดดันในขณะที่เรียน  ทั้งนี้ผู้สอนได้จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาหน้าช้ันเรียนในรูปแบบเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษประกอบกับรายวิชาทางด้านชีววิทยาเป็นวิชาที่เน้นการใช้
ค าศัพท์ และการอ่านวารสารเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก การน าเสนอผลการปฏิบัติการเป็นภาษาอังกฤษจะสามารถช่วย
พัฒนาทักษะด้านภาษาในทางอ้อมได้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 และบรรยากาศการเรียนในภาพประกอบท่ี 1 และ 2   

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู โดยเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ (X ̅)  ค่าเบี่ยงเบน (S.D.) ใช้วิธี T-test  
 
ตารางที่ 1  แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)   

สัปดาห์ เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน 

1 บทน า อาจารย์ผู้สอนเกริ่นบทน าซึ่งครอบคลุมหัวข้อ
ประเด็นต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชานี้ 
-น านักศึกษาไปดูตัวอย่างสัตว์ที่นักศึกษาจะต้องได้
พบในช่วงที่เรียนรายวิชาน้ี ณ สถานท่ีรวบรวมสัตว์
ชนิดต่าง ๆ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ คณะวทท. เพื่อให้
นักศึกษาสามารถมองเห็นภาพและเกิดการเรียนรู้
ในรายวิชานี้มากขึ้น 

-มอบหมายให้ผู้ เรียนไปดูวิดีโอจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องและ
เกี่ยวข้องกับไฟลัมแพลทิเฮล-มนิทิส 

2 ไฟลัมแพล- 
ทิเฮลมินทิส 
(หนอนตัวแบน) 

- ให้ผู้เรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบย่อยจ านวน 5 
ข้อ ก่อนเริ่มท าปฏิบัติการ (pretest) เกี่ยวกับไฟลมั
แพลทิเฮลมินทิส/(เพื่อวัดว่าผู้เรียนได้อ่านเอกสาร
หรือดูวิดีทัศน์มาก่อนหรือไม่) 
–อาจารย์มอบหมายให้ผู้ เ รียนแต่ละกลุ่ มท า
ปฏิบัติการ ให้ส่งตัวแทนมาอภิปรายสรุปผลจาก
การท าปฏิบัติการ 
-ผู้เรียนแต่ละคนท า post-test ก่อนเลิกช้ันเรียน 

ฝึ ก ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ล งพื้ น ที่ จ ริ ง ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงเพื่อ
ท าการเก็บตัวอย่างหนอน-ตัวแบน โดย
ที่อาจารย์ผู้สอนจะให้ความรู้ในส่วนของ
วิธีการเก็บและการจัดจ าแนกตัวอย่าง
ก่อนท่ีผู้เรียนจะลงพื้นที่จริง 
-มอบหมายให้ผู้ เรียนไปดูวิดีโอจาก
แหล่ ง เรียนรู้ ต่ าง  ๆ  ซึ่ งสอดคล้อง
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สัปดาห์ เร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอน 
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน 

เกี่ยวข้องกับไฟลัมนีมาโทดาที่ผู้ เรียน
จะต้องเรียนในสัปดาห์ต่อไป 

3 ไฟลัมนมีาโทดา 
(หนอนตัวกลม) 

- ให้ผู้เรียนแต่กลุ่มร่วมกันท าแบบทดสอบย่อยของ
หนอนพยาธิตัวกลมที่อาจารย์แสดงให้ดูผ่านภาพ
หรือสไลด์จ านวน 5 ข้อก่อนเริ่ มท าปฏิบัติการ 
(pretest) (เพื่อวัดว่าผู้เรียนได้อ่านเอกสารหรือดู
วิดีทัศน์มาก่อนหรือไม่) 
–อาจารย์มอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท าบท
ปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอนจะน าตัวอย่างจริง
และสไลด์ถาวรมาตั้งให้ผู้เรียนศึกษาในคาบเรียน
หลังจากท าปฏิบัติการเสร็จก่อนเลิกเวลา 15-20 
นาที จะให้ผู้เรียนของแต่ละกลุ่มมาท าการทดสอบ
ย่อยด้วยวิธีปากเปล่ากับอาจารย์ผู้สอน (post 
test)  ภายหลังทดสอบย่อยอาจารย์จะท าการ
บันทึกข้อมูล คะแนน และประกาศให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มทราบทันที ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องสามารถบอกได้
ว่ าสั ตว์ ในกลุ่ มของหนอนตั วแบน ( Phylum 
Platyhelminthes) กับหนอนตัวกลม (Phylum 
Nematoda) ตามที่ได้เรียนมานั้นมีความเช่ือมโยง
ทางวิวัฒนาการสรีรวิทยา นิเวศวิทยากันอย่างไร
บ้ า ง  ( ป ร ะ เ ด็ น นี้ เ น้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เพิ่ ม ค ว าม
กระตือรือร้น เกิดการแข่งขันในระหว่างผู้เรียนด้วย
กันเอง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนได้ดี) 

- ฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ยนลงพื้ นที่ จ ริ งภ าย ใน
มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงเพื่อ
ท าการเก็บตัวอย่างหนอน-     ตัวกลม  
โดยที่อาจารย์ผู้สอนจะให้ความรู้ในส่วน
ของวิธีการ เก็บและการจัดจ าแนก
ตัวอย่างก่อนท่ีผู้เรียนจะลงพื้นที่จริง 
 

4. การเก็บรักษา
ตัวอย่างสัตว์ใน
รูปแบบต่าง ๆ 
(Specimen 
preservation) 

ผู้ เรียนน าตัวอย่างสัตว์ที่อยู่ ในห้องปฏิบัติการ
รวมทั้งห้องจัดแสดงสัตว์ ณ พิพิธภัณฑ์ ฯ มา
เปลี่ยนน้ ายารักษาสภาพตามเทคนิควิธีการที่เรียน
มาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ถ้าหากผู้เรียนมีตัวอย่าง
สัตว์ที่จะน ามาเก็บในห้องปฏิบัติการหรือพิพธิภณัฑ์  
ผู้เรียนก็จะต้องสามารถรู้วิธีการที่ถูกต้องในการเกบ็
รักษาสภาพของสัตว์ชนิดนั้น ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

454 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาปฏิบตัิการสัตววิทยาระหว่างก่อนการจดัการเรียนรู้และหลังการ
จัดการเรียนรู ้
 

1/ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  (p >0.05)*,**  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (p<0.05) และ
ระดับความเช่ือมั่น 99 % (p<0.01) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านในเนื้อหารายวิชา 722-242 ปฏิบัติการสตัววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รายการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม x ̅ S.D. ระดับ ล าดับ 
1. มีการเตรียมการสอนเพื่อใช้สื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับบทน าของรายวิชานี้ 
(พิจารณาจากสื่อที่น ามาใช้สื่อสารให้กับผู้เรยีนโดยพาไปศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอก
ห้องเรียนก่อนเริม่เข้าสูเ่นื้อหา) 

4.12 0.63 มาก 9 

2. สถานท่ีที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน
(พิพิธภัณฑ์ฯ คณะวทท.) 

4.35 0.67 มาก 3 

3. ความรู้ที่ไดส้อดคล้องกับชีวิตและทันสมัย 4.14 0.58 มาก 8 
4. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 4.32 0.74 มาก 4 
5. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.25 0.64 มาก 6 
6. มีการเปิดใหโ้อกาสผู้เรยีนได้ซักถามระหว่างที่พาไปดูตัวอย่างสัตวน์อกห้องเรียน 4.35 0.72 มาก 3 
7. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม (มอบหมายงานเป็นกลุ่ม) 4.07 0.73 มาก 10 
8. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีความคิดริเริม่และรู้จักวิพากษ์วิจารณ ์ 4.07 0.7 มาก 10 
9. ยอมรับความคดิเห็นของผู้เรียนที่ต่างไปจากท่ีผูส้อนได้สอนมา 4.26 0.58 มาก 5 
10. ให้ความสนใจแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงขณะผู้เรียนเข้าไปศึกษาตัวอย่างสัตว์ใน
สถานท่ีจริง 

4.23 0.73 มาก 7 

11. ส่งเสริมใหผู้้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ 3.93 0.82 มาก 11 
12. สามารถประยุกตส์ิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.23 0.68 มาก 7 
13. ตั้งใจสอน ให้ค าแนะน าผู้เรียนในช่วงท ากิจกรรม (ศึกษาท่ีพิพิธภัณฑ์ฯ คณะ
วทท.) 

4.4 0.65 มาก 1 

14. ความรู้จากวิชานี้สามารถน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการประกอบอาชีพหรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

4.39 0.65 มาก 2 

ค่าเฉลี่ยรายการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 4.22 0.70 มาก  
ก าหนดช่วงระดับคะแนน  1.00-1.50 น้อยท่ีสุด 1.51-2.50 น้อย 2.51-3.50 ปานกลาง 3.51-4.50 มาก 4.51-5.00 มากท่ีสุด 

รายการทดสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน  T-test 
 คะแนนเฉลี่ย(x)̅ S.D. คะแนนเฉลี่ย

(x)̅ 
S.D. P-Value Sig.1/ 

ไฟลัม Platyhelminthes      
กลุ่มที่ 1 (กลุ่มเรียน 02) 7.81 3.68 9.11 2.80 0.04 * 
กลุ่มที่ 2 (กลุ่มเรียน 03) 5.58 2.61 8.93 2.28 <0.0001 ** 
กลุ่มที่ 3 (กลุ่มเรียน 04) 3.92 1.95 7.58 2.15 <0.0001 ** 
ไฟลัม Nematoda     
กลุ่มที่ 1 (กลุ่มเรียน 02) 9.80 1.50 9.90 0.75 0.20 ns 
กลุ่มที่ 2 (กลุ่มเรียน 03) 8.15 2.79 9.18 2.83 0.10 ns 
กลุ่มที่ 3 (กลุ่มเรียน 04) 6.81 2.92 8.74 1.42 <0.0001 ** 
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ตารางที่ 4  บันทึกการเรียนรู้ 5 ประเด็นจากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 
ประเด็นการเรียนรู้ ข้อคิดเห็นจากการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของนักศกึษา 

1) สิ่งที่นักศึกษาชอบ
และไม่ชอบ 

สิ่งที่ชอบ ได้แก่ อาจารย์สอนสนุก ตื่นเต้น ได้เรียนรู้กับสิ่งที่ใกล้ตัว มีการสอดแทรกรายละเอียด
ของเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีในคู่มือปฏิบัติการ  ใช้วิธีการเดินเข้าหาแต่ละกลุ่มพร้อมทั้ง
อธิบายอย่างเข้าใจ  ได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จริง ท าให้เข้าใจอย่างละเอียด สอนแบบไม่อ่านตาม
สไลด์ ท าให้ไม่เบื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปทัศนศึกษาใกล้ ๆ นอกห้องเรียนก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่
บทเรียน  อาทิ ที่พิพิธภัณฑ์ ฯ ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในสิ่งที่จะได้เรียนเบื้องต้น มีการ
แนะน าทริคในการจดจ าเนื้อหาให้กับผู้เรียนซึ่งช่วยในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ผู้สอนมีความเป็น
มิตรกับนักศึกษาท าให้ไม่เกิดภาวะกดดันในระหว่างเรียน  ผู้เรียนช่วยกันตอบค าถาม และสรุป
ข้อมูลที่ได้จากการเรียนในแต่ละแลป แล้วน ามาอภิปรายหน้าห้องเพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน สิ่งที่ไม่ชอบ ได้แก่ นักศึกษาบางคนไม่ชอบการท า pre--test และ post-test   ไม่มี
พื้นฐานใช้กล้องจุลทรรศน์และกล้องสเตอริโอ (กรณีของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เอกเคมี) 
เนื่องจากไม่ผ่านการเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยามาก่อน ท าให้ขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
เสียเปรียบนักศึกษาในกลุ่มอื่น   “ส าหรับในส่วนของอาจารย์ผู้สอนพยายามช่วยเหลือนักศึกษา
กลุ่มนี้อย่างเต็มที่โดยการสอนวิธีการใช้กล้องทั้ง 2 ประเภทให้กับนักศึกษาก่อน”   เนื้อหาของวิชา
นี้ค่อนข้างมากท าให้อ่านไม่ทันในเวลาสอบ วิชานี้เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความจ าค่อนข้างมาก
นักศึกษาบางคนไม่มีความถนัดในการจดจ า ท าให้ผลคะแนนสอบที่ออกมาไม่ค่อยดี   ตัวอย่าง
พยาธิที่ดองไม่เพียงพอต่อการศึกษาอวัยวะภายใน นักศึกษาอาจขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ได้อย่าง
ลึกซึ้ง 

วิธีการสอน อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน นักศึกษาชอบการจัดการเรียนการ
สอนแบบเป็นกลุ่ม เพราะสามารถช่วยกันคิด ช่วยกันเรียน  ทั้งนี้อาจารย์จะเดินเข้าหานักศึกษา
เป็นกลุ่ม ๆ พร้อมทั้งอธิบายในสิ่งที่นักศึกษาสงสัย อาจารย์สอนสนุก อธิบายเข้าใจง่าย พร้อมทั้ง
เสริมความรู้อื่น ๆ แทรกเข้าไปด้วยตลอดเวลา ผู้สอนสามารถยกตัวอย่างหรือต่อยอดเนื้อหาที่
นอกเหนือจากที่เรียนได้เป็นอย่างดี และเข้าใจมากข้ึน อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ไม่น่าเบื่อ ฝึกให้
นักศึกษากล้าที่จะแสดงออก รวมถึงอาจารย์จะเน้นย้ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับผู้ เรียน
ค่อนข้างมาก ชอบที่อาจารย์มีการยกตัวอย่าง มีการเรียงล าดับของเนื้อหาและมีเทคนิคในการพูด
เพื่อให้นักศึกษาจ าได้ง่ายขึ้น 

กิจกรรมการเรียน นักศึกษาชอบการออกไปสรุปหน้าช้ันเรียนหลังการเรียนบทปฏิบัติการจบ  เพราะเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเพื่อนในกลุ่มอื่น ๆ  นอกจากการ pre-test และ post- test
แล้ว นักศึกษาเสนออยากให้อาจารย์ผู้สอนเพิ่มแบบฝึกหัดเข้าไปใส่ไว้ในเอกสารประกอบการสอน
ด้วย  นักศึกษาชอบที่อาจารย์พาไปศึกษาหาพยาธิจากตัวอย่างสัตว์จริงท าให้รู้แหล่งที่มาของพยาธิ    
การจัดให้มีการท ากิจกรรมกลุ่ม การท า pre- test post test ท าให้นักศึกษาสามารถทราบถึง
พัฒนาการความรู้ของตนเองในรายวิชานี้มากขึ้นรวมทั้งผู้เรียนทราบกรอบเนื้อหาที่จะต้องศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน อยากให้สั่งซื้อสไลด์เพิ่มเติมเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   บรรยากาศการเรียนมีความสุขมีความเป็นกันเอง  ในการน าเสนอหน้า
ช้ันเรียนอาจารย์ให้แต่ละกลุ่มได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเกริ่นน าก่อน สิ่งนี้เป็นการฝึกฝนให้
นักศึกษาพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ 

ธรรมชาติการเรียน
วิชานี ้

นักศึกษาได้รับความรู้อย่างละเอียดมากขึ้นในไฟลัมแพลททีเฮลมินทิสและนีมาโทดา   วิชานี้เป็น
วิชาที่นักศึกษาต้องอาศัยการจ าและการอ่านค่อนข้างเยอะ รวมถึงต้องเน้นไปที่ค าศัพท์ทาง
ชีววิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการเรียนวิชานี้ควรศึกษาเนื้อหาของบทเรียนมาก่อน เพื่อจะได้ท า
แลปได้เร็วขึ้นเป็นวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงจึงจะท าให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างลึกซึ้ง  นักศึกษา
ชอบบรรยากาศในการเรียนอาจารย์ผู้สอนเข้าใจตัวนักศึกษา นักศึกษาบางคนกล่าวว่า “ชอบที่
อาจารย์เข้าใจว่าคนเราย่อมมีความถนัดที่ต่างกัน เข้าใจในตัวบุคคล ไม่บังคับหรือกดดัน คอยให้
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ประเด็นการเรียนรู้ ข้อคิดเห็นจากการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของนักศกึษา 
ก าลังใจเสมอ จึงส่งผลดีต่อตัวผู้เรียนวิชานี้”เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เห็นตัวอย่างจริง ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง โดยผู้สอนคอยดูแลและเสริมเนื้อหาให้ 

พฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา   

ในช่วงที่ท าการ brief  รายละเอียดของแต่ละบท  นักศึกษาอาจจะหลุดบ้างบางช่วงเนื่องจากการ
ง่วงนอน  แต่ในขณะที่เริ่มท าแลปนั้น นักศึกษาให้ความสนใจ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีการดูแล
เป็นอย่างดี พร้อมทั้งตอบค าถามที่นักศึกษาสงสัย นักศึกษาบางคนไม่ชอบในวิชานี้อาจเพราะเป็น
วิชาที่ไม่ถนัด แต่ด้วยเหตุที่เป็นวิชาบังคับจึงต้องเรียน ท าให้เกิดภาวะเครียดช่วงสอบและไม่ค่อยมี
ความสุขในการเรียน นักศึกษาตั้งใจเรียนดีพยายามจดทุกอย่าง แต่ด้วยเนื้อหาในแต่ละบทและ
ค าศัพท์ที่ต้องจ ามาก ท าให้นักศึกษาเกิดภาวะกังวลส่งผลต่อคะแนนสอบบ้าง ซึ่งผูเสอนได้ทราบ
ปัญหาในแต่ละประเด็นมาพิจารณา และพยายามท าความเข้าใจในตัวนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อ
น าไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนให้ถูกจุด  โดยการน ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านมาใช้ปรับให้รูปแบบการเรียนการสอนมีความสนุก ไม่น่าเบื่อ นักศึกษามีความสุขในการเรียน 
และได้เรียนรู้อย่างวิเคราะห์  

 
 

    
 

ภาพประกอบท่ี 1 การศึกษาหาปรสิตจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิต (ก)-(ข) ปลาน้ าจืด  (ค) ไก่  (ง) แหล่งน้ าในระบบอควาโปนิกส ์
ที่ปลูกผักน้ าเบตง 

ภาพประกอบท่ี 2  (ก) น าปรสิตจากแหล่งศึกษามาที่ห้องปฏิบตัิการเพื่อตรวจภายใต้กล้องสเตอรโิอและกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้  
แสง (ข) สรุปผลการทดลองหลังจากเสรจ็สิ้นการทดลองและออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ระหว่างกลุม่ (ค) อาจารย์ผูส้อนเขา้มาตั้งค าถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบันักศึกษา ตอบค าถามที่ถูกต้องพร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ
และความรู้เพิ่มเติม 

 
ผลและอภิปราย  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูร้ายวิชา 722-242 ปฏิบัติการสตัววิทยา ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 หัวข้อ จาก
นักศึกษา 3 กลุ่ม พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่านักศกึษาส่วนใหญ่มีความรู้

ความเข้าใจในเนื้อหาบทที่เรียนมากข้ึน ดีกว่าการจัดการเรยีนรู้ในรูปแบบเดิมทีผ่่านมา ท าให้ผูส้อนสามารถทราบศักยภาพของ
ผู้เรยีนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มทีแ่บ่งตามการปฏิบัติการได้ชัดขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Ramirez, et al. (2014) ที่
พิจารณาถึงข้อได้เปรยีบและข้อเสยีเปรียบของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีความยืดหยุ่นในการเรยีนรูผ้่านสื่อ
วิดีโอซึ่งข้อเสียเปรียบต่อการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบนี้คือปัญหาทางเทคนิคด้านความเร็วสัญญาณอินเทอร์เนต็ หรือ
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ซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  แตส่ าหรับนักศึกษาที่เรยีนรายวิชาปฏิบัติการนีส้่วนใหญ่ไมพ่บปัญหาดังกล่าว
เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลยั  ผลลัพธ์นี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยท่านอ่ืนหลายทา่นท่ีน ารูปแบบการสอน

นี้มาใช้ซึ่งให้ผลสมัฤทธ์ิหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนโดยน ามาใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ธนภรณ์, 2558; พิมพ์ปวีณ์ 
และปราณี, 2562 ;อรอนงค์และคณะ, 2561) ขณะเดียวกัน กรวรรณ และนพรัตน์ (2560) ได้น าการสอนรูปแบบนี้มาใช้กับ
วิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียผ่าน Google classroom ส่งผลให้นักศึกษาสามารถคิดสร้างสรรค์ช้ินงานได้อย่างดี ในด้านระดับ

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา พบว่ามคี่า
อยู่ในระดับมาก (‐̅= 4.22  S.D.=0.7)  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาได้มีการทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนจริงหรือได้เรียนรู้

เบื้องต้นผ่านสื่อวีดิโอจากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ ท่ีผูส้อนแนะน า และเมือ่เข้าสู่การเรียนทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน นักศึกษา
จะไดล้งมือปฏิบตัิการเรียนรู้จากการลงศึกษาพื้นที่ส ารวจตัวอย่างท่ีจะน ามาใช้ศึกษา ทราบขั้นตอนการเก็บตัวอย่างจริง ลงมือ
ปฏิบัติการได้อยา่งถูกต้อง  เป็นส่วนช่วยส่งเสรมิผลักดันให้นักศึกษาเรียนรู้แบบบรูณาการความรู้มากขึน้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาซึ่งไมไ่ดร้ับรู้มาจากการท่องจ า แต่เป็นการเรียนรู้ที่ฝังลึกเข้าไปอยู่ในตัวของนักศึกษา วิธีการสอนนี้จะสามารถ
น าพาผู้เรยีนให้เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต ตรงตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร  อีกท้ังการเรียนการสอนรูปแบบนีส้ามารถ
ช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตนเอง สามารถอธิบายสิ่งที่เรียนอยา่งมีเหตุมผีล แก้ปญัหาได้อย่างถูกตอ้ง เกิดทักษะการคิด

วิเคราะห์น าไปสู่การประยุกต์ใช้ตอ่ไปได้ (วสันต์, 2560)  อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยท่านอ่ืน อาทิการน าการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การวิจัยเป็นฐานมาใช้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (พิมพ์ปวีณ์ และปราณี, 2562) และกรวรรณ และ
นพรัตน์ (2560) ที่น ารูปแบบการสอนนี้มาใช้ร่วมกับการบูรณาการผ่าน Google classroom ซึ่งใหผ้ลความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการ สัตววิทยา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านอยู่ในระดับมาก (4.22) ซึ่งจากบันทึกการเรียนรู้ที่สอบถามจากนักศึกษาด้วย พบว่าให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันคือ
ชอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)    
 
ข้อเสนอแนะ 
  ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้แนวทางของการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และน าไปใช้กับนักศึกษาในรายวิชานี้ในปีถัดไปเพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา ดูแนวโน้มของรูปแบบดังกล่าวและระดับความพึงพอใจ รวมถึงน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาปฏิบัติการอื่นด้วย 
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การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในรายวิชาสรีรวิทยาของพืช 
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บทคัดย่อ 

การใช้วิธีการสอนแบบ active learning จัดเป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้ท าขึ้นเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในรายวิชา
สรีรวิทยาของพืชระหว่างปีการศึกษา 2557-2561 โดยมีผู้เรียนจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาพืช
ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนรวม 392 คน โดยใช้เทคนิควิธีการแบบ active 
learning ได้แก่ การท าปฏิบัติการ การใช้ผู้ช่วยสอนในการคุมปฏิบัติการ การถาม-ตอบระหว่างเรียน การเปิด VDO clip การ 
quiz การให้การบ้านและแบบฝึกหัด การค้นคว้าเพิ่มเติม การใช้กิจกรรมหน้าห้องเรียน การใช้เว็บไซต์ Kahoot!  การอภิปราย
ในช้ันเรียนและการน าเสนอผลงานหน้าช้ัน ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า จากคะแนนเต็ม 5 นักศึกษาให้คะแนนใน
หัวข้อ “ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาก่อนเรียน” 2.64 คะแนน และหัวข้อ “ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลังเรียน” 4.09 คะแนน 
ด้านเทคนิควิธีการสอนนักศึกษาให้คะแนนในหัวข้อ “การมี TA (teaching assistants) ในการคุมปฏิบัติการให้ผลดีกับ
นักศึกษาหรือไม่” มากที่สุด (4.54 คะแนน) และหัวข้อ “นักศึกษาได้ถาม-ตอบระหว่างเรียนหรือไม่” น้อยที่สุด (3.59 คะแนน) 
ผลการประเมินการเรียนการสอนแบบ active learning ในช่วง 5 ปีพบว่าได้คะแนนค่อนข้างคงที่ โดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
3.83-4.68 คะแนน นอกจากนี้พบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีการตอบสนองต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning ได้ดี   
 
ค าส าคัญ: active learning  วิธีการสอน  สรีรวิทยาของพืช  แบบสอบถาม 
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Abstract 
Active learning is a teaching method that can facilitate enjoyable and efficient learning. This study 

assessed active learning in Plant Physiology course between academic years 2014- 2018.  Students in the 
course were from Department of Biology, Faculty of Science, and Department of Plant Science, Faculty of 
Natural Resources, Prince of Songkla University.  Total number of students was 392.  Active learning 
techniques used were laboratory class, having teaching assistants in laboratory class, question- answer in 
class, VDO clip, quiz, homework and exercise, knowledge search, activity in front of class, Kahoot! website, 
group discussion, and presentation. Questionnaire analysis shows that from total score as 5, students gave 
“ Content understanding before class”  2. 64, and “ Content understanding after class”  4. 09.  For teaching 
methods, the question “ Is having TA ( teaching assistants)  in laboratory class advantageous to you?”  had 
the highest score ( 4. 54) , while “ Have you asked or answered questions in class?”  had the lowest score 
(3.59). Students’ satisfaction in active learning teaching methods during five years was rather constant with 
most scores range 3.83-4.68.  Furthermore, students with good learning results tended to respond well to 
the efficiency of active learning strategies.  
 
Keywords: active learning,  teaching methods,  plant physiology, questionnaire 
 
บทน า  
 ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนมีการใช้หลักการและวิธีการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ โดย
วิธีการสอนที่ใช้ขึ้นอยู่กับวิชาที่สอนและธรรมชาติของผู้เรียน วิธีการเรียนการสอนสามารถแบ่งแบบกว้าง ๆ ได้เป็น teacher-
centered approach ซึ่งยึดผู้สอนเป็นหลัก โดยผู้เรียนเป็นเหมือนภาชนะที่ว่างเปล่าซึ่งคอยรับข้อมูลจากผู้สอนเพื่อใช้ในการ
ท าแบบทดสอบและประเมินผล อีกวิธีหนึ่งคือ student-centered approach ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทร่วมกันใน
กระบวนการเรียนการสอน มีการประเมินการเรียนรู้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างที่มีการเรียนการสอน เช่น 
การท างานกลุ่ม การท าแฟ้มสะสมผลงาน การสาธิตและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน (Wikipedia contributors, 2019a) 
 การเรียนการสอนแบบ active learning เป็นการเรียนการสอนแบบหนึ่งซึ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้มากกว่าการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น ได้มีส่วนร่วมในการอ่าน เขียน อภิปรายและแก้ปัญหา โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้
ในระดับขั้นที่สูง เช่น การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า กิจกรรมที่จัดเป็น active learning เช่น การอภิปราย think-
pair-share การเขียนสรุปความสั้น ๆ การโต้วาที การดูสื่อวีดีโอและอภิปราย การเล่นเกมในช้ันเรียนและการสอนเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน เป็นต้น (Wikipedia contributors, 2019b) Ganyaupfu (2013) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ จากวิทยาลัยด้านคอมพิวเตอร์และธุรกิจ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งได้รับ
การสอนแบบ teacher-centered method แบบ student-centered method และแบบ teacher-student interactive 
method ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้มากกว่าการให้ผู้สอนเป็นผู้ส่งผ่านความรู้  พบว่า teacher-student 
interactive method เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามด้วย student-centered method และ teacher-
centered method ตามล าดับ 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในรายวิชาสรีรวิทยาของพืชของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2561 เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ active learning แบบต่าง ๆ ซึ่งใช้ใน
การเรียนการสอนเพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี active learning แบบต่าง ๆ 
2. เพือ่เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเรียนการสอนแบบ active learning กับผลการเรียนของนักศึกษา 
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สมมติฐานของการวิจัย   
1. นักศึกษามีความพึงพอใจกับวิธีการเรียนการสอนแบบ active learning 
2. การมีส่วนร่วมในกระบวนการ active learning มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการเรียนของนักศึกษา 
 

กรอบแนวคิด  
การสอนเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนให้มีลักษณะที่ต้องการโดยการใช้วิธีที่เหมาะสม (Ayeni, 

2011) โดยวิธีการสอนจะต้องมีความเหมาะสมกับผูเ้รียน (Ganyaupfu, 2013) ใน teacher-centered method ผู้เรียนไดร้บั
ข้อมูลจากผู้สอนโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในรายวิชา (Boud และ Feletti, 1999) ไม่ได้มีการใช้กิจกรรมในการกระตุ้นผู้เรียนในการ
เรียนรู้ปัญหาในชีวิตจริงบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ความรู้ (Ganyaupfu, 2013) student-centered method สามารถ
กระตุ้นความสนใจ การคิดวิเคราะห์ ความสนุกสนานและพฤติกรรมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายในหมู่ผู้เรียน (Hesson และ Shad, 
2007; Slavin, 1996) active learning ประกอบด้วยกิจกรรมสั้น ๆ ที่ท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งผู้เรียนทุกคนในช้ัน
ได้รับการกระตุ้นให้ลงมือท าสลับกับช่วงของการสอนและแนะน าโดยผู้สอน โดยมีกระบวนการเรียนรู้และได้ความรู้ใหม่เกิด
ขึ้นมา (Felder และ Brent, ม.ป.ป.) ซึ่งสามารถท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดซึ่งเป็นการเรียนรู้ขั้นสูง ซึ่งจะสามารถท าให้จดจ าความรู้ที่ได้รับได้เป็นเวลานานหลังการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
การศึกษาครั้งนี้ท าขึ้นเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในช้ันเรียนวิชาสรีรวิทยาของพืชซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปีการศึกษา 2557-
2561 จ านวนรวม 392 คน 

2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ท าแบบประเมินผลการสอนเพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยาของพืช ค าถาม

ประกอบด้วย เพศ คณะ อายุ GPA (grade point average) และค าถามเพื่อประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาในภาค
การศึกษาที่ได้เรียนโดยการให้คะแนนตั้งแต่ 1-5 จ านวนค าถามในแต่ละปีอาจไม่เท่ากันขึ้นกับกิจกรรมที่จัดในแต่ละปี
การศึกษาโดยมีจ านวนค าถาม 15-18 ค าถาม และมีค าถามที่เหมือนกันทุกปี 10 ค าถาม นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเขียน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตนลงในแบบสอบถาม 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างเรียนและให้นักศึกษาท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการสอน

ของรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยให้ท าในคาบสุดท้ายของการเรียนการสอนปฏิบัติการซึ่งเป็นคาบของการสอบเก็บ
คะแนนปลายภาคการศึกษา 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ท าการวิเคราะห์ผลการท าแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2557-2561 โดยการหาจ านวน

รวมของนักศึกษาแยกตามเพศและคณะ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของอายุและ GPA จ านวนนักศึกษาท่ีตอบค าถามแต่ละ
ข้อตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละค าถาม ท าการวาดกราฟค่าเฉลี่ยคะแนนของค าถามทั้ง 10 ค าถามที่
เหมือนกันทุกปีตลอดระยะเวลา 5 ปี ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ GPA ของนักศึกษาแยกตามเพศและคณะด้วยวิธี 
one-way ANOVA และท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) ของ GPA และคะแนนของแต่ละค าถามด้วยโปรแกรม 
SPSS version 17.0 

 
ผลและอภิปราย   

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนักศึกษา 
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 นักศึกษาที่ท าแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 392 คน แบ่งเป็นเพศชาย 105 คน เพศหญิง 286 คน เป็นนักศึกษาภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 101 คน และนักศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 290 คน อายุระหว่าง 20-23 
ปี อายุเฉลี่ย 21.24 ปี GPA ระหว่าง 1.91-3.98 และ GPA เฉลี่ยเท่ากับ 2.77 
 

2. ผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการท าแบบสอบถามสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 โดยพบว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาก่อนเรียน 2.64 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อสิ้นสุดการเรียนพบว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 4.09 คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
ก่อนเรียนประมาณ 55% ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ส่วนใหญ่ได้คะแนนความพึงพอใจ
มากกว่า 4 คะแนน โดยหัวข้อที่ได้คะแนนมากท่ีสุดคือ การมี TA (teaching assistants) ช่วยคุมปฏิบัติการให้ผลดีกับนักศึกษา
หรือไม่ โดยได้ 4.54 คะแนน ส่วนหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่า 4 คะแนน ได้แก่ นักศึกษาได้ถาม-ตอบระหว่างเรียนหรือไม่ โดย
ได้ 3.59 คะแนน และระยะเวลาของการเปิด VDO clip เหมาะสมหรือไม่ โดยได้ 3.92 คะแนน 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการสอนรายวิชาสรีรวิทยาของพืช 

ค าถาม จ านวนนักศึกษา คะแนน 
เฉลี่ย 

S.D. 

1. ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาก่อนเรยีน 392 2.64 0.90 
2. ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลังเรียน 392 4.09 0.58 
3. การท าปฏิบัติการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้นหรือไม ่ 392 4.31 0.62 
4. หัวข้อเรื่องของการท าปฏิบัติการเหมาะสมหรือไม ่ 392 4.32 0.62 
5. การมี TA ช่วยคุมปฏิบตัิการใหผ้ลดีกับนักศึกษาหรือไม ่ 392 4.54 0.65 
6. จ านวน TA ช่วยคุมปฏิบัติการเหมาะสมหรือไม่ 73 4.32 0.72 
7. นักศึกษาได้ถาม-ตอบระหว่างเรียนหรือไม ่ 392 3.59 0.99 
8. การถาม-ตอบระหว่างเรยีนช่วยให้เข้าใจดีขึ้นหรือไม ่ 392 4.12 0.69 
9. การเปิด VDO clip ช่วยให้เข้าใจดขีึ้นหรือไม ่ 392 4.06 0.76 
10. ระยะเวลาของการเปิด VDO clip เหมาะสมหรือไม ่ 73 3.92 0.66 
11. เนื้อหาของ VDO clip เหมาะสมหรือไม ่ 151 4.23 0.62 
12. เรื่องที่ท าการเปิด VDP clip เหมาะสมหรือไม ่ 154 4.14 0.67 
13. การมี quiz ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้นหรือไม ่ 319 4.08 0.79 
14. การท าการบ้านให้ประโยชน์กับนักศึกษาหรือไม ่ 159 4.31 0.73 
15. การท าแบบฝึกหดัในคาบเรียนใหป้ระโยชน์กับนักศึกษาหรือไม ่ 241 4.15 0.70 
16. เห็นด้วยหรือไม่กับการท าค้นคว้าเพิ่มเติม 73 4.16 0.73 
17. การท าค้นคว้าเพิ่มเติมให้ประโยชน์กับนักศึกษาหรือไม ่ 392 4.14 0.70 
18. การทบทวนบทเรียนโดยใช้กิจกรรมหน้าห้องเรียนใหผ้ลดีกับ

นักศึกษาหรือไม ่
84 4.36 0.71 

19. การทบทวนบทเรียนโดยใช้ Kahoot! ให้ผลดีกับนักศึกษาหรือไม ่ 241 4.40 0.72 
20. การอภิปรายในช้ันเรียนให้ประโยชน์กับนักศึกษาหรือไม ่ 84 4.38 0.66 
21. เห็นด้วยหรือไม่กับการให้มีการน าเสนอผลงานหน้าช้ัน 73 4.08 0.81 
22. ระยะเวลาของการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเหมาะสมหรือไม่ 227 4.03 0.77 
23. การน าเสนอผลงานหนา้ช้ันให้ประโยชน์กับนักศึกษาหรือไม ่ 311 4.10 0.75 
24. โดยสรุปรปูแบบการจดัการเรียนการสอนดหีรือไม่ 392 4.39 0.61 
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จากผลการตอบแบบสอบถามพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning และจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่าการท าปฏิบัติการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และการมี TA หรือ
ผู้ช่วยสอนช่วยให้นักศึกษาท าปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องมากข้ึน โดยผู้ช่วยสอนสามารถช่วยอาจารย์ผู้สอนในการดูแลนักศึกษา
ระหว่างการท าปฏิบัติการ และพบว่ามีความใกล้ชิดกับนักศึกษาโดยนักศึกษากล้าซักถามเมื่อมีปัญหาในการท าปฏิบัติการ โดย
มีความคิดเห็นจากนักศึกษาว่า “พี่ TA น่ารักมาก ๆ คอยแนะน าน้องให้เข้าใจมากขึ้น...” การถาม-ตอบระหว่างเรียนสามารถ
ท าได้ทั้งผู้สอนเป็นผู้ตั้งค าถามสั้น ๆ ให้นักศึกษาตอบ ซึ่งอาจเป็นค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานเพื่อน าเข้าสู่บทเรียนหรือเพื่อ
ทบทวนความเข้าใจของนักศึกษาระหว่างเรียน หรือนักศึกษาเป็นผู้ถามค าถาม พบว่ามีนักศึกษาบางส่วนตอบค าถามบ้าง โดย
หากเป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มักตอบได้ ส่วนการถามค าถามของนักศึกษามักเกิดขึ้นหลังการ
สิ้นสุดคาบเรียน การเปิด VDO clip สั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ 2-10 นาทีช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนมากขึ้น 
โดยนักศึกษาสามารถเห็นตัวอย่างและภาพเคลื่อนไหว โดยมีอาจารย์ผู้สอนอธิบายบทบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาได้
ให้ความคิดเห็นว่า “การมีวีดีโอระหว่างที่ปฏิบัติการจะช่วยท าให้เข้าใจและท าปฏิบัติการได้รวดเร็วมากขึ้น” นอกจากนี้การมี 
quiz หรือค าถามสั้น ๆ ท้ายคาบเรียนบางคาบท าให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรยีนในคาบนั้น โดยผู้สอนจะเฉลยและให้ค าแนะน า
ในหัวข้อที่นักศึกษามักตอบผิด นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “อยากให้มีการสอบ quiz ทุกคาบเรียนในช่ัวโมงปฏิบัติการทุก
ครั้ง เพื่อทดสอบว่านักศึกษาเข้าใจต่อบทเรียนจริงในแต่ละสัปดาห์” การท าการบ้านและการท าแบบฝึกหัดในคาบเรียนช่วยใน
การทบทวนบทเรียนท าให้ผู้สอนรู้ว่านักศึกษามักท าไม่ได้ในหัวข้อใดบ้างและสามารถให้ค าแนะน า โดยในการเรียนการสอน
นักศึกษาได้จับกลุ่มท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการค านวณศักย์ของน้ าและส่งในภายหลัง ซึ่งพบว่าเมื่อใช้เทคนิคให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดในห้องเรียน นักศึกษาสามารถท าข้อสอบเกี่ยวกับการค านวณศักย์ของน้ าได้ดีขึ้นโดยนักศึกษาอยากให้มีการท า
แบบฝึกหัดเพิ่มมากขึ้น  

การท าค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นการให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสนใจเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวกับวิชาที่เรียน โดยการสรุป
ความลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 หน้าพร้อมเขียนเอกสารอ้างอิง เป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้าและการเขียน
บทความเชิงวิชาการ ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักในการค้นคว้าเพิ่มเติมโดยการบอกให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการเรียนไม่
จ าเป็นต้องเรียนแต่ในห้องเรียนเท่านั้น นักศึกษาสามารถค้นคว้าในเรื่องต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจและอยากรู้เพิ่มเติมได้เอง ด้าน 
Kahoot! เป็นเว็บไซต์ (www.kahoot.com) ซึ่งผู้สอนสามารถสร้างแบบฝึกหัดแบบตัวเลือก (multiple choice questions) 
เพื่อทบทวนบทเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนักศึกษาสามารถท าแบบฝึกหัดออนไลน์พร้อมกันในห้องเรียน
โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ต มีการให้คะแนนซึ่งขึ้นกับความถูกต้องและความเร็วในการ
ตอบค าถาม ที่ผ่านมาพบว่านักศึกษากระตือรือร้นและสนุกสนานกับกิจกรรมนี้ โดยผู้สอนอาจมีการให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ กับ
ผู้ชนะ นักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่า “ควรมี Kahoot! บ่อย ๆ เพราะสนุกและท าให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น” ด้านการอภิปราย
ในช้ันเรียนได้ให้นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน ค้นคว้าและอภิปรายเรื่องความเครียดที่เกิดกับต้นพืชเมื่อเกิดการขาด
น้ าโดยให้แต่ละกลุ่มเลือกความเครียด 1 ประเภท พบว่านักศึกษาได้หัดค้นคว้าและพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
มีอาจารย์ผู้สอนคอยก ากับ ตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน ากับแต่ละกลุ่ม โดยสามารถให้นักศึกษาบางกลุ่มสรุปผลการ
อภิปรายหน้าช้ันท้ายคาบเรียน และให้นักศึกษาทุกกลุ่มเขียนผลการอภิปรายส่งในภายหลัง  

การน าเสนอผลงานหน้าช้ันเป็นการให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาในการ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ โดยให้น าเสนอกลุ่มละ 10-15 นาทีเมื่อใกล้สิ้นสุดภาค
การศึกษา พบว่านักศึกษาให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม โดยสามารถน าเสนอแบบ PowerPoint และอาจ
มี VDO clip เสริมได้ โดยพบว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มักน าเสนอเรื่องที่ได้เรียนรู้จากบทความวิจัยในขณะที่นักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติมักน าเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เมื่อสิ้นสุดการน าเสนอนักศึกษากลุ่ม
อื่น ๆ สามารถซักถามข้อสงสัยได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยอาจารย์ผู้สอนอาจต้องตั้งค าถามน าเป็น
บางครั้ง โดยได้รับความคิดเห็นจากนักศึกษาว่า “การน าเสนอหน้าช้ันเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่วัดความเข้าใจของผู้เรียน การกล้า
แสดงออก กล้าหัดพูดมากข้ึน...” นอกจากนี้นักศึกษายังได้ให้ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนเพิ่มเติมว่าอยากให้มีการเรียน
แบบ research-based และมีการอภิปรายในกลุ่มเล็ก ๆ  และให้มีการแนะน าแนวทางการวิจัยข้อมูลในทางสรีรวิทยาของพืช
ให้มากข้ึน 
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3. ผลการประเมินรายปี 
เมื่อน าผลการตอบแบบสอบถาม 10 ข้อซึ่งเป็นค าถามที่ใช้ในแบบสอบถามทุกปีมาวาดกราฟแสดงผลการประเมิน 

พบว่าคะแนนในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคงที่ของประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบ active 
learning โดยนักศึกษาให้คะแนนค าถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3.83-4.68 คะแนน ยกเว้นหัวข้อนักศึกษาได้ถาม-ตอบระหว่าง
เรียนหรือไม่ซึ่งได้ 3.37-3.89 คะแนน และหัวข้อความเข้าใจในเนื้อหาวิชาก่อนเรียนซึ่งได้ 2.32-3.00 คะแนน (ภาพประกอบที่ 
1) 

 
 

 
 ภาพประกอบที่ 1 ผลการประเมนิการเรยีนการสอนรายป ี

 
4. ผลการวิเคราะห์ GPA  

ผลการวิเคราะห์ GPA ของนักศึกษาแยกตามเพศชายและหญิงพบว่า นักศึกษาชายมี GPA เฉลี่ย 2.72 ± 0.45 และ
นักศึกษาหญิงมี GPA เฉลี่ย 2.79 ± 0.46 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่เมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผู้เรียนพบว่า
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มี GPA เฉลี่ย 3.04 ± 0.50 ซึ่งสูงกว่านักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมี GPA เฉลี่ย 2.68 ± 
0.40 อย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.001) และเมื่อท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ GPA และคะแนนของแต่ละค าถามพบ
ความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ GPA ของนักศึกษาและค าถามในแบบสอบถาม 

ค าถาม r p-value 
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลังเรียน 0.256 < 0.001 
การท าปฏิบัติการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้นหรือไม่ 0.145 0.006 
จ านวน TA ที่ช่วยคุมปฏิบัติการเหมาะสมหรือไม่ 0.185 0.005 
นักศึกษาได้ถาม-ตอบระหว่างเรียนหรือไม่ 0.134 0.011 
การเปิด VDO clip ช่วยให้เข้าใจดีขึ้นหรือไม่ 0.113 0.032 

  
จากตารางพบว่าสหสัมพันธ์ระหว่าง GPA และค าถามทั้ง 5 ค าถามมีความสัมพันธ์ไปในเชิงบวก แสดงให้เห็นว่า

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลังเรียนได้ดี รวมทั้งการท าปฏิบัติการ การมีผู้ช่วยสอนในการท า
ปฏิบัติการและการเปิด VDO clip ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาในการเรียนได้ดีขึ้นมากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนกว่า 
นอกจากน้ีพบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนดียังถาม-ตอบระหว่างเรียนมากกว่านักศึกษาที่เรียนอ่อนกว่าอีกด้วย 
 ใน inquiry-based learning ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมและฝึกทักษะการคิดในกระบวนการเดียวกับท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้
ในการค้นคว้าหาความรู้ เช่น การตั้งค าถาม ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง บันทึกผลการทดลอง วิเคราะห์ผลและ
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ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาก่อนเรียน

ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาหลังเรียน

การท าปฏิบัติการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเน้ือหามากขึน้หรือมม่

หัวข้อเร่ืองของการท าปฏิบัติการเหมาะสมหรือมม่

การมี TA ช่วยคุมปฏิบัติการให้ผลดีกับนักศึกษาหรือมม่

นักศึกษามด้ถาม-ตอบระหว่างเรียนหรือมม่

การถาม-ตอบระหว่างเรียนช่วยให้เข้าใจดีขึน้หรือมม่

การเปิด VDO clip ช่วยให้เข้าใจดีขึน้หรือมม่

การท าค้นคว้าเพ่ิมเติมให้ประโยชนกั์บนักศึกษาหรือมม่

โดยสรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดีหรือมม่
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ประยุกต์ใช้ความรู้ (Abdi, 2014; Gormally และคณะ, 2009) Abdi (2014) พบว่านักเรียนที่ถูกสอนด้วย inquiry-based 
learning สามารถท าคะแนนในการทดสอบทางวิชาการขั้นสุดท้ายได้ดีกว่านักเรียนที่ถูกสอนด้วยวิธีดั้งเดิม นอกจากนี้ 
Gormally และคณะ (2009) พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์ซึ่งเรียนแบบ inquiry-based learning 
มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และการท าวิจัยมากกว่านักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีดั้งเดิม 
 ในการเรียนการสอนแบบ active learning อาจมีการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเค้าโครงของ Technological Pedagogical 
Content Knowledge (TPACK) เป็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย Content 
Knowledge (CK) ซึ่งเป็นตัวความรู้ที่ผู้สอนถ่ายทอดให้กับผู้เรียน Pedagogical Knowledge (PK) ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการสอน Technological Knowledge (TK) ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และการผสมรวมความรู้ของทั้ง 3 
แขนงนี้เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีในหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผลได้ (Mercado และคณะ, 2019; Wong และ Bang, 2015) 
 
สรุปผลการวิจัย     

จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่านักศึกษามีความพงึพอใจในการเรียนการสอนแบบ active learning ในรายวิชาสรีรวิทยา
ของพืชโดยให้คะแนนการจัดรูปแบบการเรยีนการสอนโดยสรุป 4.39 จาก 5 คะแนน นักศึกษาอยากให้มีการจดัการเรียนการ
สอนแบบ active learning ต่อไปเนื่องจากท าให้เข้าใจบทเรียนไดด้ขีึ้น ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในช่วง 5 ปี
พบว่ามีผลการประเมินประสิทธิภาพการเรยีนการสอนในระดับดีและค่อนข้างคงที่ และพบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนดมีีความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาและตอบสนองต่อประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนแบบ active learning ได้ด ี
 
ข้อเสนอแนะ   

1. สามารถน าการเรียนการสอนแบบ active learning ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้ต่อไป 
2. การเรียนการสอนแบบ active learning มีหลายรูปแบบ ซึ่งการน าไปใช้สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับ

เนื้อหาวิชาและลักษณะของผู้เรียนได้ 
3. สามารถน าความคิดเห็นของนักศึกษาไปเพิ่มเติมในการเรยีนการสอน เช่น การอ้างอิงงานวิจัยในการเรียนการสอน 
4. จ านวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มของการท ากิจกรรมกลุ่มไม่ควรมากเกินไป และควรมีการก ากับดูแลโดยอาจารย์

ผู้สอนหรือผู้ช่วยสอน 
. 
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การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 
A Project-based learning on “motion” improved integrated Science Process skills and 

Problem  Solving ability for the second year vocational certificate students 
 

จิรัชญา เนื่องชมภู1*, ไพศาล วรค า2 
1หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา), 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณบดีบณัฑติวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

ผู้ประสานงาน*: jiratchaya1307nooknick@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและ (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวา
ปี จ านวน 20 คน ได้มาโดยสุ่มแบบยกกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จ านวน 4 
แผน (2) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และ  
(3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แบบอัตนัย จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (กลุ่มไม่อิสระ)  ผลการวิจัยพบว่า (1) กิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงาน
เป็นฐานเรื่องการเคลื่อนที่มี 4 แผนมีความเหมาะสม  X̅ = 4.60 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (2) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียน (X̅ = 17.30) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 11.25) และ (3) ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียน (X̅ = 36.55) สูงกว่าก่อนเรียน  (X̅ = 26.70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 
บทน า 
 การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญของการจัดการศึกษาในประเทศเพราะเป็นส่วน
หนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546, น. 2) ผู้ที่มี
ความรู้วิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความเข้าใจโลก
ธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, น. 2-3) วิทยาศาสตร์ยังช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด 
มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 75) เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงเน้นความส าคัญที่ผู้เรียนต้องมี
ความรู้และทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ในการค้นหาความรู้ พร้อมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิทยา
ศาสตร์ 
 การพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เนื่องด้วยทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการการคิดอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ที่นักวิทยาศาสตร์น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ การค้นคว้า การทดลอง และแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นทักษะที่
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ส่งเสริมให้มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบระเบียบรู้จักวางแผน รักการศึกษาค้นคว้า และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้จ าแนกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามลักษณะความยากง่าย
ของทักษะ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551, น. 28) ทั้งนี้ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ ประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่การ
ก าหนดและควบคุมตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร การทดลอง และการตีความหมาย
ข้อมูล และการลงข้อสรุป ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการจะช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองและ พัฒนาทักษะการคิดแบบบูรณาการ อีกทั้งยังเป็นการฝึกการท างานเป็นกลุ่มให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ
ก าหนด และอธิบายตัวแปรต่าง ตั้งค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้า อธิบายขอบเขตของค าหรือตัวแปรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ออกแบบการทดลอง    ท าการทดลอง บันทึกผลการทดลอง ตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป ได้อย่างถูกต้อง 
(AAAS., 1986, pp. 65-68) 
  นอกจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลอยู่รอดในสังคมปัจจุบันจะต้องเป็นผู้มีประสิทธิภาพ รู้จักคิด รู้จักปัญหา รู้วิธีการแก้ปัญหาที่เอา
ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาประสบการณ์ใหม่ (วิสุทธิ์  ตรีเงิน , 2550, น. 69-78) ในเรียนวิชาฟิสิกส์นั้น การ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาฟิสิกส์ ผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่อยู่ในโจทย์ปัญหา ด้วยการ
ตีความและท าความเข้าใจโจทย์ ก าหนดตัวแปรตามที่โจทย์ก าหนดเช่ือมโยงกับนิยาม หลักการ และทฤษฎีทางฟิสิกส์ด้วยการ
เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ตามที่โจทย์ก าหนด สร้างสมการทางคณิตศาสตร์ ค านวณ ข้ันสรุปการตอบ จนได้ค าตอบที่
ต้องการ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์ที่เป็นระบบ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนมี แบบ
แผนการแก้ปัญหา และหากผู้เรียนท าจนเกิดความช านาญจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ดี 
(เกริก ศักดิ์สุภาพ, 2562, น. 8-11) ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการ
วิเคราะห์ปัญหา ขั้นก าหนดตัวแปรตามที่โจทย์ก าหนด ข้ันสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ ขั้นการค านวณ และสรุปการตอบ 
(Belikov, 1989, น. 21-25) ซึ่งขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์ได้
ง่ายขึ้น สามารถวางแผนการคิดกับหลักการทางฟิสิกส์ที่ถูกต้อง และสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม   
 จากผลการประเมินคุณภาพด้านการศึกษาของนักเรียนไทยทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพทางการการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทยที่ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2554) เนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มักจะอยู่ในรูปของสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ และมี
ลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ในการเรียนต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการค านวณ การคิดหา
เหตุผล การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจึงจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ได้อย่างเข้าใจ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,2554) ปัญหาการเรียนรู้สาระฟิสิกส์พบว่านักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจทาง
ฟิสิกส์อย่างแท้จริง การท าข้อสอบอาศัยวิธีการท่องจ าสูตร และตัวอย่างโจทย์ปัญหา ซึ่งเห็นได้จากการที่นักเรียนมีการเรียนอยู่
ในระดับดีแต่กลับมีคะแนนผลการทดสอบในระดับชาติไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลต่อ พื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย (สมาคมฟิสิกส์ไทย, 2551) สอดคล้องกับปัญหาการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ซึ่งผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้จักทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เข้าใจว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือ
อะไร มีความเกี่ยวข้องและสามารถน ามาใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างไร จากการสอบถามของนักเรียน นักเรียนให้
เหตุผลว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ซับซ้อนแก่การเข้าใจ และไม่ทราบว่าแต่ละทักษะเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะครูยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิม โดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลางในการบรรยายเป็นสว่น
ใหญ่ ท าให้นักเรียนขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติ ขาดโอกาสในการฝึกฝนตนเอง ไม่สามารถฝึกทักษะต่างๆ ให้กับตนเองได้ 
อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่ตนเองก าลังเรียนรู้อยู่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญอย่างมากในการเรียนวิทยาศาสตร์จะ
ส่งผลให้เกิดปัญหาส าหรับนักเรียน อันจะส่งผลต่อการท าความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ และขาดความสามารถในการ
ปฏิบัติการทดลอง และการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี , 
2562)  
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 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้หรือการจัดสภาพการณข์องการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนสนใจหรืออยากรู้ค าตอบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่ งเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอน มี
การวางแผนและลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา จนในที่สุดผู้เรียนจะเป็นผู้ค้นพบค าตอบนั้น และ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ค้นพบแก่สาธารณชน (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544, น. 27; ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 139; ประสาท เนือง
เฉลิม, 2558, น. 186) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเป็นการรวมทักษะที่หลากหลายไว้ด้วยกัน เป็นทักษะที่มีอยู่
ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่นการตั้งค าถาม กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ที่ให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระ การฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร ์เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ได้แก่ ความร่วมมือในสถานที่ท่ีท างาน การท างานเป็นทีม ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ท าให้
เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งหมดที่กล่าวมาจึงท าให้การเรียนรู้โดยโครงงาน ได้มากกว่าการสอนแบบเดิม การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์จะท าให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจ คิดออกแบบส ารวจ ทดลองหรือประดิษฐ์ มีการวางแผน 
ด าเนินงานเพื่อลงมือปฏิบัติได้อย่างมีขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผลวิเคราะห์ผล สรุปผล เขียนรายงาน ซึ่งก่อให้เกิดความงอก
งามทางปัญญา (เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, 2557, น. 14 ; อัจฉรา ต่อการปฏิบัติงานเปรมปรีดา, 2558, น. 103) นอกจากนี้ 
การท าโครงงานยังได้ ส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างลักษณะ
นิสัยจิตพิสัยให้เกิดกับผู้เรียน นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์  มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ มีความช่ืนชมในผลงานของนักวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีเจคติที่ดีกับวิทยาศาสตร์ (สธน เสนาสวัสดิ์ , 2549, 
27; วัฒนา มัคคสมัน, 2554, น. 39) จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การเรียนรูแบบใช้โครงงาน สามารถท าให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ หลายๆ ด้านส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่นความฉลาดทางสติปัญญา ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ความฉลาดด้านอารมณ์ ความฉลาดทางด้านคุณธรรม และความฉลาดทางด้านสังคม ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่ น 
และทักษะการสื่อสาร (อัญชลี ทองเอม, 2561,น. 198) อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ constructivism, constructionism ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ 
กระบวนการคิด และทักษะการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรยีนรู้ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อแก้ปญัหา 
และเมื่อเขาสามารถแก้ปัญหาได้ จะส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่ในสมอง ความรู้นี้ จะมีความคงทน ไม่ลืมเลือนโดยง่าย (วัชรินทร์ 
โพธิ์เงิน, และคณะ, น. 1-11) จากงานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ตามความสนใจของผู้เรียน การออกแบบโครงงานท่ีดีจะช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้มีการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น 
และใช้ทักษะขั้นสูง เพราะกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบโครงงานจะช่วยเพิ่มระดับความสามารถของผู้เรียน (ภูวสิษฏ์ บุญ
ศรี, 2561, น. 1-9) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม เรื่องการ
เคลื่อนที่ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยมีเนื้อหาที่ครบถ้วน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ก่อนและ
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 
ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน 
 
สมมติฐานของการวิจัย   
 1. นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การ
เคลื่อนที่ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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 2. นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การ
เคลื่อนที่ หลังเรียนสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียน 
กรอบแนวคิด  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มที่ศึกษา 
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 

กุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นนักเรียนชาย 20 คน อายุ
ระหว่าง 16 ปี 2 เดือน ถึง 17 ปี 8 เดือน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 0.76 ถึง 3.59 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 20 
คน 

2. เครื่องมือในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ มี 5 
ขั้นตอน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ ระยะเวลา 16 ช่ัวโมง 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้
เวลาในการทดสอบ 40 นาที มีค่าความยากเท่ากับ 0.20-0.25 อ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.21-0.75 และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบอัตนัย มีสถานการณ์ทั้งหมด 4 สถานการณ์ ข้อค าถาม 
20 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที มีค่าความยากเท่ากับ 0.20- 0.48 อ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.41-0.62 และความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.90 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนงานวิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ จ านวน 4 
แผน ใช้เวลา 16 ช่ัวโมง 
 3. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 4 แผน แล้วทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ฉบับเดียวกันกับการ
ทดสอบก่อนเรียน (Pre- test) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (PBL) โดยวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลีย่ (x̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบด้วยสถิติ T-Test Dependent 
sample 
 2. วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (PBL) โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบด้วยสถิติ T-Test Dependent sample 
 1. ผลการวิจยัการประเมินกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรยีนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 

ตัวแปรตาม 

- ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

- ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร ์
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
รายการประเมิน 

แผ
นที่

 1
 

แผ
นที่

 2
 

แผ
นที่

 3
 

แผ
นที่

 4
  

X  
 

S.D. 
การแปล 

ความหมาย 

ขั้นท่ี 1 ขั้นระบุปัญหา        

1.1 ครูเสนอสถานการณ์ท่ีน่าสนใจต่อการเรียนรู้ 4.60 4.60 4.80 4.80 4.70 0.12 มากที่สุด 

1.2 สถานการณ์ท่ีก าหนดครอบคลุมผลการเรียนรู้ 4.80 4.60 4.80 5.00 4.80 0.16 มากที่สุด 

1.3 จ านวนนักเรียนในการแบ่งกลุ่มการท าโครงงานมี
ความเหมาะสม 

5.00 4.80 4.80 4.80 4.85 0.10 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมขั้นท่ี 1 4.80 4.67 4.80 4.87 4.78 0.08 มากที่สุด 

ขั้นท่ี 2 ขั้นวางแผน        

1.4 ครูได้ชี้แนะให้นักเรียนก าหนดจุดมุ่งหมายของ
โครงงาน 

4.40 4.60 4.80 4.40 4.55 0.19 มากที่สุด 

1.5 ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.60 4.60 4.60 5.00 4.70 0.20 มากที่สุด 

1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการวางแผนและแก้ปัญหา 4.40 4.60 4.80 4.20 4.51 0.24 มากที่สุด 

1.7 ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความคิดในการวางแผน 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมขั้นท่ี 2 4.53 4.60 4.67 4.62 4.60 0.08 มากที่สุด 

ขั้นท่ี 3 ขั้นลงมือท า        

1.8 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม 4.80 4.80 4.40 4.80 4.70 0.20  
มากที่สุด 1.9 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 4.80 4.80 4.80 4.60 4.75 0.10 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมขั้นท่ี 3 4.80 4.80 4.60 4.70 4.73 0.10 มากที่สุด 

ขั้นท่ี 4 ขั้นทบทวนการเรียนรู้        

1.10 ผู้เรียนได้ทบทวนการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม 4.60 4.60 5.00 4.20 4.60 0.33 มากที่สุด 

1.11 ผู้เรียนได้คิดไตร่ตรองเสนอโครงงาน 4.20 4.80 4.80 4.40 4.55 0.30 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมขั้นท่ี 4 4.40 4.70 4.90 4.30 4.58 0.28 มากที่สุด 

ขั้นท่ี 5 เสนอโครงงาน        

1.12 ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอโครงงาน 4.80 4.50 4.60 4.60 4.63 0.13 มากที่สุด 

1.13 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการซักถามและอภิปราย
โครงงานท่ีได้น าเสนอ 

4.20 5.00 4.20 4.60 4.50 0.38 มาก 

1.14 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้จากการท า
โครงงาน 

4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00  
มาก 

เฉลี่ยรวมขั้นท่ี 5 4.40 4.57 4.33 4.47 4.44 0.10 มากที่สุด 

        

2. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้        

2.1 แหล่งเรียนรู้กระตุ้นความสนใจผู้เรียน 4.60 4.40 4.40 4.60 4.50 0.10 มาก 
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รายการประเมิน 

แผ
นที่

 1
 

แผ
นที่

 2
 

แผ
นที่

 3
 

แผ
นที่

 4
  

X  
 

S.D. 
การแปล 

ความหมาย 

2.2 แหล่งเรียนรู้เข้าถึงง่าย และสะดวก  4.40 4.40 4.40 5.00 4.55 0.26 มากที่สุด 

2.3 แหล่งเรียนรู้เข้าใจง่าย และชัดเจน 4.60 4.80 4.60 4.20 4.55 0.22 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมด้านท่ี 2 4.53 4.53 4.47 4.60 4.53 0.05 มากที่สุด 

3. การวัดและประเมินผล        

3.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5.00 4.40 4.40 4.40 4.55 0.26  
มากที่สุด 

3.2 วัดได้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 4.80 4.40 4.60 4.40 4.55 0.17 มากที่สุด 

3.3 การวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี 4.80 4.60 4.60 4.60 4.65 0.09 มากที่สุด 

3.4 ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับวิธีการวัด 4.60 4.80 4.60 4.80 4.70 0.10 มากที่สุด 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีความหลากหลาย 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมด้านท่ี 2 4.76 4.56 4.56 4.56 4.61 0.09 มากที่สุด 

รวม 4.60 4.63 4.62 4.58 4.60 1.12 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 สรุปว่า การประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ทั้งหมดจ านวน 4 แผนการ

จัดการเรียนรู้ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม 4.60 หมายความว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.63 หมายความว่า แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.62 
หมายความว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.58 หมายความว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 หมายความว่า แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนเรียน-หลังเรยีน  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนเรียน-หลังเรียน ระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (N=20, คะแนนเต็ม 4) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ 

ก่อนเรียน หลังเรียน  
t-test 

 
Sig. x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. การตั้งสมมติฐาน 2.30 0.80 3.45 0.82 5.20** .000 

2. การก าหนดและควบคุมตัวแปร 2.40 0.94 3.50 0.68 4.82** .000 

3. การทดลอง 2.25 0.96 3.50 0.60 5.78 .000 

4. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 2.25 0.96 3.50 0.60 5.78** .000 

5. การตีความหมายและการลงข้อสรุป 2.10 0.91 3.50 0.60 6.20** .000 

 2.20 0.61 3.35 0.81 5.51** .000 

รวม 11.25 1.86 17.30 1.92 12.10** .000 

**มีเลขนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียน ( x̅= 17.30, S.D.= 1.92) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  (x̅= 11.25, S.D.= 1.86) และเมื่อน าไปตรวจสอบสมมติฐานด้วย ค่าที (t-test) ได้
เท่ากับ 12.10 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน-หลังเรียน 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน-หลังเรียน ระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (N=20) (คะแนนเต็ม 8) 
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร ์ ก่อนเรียน หลังเรียน  

t-test 
 

Sig. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1. วิเคราะห์ปญัหา 5.55 1.31 7.70 0.57 7.84** .000 

2. ก าหนดตัวแปรตามที่โจทย์ก าหนด 5.15 1.46 7.50 1.00 6.86** .000 

3. สร้างสมการทางคณติศาสตร ์ 4.95 1.50 7.35 0.67 7.15** .000 

4. การค านวณ 5.85 1.22 7.15 1.04 4.61** .000 

5. สรุปการตอบ 5.20 1.10 6.85 1.53 4.43** .000 

รวม 26.70 4.50 36.55 2.76 9.57** .000 

**มีเลขนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีไดร้ับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.37 ( x̅ = 36.55, S.D. = 2.76) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรยีน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.75 (x̅= 26.70, S.D.= 4.50) และเมื่อน าไป
ทดสอบค่าที (t-test) ได้เท่ากับ 9.57 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การ
เคลื่อนที่ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
ผลและอภิปราย    
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้แผนในการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ทั้งหมด จ านวน 4 แผน ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก ใช้
เวลาจ านวน 4 ช่ัวโมงต่อ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งหมดจ านวน 16 ช่ัวโมง ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีกระบวนการจัดการตามล าดับขั้นตอนอย่างมีระบบมีกระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งได้รับ
การตรวจสอบจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องในด้านความสัมพันธ์ต่างๆ กับ
หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าประเมิน ผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  ซึ่ง
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และเป็นแนวทางที่ท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ และท าการทดลองจริง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจทั้งเนื้อหา แนวคิวของแต่ละเรื่องที่เรียนเพื่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา โดยนักเรียนจะสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้มาออกแบบ
ช้ินงานหรือวิธีการ รวมทั้งน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต สอดคล้องกับที่ วราภรณ์ ตระกูลสกฤษดิ์, (2551, น.2) กล่าว
ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการกระท ากิจกรรมโครงงานร่วมกับเพื่อน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน ท าให้สมาชิกต้องมีการช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรมเพื่อให้ได้ผลตามต้องการ 
ฝึกการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม เน้นกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผนการท างานด้วยวิธีการปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้
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วิธีการแก้ปัญหาสามารถคิดวิเคราะห์ และแสวงหาข้อมูล และสอดคล้องกับ Kubiatko and Vaculova, (2011, p. 66) กล่าว
ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจุดประสงค์หลกั คือ การกระตุ้นและเชื่อมโยงนักเรยีนเข้าสูก่ระบวนการเรยีนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้นี้เป็นบทบาทใหม่ท่ีครูจะต้องสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อให้นักเรียนเกิดความสงสัยสถานการณ์โครงงานอาจจะไม่
มีรายละเอียดมากนัก และรูปแบบสุดท้ายออกมา คือนักเรียนต้องท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อาทิตยา เพ็ญไพบูลย์ (2559 น. ) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงานเป็นฐานของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง โดยใช้โครงงาน ผลการวิจัยพบว่า 1)
นักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับดี (x̅= 3.49, S.D. = 0.50) 2) การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการท างานกลุ่ม 
การประเมินตนเอง และสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ 3) พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (x̅= 3.60, S.D. = 0.31) และสอดคล้องกับ ศิรินทิพย์ เด่นดวง, 2554: 112 กล่าวว่า นักเรียนท่ี
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์มีระดับพัฒนาการทางสติปัญญาสูงสุดจากเดิมมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จรรยา เจริญ
รัตน์,2555: บทคัดย่อ) พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง 
การเคลื่อนที่ โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่  2 ตามแนวคิดของสมาคมอเมริกันเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ( The American for the 
Advancement of Science: AAAs) จ านวน 5 ด้าน ด้านละ 4 ข้อ จ านวน 20 ข้อ พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการหลังเรียน ( x̅ = 17.30, S.D.= 1.92) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน     
(x̅ = 11.25, S.D.= 1.86) เมื่อน าไปตรวจสอบสมมติฐานด้วย ค่าที (t-test) ได้เท่ากับ 12.103 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ กลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ, (2551, น. 28) ได้ให้
ความหมายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ที่คล้ายคลึงกันว่าเป็นความสามารถและความช านาญในการใช้
ความคิด และกระบวนการคิดเพื่อค้นคว้า หาความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ  การคิดลักษณะนี้เป็นทักษะทางปัญญา (intellectual 
skill) ซึ่งเป็นการท างานของสมอง และไม่ใช่ทักษะที่เกิดจากการกระท าปฏิบัติการต่าง ๆ (psychomotor หรือ hands-on 
skill) นอกจากนี้ นันทพร สงวนหงษ์, (2552, น. 25) ได้กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึง ความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้การคิด ค้นคว้าและการแก้ปัญหา อย่างเป็นระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน ทั้งนี้ต้องเกิดจากการฝึกฝน การ
ปฏิบัติจนเกิดความช านาญ ความคล่องแคล่วและสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
ประกอบด้วยกระบวนการและทักษะขั้นพ้ืนฐานและทักษะขั้นบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา นอกจากน้ี สมาคม
อเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of Science, 1970: 33) 
กล่าวว่าทักษะทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิด เป็นกระบวนการทางปัญญา ฉะนั้นจึงเป็นกระบวนการใช้ปัญหาในการ
สอนวิทยาศาสตร์ จ าเป็นต้องปลูกฝั่งนักเรียนให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัย จรินทร จันทร์เพ็ง  (2554 , 
น. 1-9) พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นเห็นได้จาก คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ รายด้านทุกด้านสูงข้ึนจากก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ เสียงไพเราะ (2554, 
น. 40) พบว่านักเรียนที่ได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพอลิเมอร์ธรรมชาติ โดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็น
ฐาน มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียน (เฉลี่ย 22.68 และ SD. 2.57) สูงกว่าก่อนเรียน 
(เฉลี่ย 17.40 และ SD. 3.68) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ก่อนและ หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้บบด้วยการจัดการการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.37 ( x̅= 36.55, S.D. = 2.76) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
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ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.75 (x̅= 26.70, S.D.= 4.50) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ผลการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้แผนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบว่าแผนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 (S.D. =1.12)  
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนท่ี พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01  
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ในการสอนในรูปแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ลงมือจัดการสอนด้วยตัวเอง ได้พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการสอนจึงได้เขียนข้อเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจที่จะน าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมาสอนใน
ห้องเรียน 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ผู้สอนควรศึกษาข้อมูลล่วงหน้า การจัดการเรียนการสอน
แต่ละขั้นต้องมีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสื่อ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างพอเพียงต่อนักเรียน 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม ท าให้การดูแลนักเรียน
ค่อนข้างยาก หรือไม่อาจรู้ได้ว่านักเรียนคนใดไม่ให้ความร่วมมือ ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ และการไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนในกลุ่ม 
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บทคัดย่อ 

การเรียนรู้ด้วยการบริการเป็นกลยุทธ์การเรียนการสอนที่นักศึกษาน าบทเรียนและแนวคิดในห้องเรียนไปใช้กับชุมชน 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบบริการในรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของการใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ โครงงานบริการความรู้ การสะท้อนความคิดกลับของนักศึกษา
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการบริการ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่าระดับคะแนนใน
ทุกประเด็นการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยรวมส าหรับทุกประเด็นในด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย คือ  
4.25 (85.03 %),  4.34 (86.79 %) และ 4.17 (83.34%)  ตามล าดับ ประเด็นด้านพุทธพิสัยได้แก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง  กระบวนการการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา  ประเด็นด้านจิตพิสัย ได้แก่มีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ความสัมพันธ์กับเพื่อน การมีความอดทน ระเบียบวินัย และตรงเวลา  และการพัฒนาจิตสาธารณะ  ส าหรับประเด็นทักษะ
พิสัย ได้แก่ ทักษะการพูดในที่สาธารณะ ทักษะการสื่อสารด้วยภาพและเนื้อหา และทักษะการสืบค้นข้อมูล  จากการศึกษานี้
สรุปได้ว่าการเรียนรู้ด้วยการบริการสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 
ค าส าคัญ:  การเรียนรู้ด้วยการบรกิาร การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเปน็ฐาน การสะท้อนคดิของนักศึกษา 

 
Abstract 

Service-learning is a teaching strategy in which students apply the lessons and ideas learned in the 
classroom to the community. The objectives of this study were to apply service-learning to the Microbiology 
laboratory course through the project as a base and to evaluate the learning outcomes of using the service 
learning.  The target group consisted of students enrolled in the Microbiology Laboratory course, the first 
semester of the academic year 2020. The instruments used in this study comprised project design, project 
service to a focus group, students' reflections on the service- learning experience, and the questionnaire 
with 5 points Likert scale. The results showed that the scores of all learning outcomes were at a high level.  
The average scores for all issues in the cognitive, affective, and psychomotor domains were 4.25 (85.03%), 
4.34 (86.6%), and 4.17 (83.34%), respectively. The issues in the affective domain included responsibility for 
the assigned work, relationships with friends, patience, discipline, and punctuality, and development of the 
public mind. The issues in the cognitive domain included learning from real experiences, thinking, planning 
processes, and solving problems. For the issues in the psychomotor domain, they included public speaking 
skills, visual and communication skills, and information retrieval skills.  From the present study, it can be 
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concluded that service- based learning provides students' skills required for today's job.  It also cultivates 
students to become active citizens. 
 
Keywords: Service-learning, Project-based learning, Student reflection 
 
บทน า  
 ในปัจจุบันนี้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education) ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุกมากมายหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคม (Service learning) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการน าความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปสู่
การประยุกต์ใช้ในภาคสนาม เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้ก็จะมีการสะท้อนผลว่าสิ่งที่ได้คิดและลงมือท า เป็นการเรียนที่มี
คุณค่าและความหมาย (ประสาท, 2558) และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยผู้เรียน การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
ได้น ามาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา วิทยาลัย หรือในมหาวิทยาลัย จากการประยุกต์ใช้เทคนิค
บริการสังคมในระดับอาชีวศึกษา ได้สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ 80 % ที่ได้ก าหนดไว้
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (จุรี และวิมลรัตน์, 2552) 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2564)  เพื่อให้สอดรับ
กับแนวทางการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จึงได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างการเรียนรู้โดยการ
บริการสังคม และการใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยา ซึ่งมีเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ดังนั้นการออกแบบโครงการบริการความรู้จึงเน้นการท า
โครงงานท่ีสามารถท าได้เสร็จในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้   
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนแบบบริการความรู้ให้กับชุมชนในรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
2. เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จากการใช้เทคนิคการบริการความรู้ 

 
สมมติฐานของการวิจัย     

 การสะท้อนคิดกลับจากการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากประสบการณ์การให้บริการความรู้โดยโช้โครงงาน
เป็นฐาน การพัฒนาในด้านจิตพิสัยที่สะท้อนถึงทัศนคติหรือจิตใจ จะสูงกว่าด้านอื่น ๆ 
 
กรอบแนวคิด              
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ระเบียบวิธีการวิจัย     
1. กลุ่มเป้าหมาย 
    นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 90  คน โดย

เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน  63   คน และคณะศึกษาศาสตร์จ านวน  27   คน 
2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ โครงการบริการความรู้ทางจุลชีววิทยา การสะท้อนคิดกลับของนักศึกษาจากได้

ท ากิจกรรม แบบประเมินผลด้วยค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)   
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

      การด าเนินการเป็นล าดับดังนี้   
1) นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ออกแบบโครงการบริการความรู้ให้กับชุมชนรอบๆที่เลือก โดยอาจเป็นกลุ่มนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน โดยที่มาของโจทย์ปัญหา สามารถท าได้โดยการเข้าไป
สอบถามพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย หรือ การวางแผนออกแบบที่จะศึกษาโจทย์ปัญหาเอง 

2) เสนอโครงการและการออกแบบการทดสอบให้กับอาจารย์ที่ดูแล 
3) นักศึกษาเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีจะใช้ตรวจทดสอบ ก่อนลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ตามที่โครงการ

ที่ได้ออกแบบไว้ 
4) น าตัวอย่างที่จะวิเคราะห์มายังห้องปฏิบัติการ ท าการทดลอง ตรวจสอบ ตามแนวทางหรือวิธีการวิเคราะห์ที่ได้

วางไว ้
5) รวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูลจากผลการทดลองที่ได้ จัดท าโครงการบริการความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้เลือก 
6) น าเสนอผลการด าเนินการโครงการบริการความรู้ให้กับอาจารย์ที่ดูแลและนักศึกษาคนอ่ืนๆ  
7) จัดท ารายงานพร้อมแนบการสะท้อนคิดกลับ (Refraction) ที่ได้เป็นข้อสรุปจากนักศึกษาในกลุ่ม 
8) ผู้วิจัยสรุปการสะท้อนคิดกลับท่ีได้จากนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ 
9) ผู้วิจัยจัดท าแบบประเมินระดับคะแนนในแต่ละประเด็นที่ไดจ้ากการสะท้อนคิดกลบัของนักศึกษา โดยสร้างแบบ

ประเมินผลด้วยค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนคิดกลับของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม น ามาจัดกลุ่มเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 
ด้านคือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain)  แล้วสร้างแบบประเมินด้วยค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ   โดย 5 หมายถึงระดับการ
ยอมรับมากที่สุด และ 1 หมายถึงระดับการยอมรับน้อยที่สุด   ค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนน (Average) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)  ค่าเปอร์เซ็นต์ (%)  ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนที่ได้โดยใช้เกณฑ์การแปลผลระดับ
คะแนน ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึงระดับคะแนนการยอมรับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึงระดับ
คะแนนการยอมรับมาก ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึงระดับคะแนนการยอมรับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 1.50 –2.49   หมายถึง
ระดับคะแนนการยอมรับนอ้ย   และค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึงระดับคะแนนการยอมรับน้อยมาก (ละเอียด, 2562) 
 
ผลและอภิปราย 
       จากการด าเนินโครงการบริการความรู้โดยใช้โครงงานทางจุลชีววิทยาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 90 คน  การออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม “การเรียนรู้โดยการบริการสังคม” โดยมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้เหมาะสมกับกรอบระยะเวลา ดังรายละเอียดที่แสดงใน ตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แบบแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยการบริการสังคม ในหัวข้อการประยุกต์ใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยา  
สัปดาห์ที ่ แผนการสอน กิจกรรมการเรียนรู ้ การประเมินผล 

1 การเรยีนรู้แบบบริการ
สังคม 

กิจกรรมผู้สอน: 
1.ช้ีแจงและอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บริการสังคม ยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทาง 
2. มอบหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม คัดเลือก
พื้นที่หรือชุมชนที่จะให้บริการ โดยให้อิสระผู้เรียนได้
เลือกหัวข้อที่จะให้บริการ ด้วยการลงส ารวจพื้นที่ 
หรือปัญหาในชุมชน หรือการพิจารณาประเด็นที่จะ
ให้ความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมของผูเ้รียน 
1. จับกลุ่มท างาน แต่งตั้งประธานกลุ่ม เลขานุการ
ของกลุ่ม  ก าหนดพื้นที่ ชุมชน และการเลือก
ประเด็นหรือรูปแบบการให้บริการ 

1. จัดกลุ่มและก าหนด
พื้นที่ชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมาย และมี
แผนการให้บริการความรู ้
2. แผนการด าเนินงาน
ตามกรอบเวลา 

2 การเลือกพื้นที่ชุมชน
และประเด็นการ
ให้บริการ 

กิจกรรมผู้เรียน 
1. น าเสนอแผนของโครงการบริการความรู้  
2. ปรับแก้ไขให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้สอน 
3. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง จัดท าหนังสือเพื่อเข้าไปท ากิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก ภายใต้การรบัรองของผู้สอน 
ส ารวจปญัหา หรือเลือกประเด็นปญัหาที่สอดคล้อง
กับชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการ โดยสามารถท าการ
ทดลองไดเ้สร็จภายใน 7-10 วัน 
4. จัดเตรยีมอาหารเลี้ยงเช้ือ อุปกรณ์ในการท า
ปฏิบัติการ   
5. ลงพ้ืนท่ีเป้าหมาย เก็บตัวอย่าง เพื่อน ามาท าการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมของผูส้อน 
1. ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในโครงการบริการ
ความรู ้
2. ให้ค าแนะน าการเตรียมงานในห้องปฏิบัติการ  

1.การน าเสนอแผนของ
โครงการที่จะท า  
2. การเข้าห้องปฏิบัติเพื่อ
เตรียมอาหารเลีย้งเช้ือ 
อุปกรณ์ที่จะท าการ
ทดลอง 

3. การท าโครงงานเพื่อ
บริการความรู ้

กิจกรรมผู้เรียน 
1. ตรวจผลการทดลอง 
2. เตรียมตัวอย่างศึกษาโดยใช้เทคนิคทางจุล
ชีววิทยาท่ีได้เรียนมา  
3. เตรียมข้อมลู เตรียมแผ่นภาพ ส าหรับโครงการ
บริการความรู ้
กิจกรรมผู้สอน 
 ให้ค าแนะน าการใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยาในการ
เตรียมตัวอย่าง และการน าเสนอผลการทดลอง 

1. การเข้าห้องปฏิบัติการ
เพื่อบันทึกผลการทดลอง
2. การเตรยีมตัวอย่างบน
สไลด์เพื่อศึกษา 
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สัปดาห์ที ่ แผนการสอน กิจกรรมการเรียนรู ้ การประเมินผล 
4. การให้บริการความรู้กับ

กลุ่มเป้าหมาย 
และการน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานโครงการ
บริการความรู ้

กิจกรรมผู้เรียน 
1. สื่อสารความรู้จากโครงงานท่ีไดท้ าให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ประเมินโครงการบริการความรู้ 
3.น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการบริการความรู้ 
ให้กับผู้สอนในช้ันเรียน  
กิจกรรมผู้สอน 
ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สรุปผลลัพธ์การเรียนรู ้

1. การน าเสนอผลการ
ด าเนินงานโดยใช้ 
PowerPoint 
3. ประเมินจากการจดัท า
รายงาน พร้อมข้อสรุปการ
สะท้อนคิดกลับ 
(Refraction)  
 

 
จากการด าเนินงานภายใตต้ามกรอบเวลาดังกลา่ว มีโครงการบริการความรูจ้ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ แยกตามกลุ่ม

และคณะที่สังกัดของนักศึกษา แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 โครงการบริการความรูท้างจุลชีววิทยา แยกตามกลุม่และคณะ 
ช่ือโครงการบริการความรู้ทางจุลชีววิทยา คณะที่ศึกษา 

1. การตรวจปริมาณจุลินทรีย์บนโต๊ะอาหาร ในโรงอาหารของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2. การตรวจหาจุลินทรยี์ในอากาศและชนิดของแบคทีเรียในอากาศ โรงอาหาร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. การศึกษาจุลินทรยี์ในอากาศของห้องเรียนก่อนการใช้ห้องเรียนและหลังการ
ใช้ห้องเรียน ท่ีอาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. จ านวนจุลินทรีย์บนมือก่อนการล้างและหลังการล้างมือ  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 5 และ 6 โรงเรียนบา้นบานา อ. เมือง จ. ปัตตาน ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5. การศึกษาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ในเนื้อโคที่จ าหนา่ยในตลาดสด จังหวัด
ปัตตาน ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

6. จุลินทรีย์ในห้องเรียนและบนมอืของเรา ของนักเรียนช้ันประถมศกึษา   
โรงเรียน นูรฮดีายะห์  จือรังบาตู อ. เมือง  จังหวัดปัตตานี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

7. การศึกษาจุลินทรยี์บนราวจับกัน้บริเวณทางเข้าโรงอาหาร  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

คณะศึกษาศาสตร ์

8. การตรวจสอบเชื้อราในอากาศบริเวณห้องน้ าของโรงเรียนเดชะปตัตนยานูกลู  
อ. เมือง จังหวัดปัตตาน ี

คณะศึกษาศาสตร ์

9. จุลินทรีย์บนโทรศัพท์มือถือ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

คณะศึกษาศาสตร ์

10. จุลินทรีย์ในช่องปากก่อนแปรงฟันและหลังแปรงฟันของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรยีนบ้านรูสะมิแล  อ.เมือง จังหวัดปตัตานี 

คณะศึกษาศาสตร ์

 
จากโครงการบริการความรู้ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โครงการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะ

เป็นการตรวจสอบคุณภาพของบรรยากาศในบริเวณต่าง ๆ และโครงการที่มุ่งให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนซึ่งโครงการให้บริการแก่
นักเรียนในโรงเรียน จะเป็นโครงการของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน โดย
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โครงงานทดลองทุกโครงงาน จะใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยาพื้นฐานที่ผู้เรียนได้ผ่านการเรียนมาแล้วในช่วงต้นของภาคเรียน และ
แต่ละโครงงานนั้นจะใช้เวลาในการทดลองในระยะเวลาสั้น ๆ  สามารถอ่านผลการทดลองในระยะเวลาประมาณ  7-10 วัน 
 จากผลการสะท้อนคิดกลับจากนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ที่แสดงให้เห็นผลการเรียนรู้ที่ได้รับผ่านประสบการณ์การ
ให้บริการความรู้ให้กับกลุ่มผู้รับบริการความรูก้ลุ่มตา่ง ๆ หรือกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้  เมื่อน ามาวิเคราะห์และจัดแบง่
ประเด็นการสะท้อนคิดกลับที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้านคือพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  พฤติกรรมด้านจิตพิสัย และ
ด้านพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ซึ่งพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรม
เกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด เป็นความสามารถทางสติปัญญา พฤติกรรมด้านจิตพิสัย เป็นพฤติกรรม
ด้านจิตใจ ได้แก่ค่านิยม ความรู้สึก ทัศนคติ ความเช่ือ ความสนใจและคุณธรรม  และพฤติกรรมทักษะพิสัย  เป็นพฤติกรรมที่
บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วมีความช านาญ (รัฐพล , 2560)  สามารถจัดประเด็นการสะท้อนคิด
กลับด้านพุทธิพิสัย ได้ 6 ประเด็น  การสะท้อนคิดด้านจิตพิสัย ได้ทั้งหมด 8 ประเด็นและการสะท้อนคิดกลับด้านทักษะพสิยัได้ 
7 ประเด็น ผลที่ได้จากการสะท้อนคิดกลับของนักศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้เรียนได้สะท้อนคิดกลับด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจ 
หรือความรู้สึก ทัศนคติมากกว่าพฤติกรรมด้านอื่นๆ   เมื่อน าผลการสะท้อนคิดกลับที่ได้จากนักศึกษาในแต่ละประเด็นมา
ประเมินผลโดยใช้มาตรประมาณค่า มีระดับคะแนน 5 ระดับ ค านวณหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค านวณ
เปอร์เซ็นต์ในแต่ละประเด็นของการสะท้อนคิดกลับ จากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 53 คนจากนักศึกษา 90 คน คิดเป็น
จ านวน 58.89% ระดับคะแนนในแต่ละประเด็น เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย แสดงดังตารางท่ี 3  

จากผลการทดลองในตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย คือ 4.25  4.34 
และ 4.17 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 85.03 86.79 และ 83.34 ตามล าดับ มีระดับการยอมรับในทุกประเด็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทางด้านจิตพิสัยจะสูงกว่าคะแนนในด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย  ประเด็นการสะท้อนคิดกลับที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2 รายการได้แก่ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  (Mean = 4.43)  และความอดทน ระเบียบ
วินัย  และตรงต่อเวลา  (Mean  = 4.43)  รองลงมาคือ ประเด็นในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ มิตรภาพในการท างาน  รู้จัก
คนอื่นๆ (Mean  = 4.40) และด้านการพัฒนาจิตสาธารณะ บริการสังคม รู้จักการให้   (Mean= 4.38)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
เฉลี่ย 88.68  88.68  87.92 และ 87.55 ตามล าดับ ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัย ประเด็นที่มีระดับคะแนน
สูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Mean= 4.36) รองลงมาคือ การคิด กระบวนการวางแผน และ
การแก้ปัญหา (Mean  = 4.30) และได้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในสถานการณ์จริง (Mean = 4.26) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 
87.17  86.04 และ 84.28 ตามล าดับ  การสะท้อนคิดกลับที่แสดงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ประเด็นที่ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ทักษะการพูดในที่สาธารณะ (Mean = 4.30) รองลงมาคือ ทักษะการสื่อสารข้อมูลด้วยภาพ และ
ข้อความ  และทักษะการสืบค้นข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (Mean  = 4.23)  

 
ตารางที่ 3 ระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็นจากการสะท้อนคิดกลับ 
ล าดับ ประเด็นจากการสะท้อนคิดกลับ คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. % การแปลผล 

 พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)     
1. การเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง 4.36 0.68 87.17 มาก 
2. การคิด กระบวนการวางแผน และการแก้ปัญหา 4.30 0.75 86.04 มาก 
3. ได้ประยุกต์ความรูม้าใช้ในสถานการณ์จริง 4.26 0.74 85.28 มาก 
4. ได้รับความรูจ้ากการทดลองและการสืบค้นข้อมลูเพิ่มเติม 4.23 0.64 84.53 มาก 
5. ได้ความรู้ที่มีประโยชนต์่อกลุ่มทีไ่ดร้ับบริการ 4.21 0.72 84.15 มาก 
6. เรียนรู้การท าวิจัย เข้าใจการทดลองทางจุลชีววิทยา 4.15 0.72 83.02 มาก 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 4.25 0.71 85.03 มาก 
 จิตพิสัย (Affective Domain)     
1. ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย 4.43 0.67 88.68 มาก 
2. ความอดทน ระเบียบวินัย  และตรงต่อเวลา 4.43 0.64 88.68 มาก 
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ล าดับ ประเด็นจากการสะท้อนคิดกลับ คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. % การแปลผล 

3. ความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ มิตรภาพในการท างาน รู้จักคนอ่ืนๆ 4.40 0.66 87.92 มาก 
4. การพัฒนาจิตสาธารณะ บริการสังคม รู้จักการให ้ 4.38 0.53 87.55 มาก 
5. ทักษะการท างานเป็นทีม 4.32 0.67 86.42 มาก 
6. เห็นประโยชน์และความส าคัญของรายวิชา 4.26 0.65 85.28 มาก 
7. เห็นประโยชน์ของข้อมูลที่ไดร้ับและการน าไปใช้ 4.25 0.65 84.91 มาก 
8. เห็นคุณคา่ตนเอง การนับถือตนเอง 4.23 0.64 84.53 มาก 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 4.34 0.64 86.79 มาก 
 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)       
1. ทักษะการพูดในท่ีสาธารณะ 4.30 0.70 86.04 มาก 
2. ทักษะการสื่อสารข้อมลูด้วยภาพ ข้อความ 4.23 0.75 84.53 มาก 
3. ทักษะการสืบค้นข้อมลู ด้วยเทคโนโลยตี่าง ๆ 4.23 0.70 84.53 มาก 
4. การเลือกใช้ภาษาอย่างถูกต้องในการน าเสนอ 4.17 0.73 83.40 มาก 
5. มีความเช่ียวชาญเทคนิคทางจุลชีววิทยามากข้ึน 4.17   0.78 83.40 มาก 
6. ทักษะการใช้สื่อในการน าเสนอ 4.13 0.68 82.64 มาก 
7. การใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข 3.94 0.66 78.87 มาก 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 4.17 0.71 83.34 มาก 

 
ส าหรับทักษะในด้านมีความเช่ียวชาญเทคนิค ทางจุลชีววิทยามากขึ้น และการเลือกใช้ภาษาอย่างถูกต้องในการ

น าเสนอ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (Mean  = 4.17) โดยคิดเป็น 86.04  84.53 และ 83.40% ส าหรับคะแนนเฉลี่ย 4.30 4.23 
และ 4.17 ตามล าดับ ส าหรับประเด็นที่ได้ระดับเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุดคือใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข โดยได้คะแนนเฉลี่ย 3.94  คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 78.87  ทั้งนี้เนื่องจากในการท าปฏิบัติการหรือการทดลองส่วนใหญ่เป็นการทดลองในเชิงคุณภาพ ไม่ใช่
การทดลองเชิงปริมาณ ท าให้นักศึกษาให้คะแนนการยอมรับในการพัฒนาในด้านนี้ต่ ากว่าด้านอื่น ๆ  

จากการลงพื้นที่ในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการบริการความรู้ ตัวอย่างผลสะท้อนกลับจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการได้แก่ “ได้รับความรู้เกี่ยวกับเช้ือราทั้งข้อดีและข้อเสียและได้รู้ลักษณะของเช้ือรา” “คาบนี้สนุก
มากเลยค่ะ ท าให้หนูไม่ง่วง หนูรู้จักเช้ือรามากข้ึน อยากเรียนต่อ” “รู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนรู้กับพี่ ๆ ท าให้หนูรู้สึกอยากท าความ
สะอาดห้องน้ าและท าให้หนูรู้ว่าในห้องน้ ามีเช้ือรา” “พี่ๆ น่ารักมากค่ะหนูได้ความรู้ใหม่ ๆได้รู้จักช่ือเช้ือราที่ไม่เคยรู้และได้เห็น
เชื้อราใกล้ๆอีกด้วย” “สิ่งที่ได้รับวันนี้คือได้เข้าใจสิง่ที่เราไม่เห็น และได้เห็นสิ่งท่ีเราไมรู่้ ได้รู้เรื่องเชื้อราและการเจริญเติบโตของ
มัน ขอบคุณพี่ๆ ที่มาให้ความรู้กับพวกเราให้รู้สิ่งที่ควรรู้” “ได้รู้เรื่องจุลินทรีย์ที่อยู่รอบ ๆตัวเรา ในชีวิตประจ าวันของเรามาก
ขึ้น”  “น าเสนองานได้ดี เนื้อหาน่าสนใจและน าไปใช้ได้จริง” “ดีค่ะ ได้รับความรู้เรื่องจุลินทรีย์มากขึ้น”  ส าหรับภาพการท า
กิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการแสดงรูปประกอบท่ี 1   

 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1 การท าปฏิบัติการและการให้บริการความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายของโครงการบริการความรู้ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

484 

จากผลการสะท้อนความรู้สึกในเชิงบวกของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบรกิารความรูไ้ด้แสดงให้เห็นว่าโครงการบรกิาร
ความรู้ทางจุลชีววิทยาโดยใช้โครงงานเป็นฐานของนักศึกษาเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น     การบริการความรู้ทาง
จุลชีววิทยาสามารถท าได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การสอนบทเรียนจุลชีววิทยาพร้อมลงมือปฏิบัติให้กับเด็กนักรียนช้ันประถม
ในท้องถิ่น การสอนความรู้พื้นฐานด้านจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของเช้ือโรค ยาปฏิชีวนะ วัคซีนและวิธีการป้องกันโรค 
(Webb, 2016)    

ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ใช้การบริการความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ สามารถก่อประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ในส่วนของผู้เรียนได้สะท้อนให้เห็นว่าการมีประสบการณ์ในการบริการความรู้ท าให้มีทักษะท าง
สังคม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่องานท่ีรับมอบหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ๆ มิตรภาพ การมีระเบียบวินัย การพัฒนาจิต
สาธารณะ การสื่อสารในท่ีสาธารณะ การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  ผลที่ได้สอดคล้องกับ Webb (2017) ที่รายงานว่า
การเรียนรู้ด้วยการบริการ ท าให้ผู้เรียนมีเหตุผลในด้านคุณธรรม มีทัศนคติต่อช้ันเรียนและตนเองเพิ่มขึ้น มีทักษะการท างาน
เป็นทีม มีทักษะทางสังคมและการพูดในที่สาธารณะ และจากผลการศึกษาของขวัญตา (2561) พบว่าการเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคมสามารถเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล  จากงานวิจัยของ เบญจวรรณ และคณะ (2559) 
แสดงให้เห็นว่า ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ  เป็น
ทักษะที่จ าเป็นในอนาคต นอกจากนี้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมและประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องเสริมสร้างทักษะได้แก่ 
พัฒนาจิตส านึกต่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จิตส านึกต่อการเป็นพลเมอืง  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการการประยุกตใ์ช้เทคนิคการ
สอนโดยการบริการความรู้ทางจุลชีววิทยาโดยใช้โครงงานเป็นฐานในการศึกษานี้จากผลการสะท้อนคิดกลับของผู้เรียนในการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  พฤติกรรมด้านจิตพิสัย และพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย สามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ  เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
นอกจากนี้ยังได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน สอดคล้องกับ ธนีนาฏ (2561) ที่ สะท้อนให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบบริการสังคมมีประโยชน์ 3 ฝ่ายด้วยกัน และการให้ชุมชนเป็นเป็นผู้ก าหนดความต้องการ ท าให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน สถาบันอุดมศึกษาได้ท าหน้าที่ในการบริการวิชาการสู่สังคม และการผลิต
บัณฑิต ส่วนนักศึกษาได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ชุมชนได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน
อย่างแท้จริง  

 
สรุปผลการวิจัย   

จากผลการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนแบบการให้บริการโดยใช้โครงงานทางด้านจุลชีววิทยาเป็นฐานมี
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้ได้รับการบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของผู้เรียนสะท้อนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 
ด้านคือพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย อยู่ในระดับมาก โดยระดับคะแนนการพัฒนาการเรียนรู้พฤติกรรมด้านจิตพิสัยจะ
สูงกว่าด้านอื่น ๆ  

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรเพิ่มการบริการความรู้ ในประเด็นโจทย์ปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายหรือชุมชนต้องการให้ช่วยเหลือ หรือต้องการ
แก้ปัญหาจริง ๆ จะท าให้บริการบริการความรู้มีความหลากหลายในรูปแบบ และสอดคล้องกับความต้องการ 

2. การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบบริการสังคม หรือชุมชน ต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการโครงการ จะท าให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึนและควรมีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนร่วมด้วย 
. 
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Factors Related to Happiness of Undergraduate Students of Chaiyaphum Rajabhat 
University In the 21st Century 
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Chaiyaphum Rajabhat University 
 

Abstract 
  This research has the following objectives to:  1 ) to study the happiness levels of undergraduate 
students of Chaiyaphum Rajabhat University In the 21st century 2) to compare happiness levels according 
to personal factors and 3 )  to study factors related to happiness of undergraduate students Chaiyaphum 
Rajabhat University in the 21st Century. The population is 2,946 students in the normal course of Bachelor's 
Degree Program, Chaiyaphum Rajabhat University, Academic Year 2019, Years 1-4. The sample was obtained 
by accidental randomization of 386 people. The tool used in this research was 4-level scale questionnaire 
of Department of Mental Health, containing 5 5  items, composing 2  parts namely the first part seeking 
personal data and the second part seeking happiness index ( TMHI– 5 5 ) , reliability by Cronbach’ s Alpha 
Coefficient at 0.984. The statistics used for analyzing data consisted of percentage, mean, S.D., t-test, one-
way ANOVA, and Pearson's correlation coefficient. Result of the research was found that overall happiness 
of undergraduate students of Chaiyaphum Rajabhat University In the 21st century appeared lower than that 
of general public for 325  students, accounting 84 .2% , whereas just 56  students showing happiness as of 
general public, accounting 14.5%. And were happier than the general population of 5, accounting for 1.3%. 
And found that students had different levels of happiness according to the year, Faculty under study and 
average family income per month.  And the factor of the year was negatively related to happiness at 
statistical significance .01 (r=-0.143, p<0.01). 
 
Keywords: Happiness, Undergraduate students, the 21st Century 
 
Introduction   
 Education is a significant mechanism used for developing people’s quality of life because it makes 
people understand ways life clearer, thus the graduate institution needs to help learners to understand 
themselves and develop their individual value.  (Kannika Promsao. , 2014)  Meanwhile, education enables 
learners to get ideas for developing their goals of life. According to the Act of Education in 2542 B.E. Section 
6 “Education management needs to be aimed on developing Thai people to be matured both physically, 
mentally, intelligently, intellectually, educationally and morally. They have to gain morality and culture in 
their life existence and be able to share their living with other people happily.” Therefore, happiness is an 
indicator to show readiness in their task performance and having service mind.  ( Amornrat Srikhamsuk et. 
al., 2011) Happiness means positive emotion and feeling status that responds requirement and satisfaction 
in life.  It is the feeling without depression and sadness that is desired by people in all ages and levels. 
(Dupuy HJ., 1977)  Therefore, the study about happiness is important. 
   Happiness is also an indicator of education readiness because happiness is a part of life the 
graduate students spending in Rajabhat Chaiyaphum University which is a graduate institution prepared for 
local development and it has a major role in providing education to develop students for “ being good, 
having morality to lead society”. To promote happiness for students in Rajabhat Chaiyaphum University is, 
therefore, important as happiness will empower them to create their academic activities while students are 
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in the stage of turning their adolescence to be early adult ages that need adaptation to various kinds of 
change such as environment and classroom atmosphere which is much different from high school.  Those 
changes mostly affect their daily life, activities, socialization and sharing with other students who come 
from different background, ideas and behaviors.  The adaption also results their living and learning quality 
during spending their time at least 4 years in the campus.  Therefore, it is necessary for the university or 
graduate institution to emphasize on designing learning system, arranging curriculum activities, providing 
environment and facilities for life to make graduates who have both knowledge and skill in specific subject 
and have happiness life. (Jiraporn Sonpaveerawong,. 2016) Thus, the team of researchers who have a role 
in the process of developing undergraduate students of Rajabhat Chaiyaphum University feel interested 
and realize the importance of studying factors relating happiness of undergraduate students in Rajabhat 
Chaiyaphum University in the 21st century in order to provide readiness and happiness improvement of the 
undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century who will be both physically 
and mentally healthy.  The study also includes services and activities which will support and promote the 
students’  mental health in order to make them happy in learning and living in the campus happily and 
successfully and to become quality graduates who possess the qualification as required by the university 
and nation. They will also be qualified with maturity, discipline, intellect, skill, optimist, social responsibility, 
morality and become valuable human resources in the 21st century who will be further beneficial for 
society and nation. 
 
Objectives   
  1.  To study the happiness levels of undergraduate students of Rajabhat Chaiyaphum University in 
the 21st century. 
  2 . To compare happiness levels of undergraduate students of Rajabhat Chaiyaphum University in 
the 21st century according to personal factors. 

3 . To study factors related to happiness of undergraduate students of Rajabhat Chaiyaphum 
University in the 21st Century. 
 
Research Hypothesis   

1. Undergraduates of Rajabhat Chaiyaphum University have different personal factors and different 
happiness levels. 

2 . Personal factors are related to happiness of undergraduate students of Rajabhat Chaiyaphum 
University in the 21st century. 
 
Conceptual Framework   

 The study in factors relating happiness of undergraduate students of Rajabhat Chaiyaphum 
University in the 21st century contains the following concept- :   happiness of undergraduate students of 
Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century using happiness concepts provided by Apichai Mongkol 
et. al. (2009) that has been created appropriately for Thai society containing 4 factors which are 1) Mental 
state, 2) Mental capacity, 3) Mental quality and 4) Supporting. Personal factors mean ages, academic year 
level, faculty, family average income, monthly average income, monthly expenditure and cumulative grade 
point average that are all factors relate to happiness levels of undergraduate students of Rajabhat 
Chaiyaphum University in the 21st century. 
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Research Methodology   
1.  Participants 
    Population is 2 ,9 4 6  undergraduate students, studying normal course in Rajabhat Chaiyaphum 

University, academic year 2019 .  The 3 8 6  samples are obtained by  randomization using the sample 
randomization of Taro Yamane ( referred from Theerawut Ekakul, 2000 )  with 0 . 0 5  of reliability and 353 
samples are found and the 10% of deviation is added before 386 samples are acquired. 

2.  Research Instruments 
      The researcher has used questionnaires containing complete 55 items (TMHI-55)  designed by 
the Department of Mental Health, Ministry of Public Health with 30  undergraduate students of a Rajabhat 
University and the reliability .984 of the tools is sought using Cronbach’s Alpha Coefficient.   
  3. Data Collection 
     This research has been considered and approved by the Standard Operating Procedures for 
Human Ethics Committee of Faculty of Nurse, Rajabhat Chaiyaphum University who reserve the samples’ 
rights. The researchers submitted an application for approval from the Deans of Faculty of Arts and Science, 
Faculty of Business Administration, Faculty of Political Science, Faculty of Education, Faculty of Engineering 
and Faculty of Nurse, Rajabhat Chaiyaphum University to collect data from 386 students of Rajabhat 
Chaiyaphum University in the academic year of 2019.  In the application, the co- researchers are notified 
importance and objectives of the research including explanation the details of questionnaires and students 
are requested to give cooperation in filling in the questionnaires with their personal information plus the 
55 items of Thai people’s happiness index (TMHI-55) designed by the Department of Mental Health, Ministry 
of Public Health. 
      However, students who take part in this project have the rights to deny filling in the 
questionnaires and to revoke without any effect.  The data received from the questionnaires will be 
presented in overall image while personal information will not be revealed in all aspects.  Meanwhile, 
students can request to know their own evaluation results to be used for personal development.  The 
researchers collect all questionnaires and verify the completeness and entireness of information. Statistics 
used for analyzing are percentage, S.D., t-test, one-way ANOVA and Pearson’s Coefficient. 
 
Table 1  Overall percentages of happiness levels of undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum  
University in the 21st century (n = 386)   

Score Levels Happiness Levels Number (people) Percentages 
179-220 scores Higher than general people   5 1.3 
158-178 scores Equal general people  56 14.5 

157 scores or less Lower than general people 325 84.2 
                                 Total      386 100.00 

(Total means = 139.34, S.D.=17.52, Min=87, Max=181)  
 
From table 1  above shows that happiness levels of undergraduate students in Rajabhat 

Chaiyaphum University in the 2 1 st century are overall lower than general people with 84 . 2  percentages, 
and the second level is seen in equal happiness level to general people with 14.5 percentages and higher 
happiness level than general people is 1.3 percentages respectively. 
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Comparison of happiness levels of undergraduate students of Rajabhat Chaiyaphum University in 
the 2 1 st century according to personal factors shows in academic year levels, faculty and average family 
income are different in each group.  Therefore, dual comparison is made using Scheffe Analysis and the 
results are shown in table 2, 3 and 4 respectively. 

 
Table 2 Average happiness levels are different according to academic year levels of undergraduate students 
in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century (n=386)   

 1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year 
1st Year -    
2nd Year -4.40952 -   
3rd Year 2.12608 6.53581 -  
4th Year 6.15833 10.56786* 4.03205 - 

*p<0.05 
 
 From table 2  above, the difference in average year levels of undergraduate students in Rajabhat 
Chaiyaphum University in the 21st century shows that the 2nd year student have different happiness from 
the 4th year student with significant statistics at .05. 
 
Table 3  Average happiness levels are different according to faculty the undergraduate students are studying 
in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century (n=386) 

 Arts and 
Science 

Business 
Administration 

Political 
Science 

Education Engineering Nursing 

Arts and Science       
Business 
Administration 

9.52635 -     

Political Science 22.23106* 12.70471* -    
Education 7.19336 -2.33299 -15.03770* -   
Engineering 3.05051 -6.47585 -19.18056 -4.14286 -  
Nursing 6.97218 -2.55417 -15.25888* -0.22118 3.92168 - 

*p<0.05 
 
  From the table 3 above, the happiness levels of undergraduate students who are studying in 
Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century, faculty of political science are different from those of 
who are studying in faculties of Arts and Science, Business Administration, Education and Nurse with 
significant statistics of .05. 
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Table 4  Average happiness levels are different according to average family income of the undergraduate 
students in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century (n=386) 

 Less than 
10,000 

10,000-
19,999 

20,000- 
29,999 

30,000- 
39,999 

40,000- 
49,999 

Minimum 
50,000 

Less than 10,000 -      
10,000-19,999 14.58467* -     
20,000-29,999 10.94444 -3.60423 -    
30,000-39,999 12.55285 -2.03182 1.60840 -   
40,000-49,999 23.40000* 8.81533 12.45556 10.84715 -  
Minimum 50,000 13.46099 -1.12368 2.51655 0.90815 -9.93901 - 

*p<0.05 
 
Table 5  Correlation between personal factors and happiness levels of undergraduate students in Rajabhat  
Chaiyaphum University in the 21st century, using Pearson’s Product Moment Coefficient  

Variables Happiness Levels of Undergraduate Students 
Pearson’s Correlation (r) p-value Correlation Levels 

Personal Factors    
Gender 0.075 0.142 No correlation 
Academic Year Level -0.143** 0.005 Mild correlation 
Faculties 0.015 0.776 No correlation 
Average Grade 0.047 0.358 No correlation 
Average Family Income -0.070 0.168 No correlation 
Student’s Average Monthly Income -0.042 0.413 No correlation 
Student’s Monthly Expenditures -0.045 0.377 No correlation 

* p-value<0.05, ** p-value<0.01  
 
 From the table 3 above shows the analysis of correlation between personal factors and happiness 
levels of undergraduate students in Bachelor Degree of Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century 
using Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient.  It is found that the personal factor concerning 
academic year levels has negative correlation with the happiness levels of undergraduate students in 
Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century with significant statistics .01 (r=0.143, p0.01)  

4. Data Analysis 
    1 .  Personal information was analyzed using descriptive statistics such as percentage, average 

and standard deviation. 
    2.  Comparison of happiness factors of undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum 

University in the 2 1 st century was divided into groups according to personal factors.  Genders’  happiness 
was compared using Independent t- test while happiness of students in year levels, faculty, average grade, 
average family income, student’s average income and student’s monthly expenditures was analyzed using 
One-way ANOVA statistics.  
           3 . Relationship between personal factors and students’  happiness of undergraduate students     
in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century using Pearson’ s product- moment correlation                  
co-efficient. 
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Results  and Discussion   
  Overall happiness levels of undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st 
century are averagely lower than general people. ( X = 139.34) Overall 325 undergraduate students are less 
happy than general people that can be calculated at 84. 2 percentages while 56 numbers or 14. 5 
percentages are as happy as general people and 5 numbers or 1. 3 percentages are happier than general 
people, respectively.  From the study, the findings show that overall happiness levels of undergraduate 
students in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century are lower than general people. ( X = 139.34) 
Overall 325 undergraduate students or 84. 2 percentages are less happy than general people probably 
because the undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century are all the youth 
who enter the graduate school while they are in premature and growing ages, averagely teenagers to early 
adult ages, which are important changes of life.  It is the period when bodies and mind are all changed, so 
they feel sensitive, want to be loved and understood and they need to be secured. They also need some 
times to adjust themselves for their ways of life and live their life effectively. Besides physical and behavior 
problems, the students need to overcome the anticipation made by their parents and society as they play 
a role studying in the graduate institution.   
  Meanwhile, their abilities are viewed by university instructors to achieve their expectation, as 
mentioned in the study performed by Naphatarat Kawsaard, Manee Arpanantikul, Panwadee Putwatana  
( 2013)  who studied the Selected Variables Related to Nursing Students’  Happiness  and found out that 
most nursing students of 68.70 percentages were highly happy. However this study opposed the one made 
by Nattachai Wongsuppaluk, Ansuree Sirisophon and Phonphong Suksawang (2014) who studied the model 
of causative happiness related nursing students.  The study variables included 3 latent variables-: learner-
centralization learning method, self-esteem and happiness. The study result showed that high effectiveness 
of learner- centralization, self- esteem and happiness of nursing students which conformed to the study 
made by Jiraporn Sonpaveerawong, et. al. (2016) who studied happiness of students in Walailak University. 
The study findings showed that 381 nursing students were averagely highly happy because the happiness 
component was one part of evaluation form where the students were assessed.  A person’ s happiness is 
assessed from 2 components-: Cognitive Components and Affective Component. The cognitive component 
is used to assess happiness by deciding and evaluating the life satisfactory and it summarized overall life 
events, activities and environment of the person before satisfactory or unsatisfactory is judged.  Affective 
component is the form of happy feeling that is assessed to find positive or negative feeling.  In a situation, 
a person probably react his feeling depending on his state of well- being in his physical health, mental 
health, socialization, spiritualization or intellectualization or feeling that well- being is divine and perfect 
resulting his physical health, mental health and socialization.  Divine spiritual happiness results strongly 
other 3 dimensions of health.  Without spiritual happiness, human will never have true happiness and lack 
self-perfectness. Meanwhile when human has no self-perfectness, he will always feel wanted and defected. 
This conforms the idea of Apichai Mongkol et. al. (2004) saying that happiness is the state of happiness in 
life of a person when he is able to overcome his actual daily life problem, when has beautiful mind and 
can develop his quality of life to have better living among alternate society.  The concepts of this study 
also include 4 components of happiness:- 1. mental state is the perception of happiness or sadness in his 
own mind and realization of illness physically resulting his mind. Consideration of a person’s mind reflects 
from his current happiness that a person presents in his temper, thought, feeling and realization of his own 
happiness.  2.  Mental capacity is the ability in building relationship with other people and in facing and 
overcoming daily life problem.  3.  Mental quality is the state of beautiful mind that is advantage for a 
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person’ own life and for society and it will help leading life happily with good quality of life. 4. Supporting 
factors are things that promote a person’ s mental health to be in good state such as family, community, 
religion, beliefs and environment which make a person feel secured and safe.  Support factors are 
emphasized on personal environment and natural environment influencing mind and ways of life. 
  Personal factors concerning gender, faculty, average grade, monthly average family’ s income, 
student’ s monthly average income, and student’ s monthly expenditures are not correlative to the 
happiness of undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century.  This opposes 
the study made by Nittayakorn Lunphrom and Umaporn Khensila, who studied the correlation of happiness 
levels in nursing students in Ratchathani University, Udon Thani Campus and found that factor which related 
to happiness was income relating to happiness of nursing students with significant statistics of 0.05. 
  Personal factor of academic year levels show negative correlation with happiness of undergraduate 
students in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century with significant statistics . 01.  ( r= 0. 143, 
p0.01) This result does not conform with the research made by Jaturawat Phaneukram (2017) who studied 
factors relating to happiness of students in Suranaree University of Technology in academic year 2016. The 
findings showed factors relating to happiness according to students’ background; genders positively related 
to happiness in family.  Average scores are positively correlative with kindness.  Family’ s income positively 
related to happiness in health and overall happiness.  Students who received student loan have positive 
correlation with financial happiness while students who received scholarship show positive correlation of 
happiness with family and students’ monthly income show positive correlation with spiritual happiness. 
 
Conclusion   
  From the analyses of factors relating to happiness of undergraduate students in Rajabhat 
Chaiyaphum University in the 21st century, conclusion can be drawn according to objectives as follow:- 
  1.  Overall happiness levels of undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum University in the 
21st century are averagely lower than general people ( X  = 139.34) in 325 students or 84.2 percentages. The 
second levels are found in 56 numbers or 14. 5 percentages which are as happy as general people and 5 
numbers or 1.3 percentages are happier than general people, respectively. 
  2.  Comparison of happiness levels of undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum University 
in the 21st century according to personal factors shows that the 2nd year students are differently happy to 
the 4th year student with significant statistics .05, while students in Faculty of Political Science have different 
happiness from those who are studying in Faculties of Arts and Science, Business Administration, Education 
and Nurse with significant statistics .05. The students whose family earn average monthly income less than 
10,000 Baht show different happiness levels to the ones whose families earn average monthly 10,000-
19,999 Baht and 40,000-49,999 with significant statistics .05. 
  3.  The findings from analyzing correlation between personal factors and happiness of 
undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum University in the 21st century show that the academic year 
levels have negative correlation with happiness of undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum 
University in the 21st century with significant statistics .01 (r=0.143, p0.01)       
 
Recommendations   

1. Average and overall happiness levels of undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum 
University in the 2 1 st century are mostly lower than general people.  Therefore, instructors and 
administrative of the campus should refer this information to their further activities planning for promoting 
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happiness and better mental health. Meanwhile undergraduate students in Rajabhat Chaiyaphum University 
in the 21st century should be given advice how to promote their happiness and appropriate mental health 
in order to improve happiness levels and better mental health to level up their happiness to be at least 
equally general people.  

2.  The causative factors that influence happiness of undergraduate students in Rajabhat 
Chaiyaphum University should be further studied. 

3. Opinions from all related parties should be studied in the form of qualitative research to ensure 
that the academic institution will be successful in developing students capacities and In- depth interview 
should be performed to obtain various aspects of information covering operation status, obstacles and 
problems, factors that result strong and weak points and cooperation from other agencies etc. 

4. The study of developing approach in promoting happiness of undergraduate students in Rajabhat 
Chaiyaphum University shows that the happy levels are mostly lower than general people with 84 . 2 
percentages. 
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บทคัดย่อ 

การเรียนแบบ  active learning ในรายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีทั้งการกระตุ้นรายบุคคลด้วย  question-based learning (QBL)  และรายกลุ่มแบบ 
problem-based learning (PBL) แต่ละแบบอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาแตกต่างกัน ผู้วิจัย จึงสนใจเปรียบเทียบผล
ของการสอนแบบ QBL ที่ผสมผสานกับเกมส์บิงโกเพื่อกระตุ้นนักศึกษาแต่ละคน วิธีนี้ผู้สอนจะเป็นผู้ตั้งค าถามและนักศึกษาจะ
ชิงตอบค าถามเพื่อเก็บชัยชนะ กับอีกวิธีหนึ่งคือ PBL ที่ในแต่ละสัปดาห์นักศึกษาหนึ่งกลุ่มจะท าหน้าที่เป็นผู้สอน โดยมีการน า
เกมส์มาใช้ในการถาม-ตอบ ตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของนักศึกษากลุ่มอื่นๆ  จากการประเมินผล
การเรียนรู้โดยใช้ข้อสอบก่อนและหลังเรียน พบว่า QBL ช่วยให้นักศึกษาท าข้อสอบได้ดีกว่า PBL อย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) 
ส่วนความพอใจในรูปแบบกิจกรรมทั้งสองไม่แตกต่างกัน  คะแนนประเมินสูงสุด 3 อันดับแรกของ QBL คือ บรรยากาศในการ
เรียนสนุกสนาน มีการแบ่งปันความรู้ และความเข้าใจเนื้อหา ขณะที่ 3 อันดับแรกของของ PBL คือ บรรยากาศในการเรียน
สนุกสนาน การมีส่วนร่วมในห้องเรียน  และช่วยให้กล้าแสดงออกมากขึ้น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning ในรายวิชาควรมีการผสมผสานหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพื่อดึงศักยภาพของนักศึกษาในหลาย ๆ 
ด้านออกมา 

 
ค าส าคัญ: active learning, question-based learning, problem-based learning, เกมส์บิงโก 
 

Abstract 
Both individual and group active learnings have been applied to the Transfusion Science I course 

for junior students in the Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University. Learning achievement 
may differ from student to student, and may be improved by methods of teaching. Hence, this research 
aimed to compare the learning outcome and satisfaction of Question-based Learning (QBL) and Problem-
based Learning (PBL). QBL was led by a lecturer who asked questions and prepared bingo cards for students. 
Students who gave the correct answer can choose the bingo number in order to improve their chance to 
win the game. In a different method, PBL was led by a group of students. The group had to study by 
themselves and with the lecturer before the class. And in the class, the group had to lead the teaching 
with variety of games to attract participation from the classmates. Learning outcomes were evaluated by 
pre-test and post-test. The result showed that post-test scores from QBL were significantly higher than PBL 
class (P<0.05).  A learning satisfaction questionnaires were given to the students. Both methods were similar 
in satisfaction. QBL promoted fun learning, knowledge sharing, and better understanding. PBL promoted fun 
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learning, participating in the class, and encouraging students to show ambition. Since, there is no certain 
teaching style suit for every student, a variety of teaching methods in the course will help most of students 
learn, gain knowledge, and express their abilities, one way or another.  
 
Keywords: active learning, question-based learning, problem-based learning, Bingo 
 
บทน า   
 การเรียนการสอนในปัจจุบัน จะเน้นการสอนแบบ active learning ที่เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้เรียน ค้นคว้า คิด 
วิเคราะห์ ด้วยเหตุผลที่การเรียนรู้โดยการปฏิบัติหรือลงมือท าโดยนักษาเอง จะท าให้นักศึกษาจดจ าได้ระยะยาวมากกว่าการ
เรียนแบบ passive learning ที่อาจารย์เป็นผู้บรรยายฝ่ายเดียว (วิจารณ์ พานิช, 2555, วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู, 2562). ซึ่งการ
เรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการ โลหิต 1 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่สาม ของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น าการสอนเนื้อหาโดยประยุกต์การใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือที่เรียกว่า problem-based 
learning (PBL) โดยนักศึกษาจะจับกลุ่มเป็นกลุ่มละ 5-6 คน เพื่อเรียนรู้จาก scenario สั้น ๆ  โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่
รับผิดชอบในแต่ละ scenario จะไปท าการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม จากการค้นคว้าด้วยตนเอง และปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ ากลุ่ม เพื่อท าความเข้าใจและเพื่อขยายความรู้สั้นๆ จาก scenario ไปสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน นอกจากนี้ ในแต่
ละสัปดาห์ นักศกึษาที่รับผิดชอบแต่ละ scenario จะต้องถ่ายทอดความรู้ในบทเรียนนั้น ๆ ให้แก่เพื่อนนักศึกษากลุ่มอื่นๆ ด้วย 
การถ่ายทอดความรู้ของนักศึกษาในแต่ละครั้ง จะน าเกมส์ต่างๆ มาใช้ เพื่อกระตุ้นให้ช้ันเรียน มีการถามและตอบตลอดเวลา 
ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ สามารถส่งเสริมการท างานเป็นทีม ซึ่งในการเตรียมตัวศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ต้องใช้
เวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาก่อนที่จะมาสอนเพื่อน ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับระยะเวลาในการเรียน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ท าให้ระยะเวลาในการเตรียมตัวของนักศึกษาน้อยลง ดังนั้น ผู้สอนอาจต้องปรับวิธีการ
เรียน active learning ให้มีรูปแบบอื่นเพิ่มเติมด้วย (นิธินาถ แซ่ตั้ง, จีราณี หมะประสิทธิ์, ณัฐพงศ์ ทองเทพ, 2563) รูปแบบ
การเรียนแบบ active learning  มีหลากหลาย เช่น team-based learning (Sisk RJ, 2011), game-based learning (นธิิ
นาถ แซ่ตั้ง, จีราณี หมะประสิทธ์ิ, ณัฐพงศ์ ทองเทพ, 2563), question-based learning (สหรัฐ ยกย่องและเอกรัตน์ ทานาค, 
2560) เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อประยุกต์การน าเกมส์บิงโกมาใช้ร่วมกับการสอนแบบ question-based learning  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการสอนแบบ question-based learning กับ problem-based learning 

 
สมมติฐานของการวิจัย    

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ QBL ที่มีเกมส์บิงโกร่วมด้วย ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนไม่แตกตา่ง
จากการเรียนการสอนแบบ PBL 
 
กรอบแนวคิด  

การเรียนการศึกษาในปัจจุบัน อาจารย์เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษา อาจเป็นตัวหนังสือท่ีออกมาในรูปแบบของเอกสาร
ค าสอน หรือเป็นเอกสารการสอนในรูปแบบ Microsoft PowerPoint หรือ Microsoft Word หรือ จะออกมาในรูปแบบชอง
วิดีโอเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม การรับข้อมูลและการประมวลผลของนักศึกษาแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน นักศึกษาที่อ่าน
ข้อความเดียวกัน อาจจะแปลผลหรือวิเคราะห์ผลได้ไม่เหมอืนกัน ทั้งนี้เพราะการจินตนาการในสิ่งที่อ่านไม่เหมือนกัน การเรียน
โดยอ่านและท่องจ า อาจได้ประโยชน์อย่างยิ่ง หากผู้เรียนสามารถคิดหรือจินตนาการตามตัวอักษรได้ พร้อมกับสามารถ
วิเคราะห์ต่อยอดได้ แต่ยังมีนักศึกษาอีกจ านวนมาก ที่ไม่สามารถจินตนาการเนื้อหาจากข้อความได้ ดังนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องมี
การให้ข้อมูลมีวิธีการสื่อสาร ที่มีความหลากหลายมากข้ึน รวมถึงผลักดันให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์
ด้วยตัวเอง หรือเป็นทีม โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาและแนะน าให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน 
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ระเบียบวิธีการวิจัย   
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาช้ันปีที่สาม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การ

บริการโลหิต 1 รหัสวิชา 135-361 จ านวน 56 คน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1 วิธีการสอนแบบ question-based learning (QBL) ร่วมกับการผสมผสานของเกมส์บิงโก ก่อนเรียน ผู้สอน

จัดท าเอกสารค าสอนให้นักศึกษาเพื่ออ่านล่วงหน้า และในระหว่างการเรียนในช้ันเรียน ผู้สอนจะแจกกระดาษบิงโกให้นักศึกษา
แต่ละคน คนละ 2 ชุด และใช้เอกสารประกอบการสอนเป็น powerpoint โดยในระหว่างการสอน ผู้สอนจะมีการตั้งค าถาม
เพื่อประเมินความเข้าใจตลอดเวลา เป็นเวลาทั้งสิ้น 2 ช่ัวมง นักศึกษาแต่ละคนสามารถแย่งกันตอบ โดยผู้ที่ตอบค าถามได้
ถูกต้อง จะสามารถเลือกตัวเลขท่ีอยู่ในแผ่นบิงโกได้ และนักศึกษาท่ีสามารถท าบิงโกได้ก่อน จะสามารถเลือกของรางวัลได้  

2.2 วิธีการสอนแบบ problem-based learning (PBL) วิธีนี้ จัดนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อจะได้รับ 
scenario ที่เกี่ยวกับบทเรียน ก่อนการเรียน อาจารย์จะแจกเอกสารค าสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาทุก scenario และนักศึกษาแต่
ละกลุ่ม ต้องท าความเข้าใจ scenario สั้นๆ เพื่อขยายความรู้สู่เนื้อหาของบทเรียน จากนั้น กลุ่มที่รับผิดชอบ scenario ประจ า
สัปดาห์ จะต้องค้นคว้าบทเรียนพร้อมกับพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรีกษาประจ าบทเรยีนนั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
เนื่องจาก นักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละ scenario จะต้องน าความรู้ที่ได้ไปสอนเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ด้วย ส่วนกลุ่มที่เหลือท่ีไม่ได้ท า
หน้าที่สอนในสัปดาห์นั้น จะท าหน้าที่เป็นผู้เรียน และจะต้องอ่านเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า เพื่อจะสามารถตอบคภ
ถาม หรือร่วมเล่นเกมส์ในช่ัวโมงเรียนได้ 

ในระหว่างช่ัวโมงเรียน นักศึกษาที่ท าการสอนเนื้อหาและทฤษฎีประจ าสัปดาห์ จะต้องคิดค้นเกมส์ต่างๆ เพื่อมา
กระตุ้นนักศึกษากลุ่มอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมในการเรียน มีการสอนโดยถาม-ตอบตลอดเวลา 1 ช่ัวโมง หลังจากการสอนโดยกลุ่ม
นักศึกษาเสร็จสิ้น อาจารย์ผู้สอนเนื้อหาบทนั้น ๆ จะสรุปเนื้อหาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้อีก 30 นาที 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบ QBL และ PBL อาจารย์ผู้สอนจัดท าขึ้นใน google 
form โดยรายการความพึงใจรูปแบบการเรียนการสอนดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนระดับคะแนนความพึงพอใจ มีดังนี้  

5 = พึงพอใจมากท่ีสุด  
4 = พึงพอใจมาก 
5 = พึงพอใจปานกลาง  
2 = พึงพอใจน้อย  
1 = พึงพอใจน้อยท่ีสุด  
2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เพื่อประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนการเรียน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่

นักศึกษาคิดว่าได้รับจากการเรียนการสอนแบบ QBL และ PBL อาจารย์ผู้สอนจัดท าขึ้นใน google form เช่นกัน โดยรายการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ดังแสดงในตารางที่ 2 ส่วนระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ มีดังนี้  

5 = มากที่สุด  
4 = มาก 
5 = ปานกลาง  
2 = น้อย  
1 = ที่สุด  
2.5 แบบทดสอบความจ าและความเข้าใจในเนื้อหา อาจารย์ผู้สอนจัดท าแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประจ า

บทเรียน โดยเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกและแบบผิดถูก รวม 10 ข้อโดยนักศึกษาจะท าข้อสอบก่อนการเรียน และ
หลังจากเรียนเสร็จแล้ว 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในสัปดาห์ที่มีการสอนในแต่ละวิธี นักศึกษาจะประเมินความพึงพอใจ และประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนผ่าน google 

form ภายหลังจากการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ผลการประเมินถูกน ามาค านวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใช้โปรแกรม excel ขณะที่ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน รวมถึงผลสัมฤทธ์ิการเรียนในแต่ละรายการ ระหว่าง
การเรียนการสอนแบบ QBL กับ PBL จะถูกน ามาค านวณเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ SPSS ด้วยสถิติ t-test 
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ส่วนคะแนนการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาแต่ละคน  ถูกน ามาค านวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรม excel ขณะที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการเรียนการสอนแบบ QBL กับ PBL จะถูก
น ามาค านวณเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม SPSS ด้วยสถิติ paired t-test 
 
ผลและอภิปราย   

1. ผลส ารวจความพึงพอใจของการเรียนการสอนแบบ QBL และ PBL ของนักศึกษาช้ันปีที่สาม คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลส ารวจความพืงพอใจต่อการแบบ question-based learning ด้วยเกมส์บิงโก (QBL) กับวิธีการเรียนแบบ 
problem-based learning (PBL)  โดยระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด = 5 และพึงพอใจน้อยท่ีสุด = 1 
รายการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน QBL PBL T-test 
 Mean SD Mean SD p-value 
1. ช่วยพัฒนาทักษะในการคิดและการให้เหตผุล 4.22 0.79 3.83 0.78 0.055 
2. ช่วยสนับสนุนการประยุกต์ใช้ความรู ้ 4.24 0.87 3.96 0.82 0.202 
3. ช่วยให้จ าและเข้าใจเนื้อหาไดด้ขีึ้น 3.93 0.98 3.61 1.03 0.204 
4. ช่วยให้กล้าแสดงออกมากขึ้น 4.20 0.91 4.30 0.82 0.631 
5. ส่งเสรมิให้มีการแบ่งปันความรู ้ 4.39 0.77 4.09 0.85 0.141 
6. บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน 4.57 0.83 4.48 0.73 0.672 
7. ความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบนี้ 4.13 0.96 3.70 0.88 0.072 

 
จากตารางที่ 1 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบ QBL และ PBL โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.13 และ 3.70 

ตามล าดับ แม้ค่าเฉลี่ยความพอใจในการเรียนแบบ QBL จะสูงกว่าการเรียนแบบ PBL แต่ไม่มีความส าคัญทางคลิกนิก (p=
0.072) หากพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละวิธี นักศึกษาเห็นว่าทั้งวิธี QBL และ PBL ส่งเสริมให้บรรยากาศในการเรียน
สนุกสนานมากท่ีสุด โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 และ 4.48 ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากท้ังสองวิธีมีการน าเกมส์มาใช่ในระหว่างการ
เรียนการสอน โดยการสอนแบบ QBL จะใช้เกมส์บิงโกเพียงเกมส์เดียวตลอดทั้งช่ัวโมง แต่มีการแข่งขันการตอบค าถามเพื่อให้
ได้ชัยชนะและได้รับรางวัลจากการบิงโก  ส่วนวิธี PBL นักศึกษาท่ีเป็นผู้สอน จะเป็นผู้คิดเกมส์ต่างๆ ขึ้นอย่างหลากหลาย เพื่อ
กระตุ้นให้ช้ันเรียนได้แข่งกันกันตอบค าถาม นอกจากนี้วิธี QBL ยังส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้ และช่วยสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ความรู้  เพราะอาจารย์ผู้สอนมีการตั้งค าถามเพื่อให้นักศึกษาฝึกการคิดและวิเคราะห์ด้วย ส่วนวิธี PBL ยังส่งเสริม
ให้นักศึกษากล้าแสดงออกมากขึ้น จากกิจกรรมการเล่นเกมส์ในระหว่างการเรียนและโดยเฉพาะกลุ่มที่ท าหน้าที่สอน สามารถ
แสดงออกหน้าช้ันเรียนได้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ 
 2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบ QBL และ PBL ของนักศึกษาช้ันปีที่สาม คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรยีนแบบ question-based learning ด้วยเกมส์บิงโก (QBL) กับวิธีการเรียนแบบ 
problem-based learning (PBL)  โดยระดับความพึงพอใจมากท่ีสดุ = 5 และพึงพอใจน้อยท่ีสุด = 1 
แบบประเมินผลสมัฤทธิ์กอ่นและหลังเรียน QBL PBL T-test 
 Mean SD Mean SD p-value 
1. การเตรยีมตัวก่อนเข้าเรียน 3.78 1.07 3.87 0.92 0.741 
2. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ก่อนเข้าเรียน 3.65 1.12 3.48 0.95 0.525 
3. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ภายหลังการเรียน 4.26 0.61 4.00 0.68 0.111 
4. สามารถน าความรูไ้ปต่อยอดในเรื่องอื่นหรือวิชาอื่นๆ ได้ 4.22 0.70 3.91 0.73 0.097 
5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนร่วมกันในห้องเรียน 4.22 0.94 4.43 0.73 0.335 
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จากตารางที่ 2 เป็นการสอบถามผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของทั้งสองวิธี เพื่อสอบถามความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนการเรียน รวมถึงผลสัมฤทธ์ิที่นักศึกษาคิดว่าได้รับจากการเรียนทั้งสองแบบ ผลการสอบถามพบว่า นักศึกษา มีความมั่นใจ 
เข้าใจในเนื้อหามากกขึ้นภายหลังการเรียนแบบ QBL มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.26 ขณะในระหว่างที่มีการเรียนแบบ PBL 
นักศึกษาสามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ PBL ได้มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.43 อย่างไรก็ตาม 
ผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรู้จากท้ังสองวิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 3. คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบกอ่นและหลังการเรยีนการสอน แบบ QBL และ PBL ของนักศึกษาช้ันปีท่ีสาม คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดผ้ลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธี question-based learning ด้วยเกมส์บิงโก (QBL) กับวิธีการเรียน
แบบ problem-based learning (PBL)  โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก และแบบตอบผิดถูกรวมทั้งหมด 10 ข้อ 
การทดสอบผลสัมฤทธิก์่อนและหลังเรียน QBL PBL Paired t-test 
 Mean SD Mean SD p-value 
Pretest 5.45 1.51 6.31 1.39 0.005* 
Posttest 9.47 0.95 8.49 0.64 0.000* 
Posttest-pretest ratio 1.94 0.83 1.44 0.53 0.000* 

*p-value < 0.05 
 

จากตารางที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนทั้งสองวิธี โดยเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อน
เรียน (pretest) คะแนนสอบหลังเรียน (posttest) และ สัดส่วนคะแนนหลังเรียนต่อคะแนนก่อนเรียน (posttest-pretest 
ratio) จากการเปรียบคะแนนพบว่า คะแนน pretest ของการเรียนแบบ PBL จะสูงกว่าการเรียนแบบ QBL อย่างมีนัยส าคัญ 
(6.31 ส าหรับ QBL และ 5.45 ส าหรับ PBL; p-value = 0.005) แต่ภายหลังการเรียนแบบ QBL นักศึกษาสามารถท าข้อสอบ
หลังการเรียน (posttest) ได้ดีกว่า (9.47 ส าหรับ QBL และ 8.49 ส าหรับ PBL; p value=0.000) รวมถึงสัดส่วนคะแนนที่
เพิ่มขึ้นหลังการเรียนก็สูงกว่าวิธี PBL อย่างมีนัยส าคัญอีกด้วย (1.94 ส าหรับ QBL และ 1.44 ส าหรับ PBL; p value=0.000)  
 
สรุปผลการวิจัย   

การน าเทคนิคการสอนแบบ active learning ทั้งแบบ PBL และ QBL มาใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 
ของนักศึกษาปีท่ีสาม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากจะกระตุ้นให้นกัศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพื่อแบ่งปันในช้ันเรียนแล้ว ทั้งสองวิธียังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการเรียนรู้ในช้ันเรียน กล้าแสดงออก รวมถึงให้
นักศึกษาสามารถแสดงความคิดไดอ้ย่างสร้างสรรค์ แตล่ะวิธีอาจจะส่งเสริมบางประเด็นที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจัดการเรยีน
การสอนแบบ QBL หรือ PBL เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถพัฒนานักศึกษาในหลายๆ ด้านได้ ดังนั้น หากมีการผสมผสาน
เทคนิคการสอน active learning หลายรูปแบบในแตล่ะรายวิชา จะสามารถดึงศักยภาพของนักศึกษาในหลาย ๆ ด้านออกมา
เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. การใช้เกมส์ร่วมกับการสอนแบบ QBL หรือ PBL ช่วยให้นักศึกษามีความผ่อนคลายในการเรียน ท าให้บรรยากาศ
การเรียนมีความสนุกสนาน 

2. การตั้งค าถามหรือการตอบค าถาม เพื่อการแข่งขันชิงรางวัล ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือล้นมากขึ้น 
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กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษานักศึกษา 
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How Students in 21st Century Learn English Vocabulary: A Case Study of Business 
English Students 
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บทคัดย่อ 
ความรู้ด้านค าศัพท์มีความส าคัญต่อการทักษะทั้งสี่ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษา

กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยผ่านกรณีศึกษาคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถามจ านวนสองชุด ชุดแรกเพื่อสอบถามกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง แบบสอบถามชุดนี้ดัดแปลงจากแนวคิดกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของ Schmitt (1997) และงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Su 
(2018) แบบสอบถามชุดที่สอง เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามชุดแรก จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการหาความถี่ของการใช้กลวิธีแต่ละประเภท พบว่า กลวิธีท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมใช้เพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ 
ได้แก่ การใช้แอปพลิเคชันเพื่อค้นหาความหมาย การสอบถามความหมายจากเพื่อนร่วมช้ัน การเช่ือมโยงค าศัพท์เข้ากับ
ประสบการณ์ของตนเอง การพยายามพูดหรืออธิบายสิ่งต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ การฟังเพลงภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ผ่าน
สื่อภาพยนตร์จาก Netflix ผลการวิจัยนี้ สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อวางแผนและ
พัฒนารูปแบบการสอนของผู้สอน และเพื่อให้รูปแบบการสอนมีความสอดคล้องกับวิธีการเรียนของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาภาษาอังกฤษในองค์รวมต่อไป  
 
ค าส าคัญ: กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์  การเรียนรู้ค าศัพท์  ผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21  ผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย 

 
Abstract 

Vocabulary knowledge is essential for the development of the four English skills. The purpose of 
this study was to study the vocabulary learning strategies frequently used by 32 fourth-year Business English 
students. The research instruments were two sets of questionnaires. The first questionnaire aimed to 
investigate vocabulary strategies used by the participants. This questionnaire was developed from Schmitt’s 
(1997) vocabulary learning strategies and related studies such as Su (2018). The second questionnaire was 
to follow up interesting themes emerging from the first questionnaire. After analysing the data through 
descriptive statistics (frequency), the findings suggest that the most frequently used strategies were learning 
(word definition) through a mobile application, asking about word definition from classmates, connecting 
words to personal experience, speaking or explaining things in English, listening to English music, and learning 
through movies on Netflix. The findings can be useful for developing teaching strategies to fit learning styles 
of learners in the 21st century. This may enhance their motivation to learn vocabulary, which can lead to 
the development of their four skills of English.  

 
Keywords:  vocabulary learning strategies, vocabulary learning, learners in the 21st century, learners in 
tertiary education  
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ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการและระดับความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Factors related to Entrepreneurship and Entrepreneurship Readiness Level of 
University Students in Digital Economy Era: A Case Study of  

Prince of Songkla University 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับในการเป็นผู้ประกอบการและระดับความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลกรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับระดับความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัย ศึกษาระดับความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยและน าเสนอรูปแบบกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมของการเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา โดย
งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีการทดสอบความน่าเชื่อถือโดยีระดับความเช่ือมั่น (Reliability (Alpha=
0.87) ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ท าการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) แบบวิธี K – 
Means Cluster โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศอยู่ในช่วงอายุ 21-23 ปี มี
กลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุดอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 140 คน ในกลุ่มคลัสเตอร์ระดับความพร้อมต่ าพบว่าปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อระดับความพร้อมของนักศึกษา ซึ่งได้แก่องค์ประกอบทางด้านเงินทุน ฐานะ 
ความมั่นคงในชีวิต และระบบเศรษฐกิจ ในส่วนของกลุ่มคลัสเตอร์ระดับความพร้อมสูงพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาเป็นปัจจัยที่
นักศึกษายังคิดว่ายังเป็นจุดด้อยเช่นองค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ 
ตลอดจนหลักสูตรที่เปิดสอนที่สอดแทรกความเป็นผู้ประกอบการเป็นต้น จากผลดังกล่าวนั้น งานวิจัยนี้ได้ฉายภาพรวมที่
สะท้อนสภาพปัจจุบันของระดับความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์
การศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ค าส าคัญ: ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ การผู้ประกอบการ การศึกษาด้านการประกอบการ  เศรษฐกิจดิจิทัล 
 

Abstract 
This research aim to investigate factor related to entrepreneurship and  entrepreneurship readiness 

level of undergraduate student at Prince of Songkla University. This research employed questionnaire to 
collected data. The questionnaire reliability was tested as alpha=0.87.  The 400 samples of this research 
collected by quota sampling through population ratio of 5 campuses. The research employed k-mean 
cluster analysis for identifying readiness level. The result shows majority of respondents are age between 
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21-23 years old. Hat Yai campus hold the biggest sampling by quota ratio. The clustering result 
demonstrated 2 levels of readiness. In low readiness cluster found Socio-economic factor as a significant 
contributory factor but in high readiness cluster, we found that education facility and environment is an 
important factor that university can further fill the gap in order to accelerate entrepreneurship readiness 
level of their students. This research demonstrate the overview perspective of entrepreneurship readiness 
level at Prince of Songkla University in which contributing to entrepreneurship education strategy of 
university in the soon future. 
 
Keywords: Entrepreneurship readiness, Entrepreneurship, Entrepreneurship education, Digital economy 
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บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนการสอนที่ค านึงถึงศักยภาพของนักศึกษาจะท าให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต้องการ การศึกษา

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการแยกตาม
สาขาวิชา 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านสาขาที่เรียน ด้านสถาบันการศึกษา ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านครอบครัว และด้านการ
สอน แยกตามสาขาวิชา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา สถิติธุรกิจ 1 ในภาค
การศึกษาที่ 2/2562 จ านวน 389 คน สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ จากผลการศึกษาพบว่า 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงไม่ต่างจากสาขาวิชาการ
บัญชีแต่ทั้งสองสาขามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างจากสาขาอื่น สาขาวิชาการตลาดกับสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไม่ต่างกันแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองสาขาต่างจาก
สาขาอื่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างจากทุกสาขา ส่วนนักศึกษาตกค้างมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างจากทุกสาขา 

2) ความพึงพอใจต่อด้านสาขาที่ก าลังศึกษาอยู่ ด้านสถาบันการศึกษา ดา้นกลุ่มเพื่อน ด้านครอบครัว และด้านการ
สอน มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามสาขาที่เรียน  

3) ความพึงพอใจต่อด้านสาขาที่ก าลังศึกษาอยู่มีความสัมพันธ์กับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในทิศทางเดียวกนั ความ
พึงพอใจต่อด้านกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทิศทางเดียวกัน 

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มและ
กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อเพ่ิมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแตล่ะสาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ให้ดียิ่งขั้น 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ค่าสหสัมพันธ์  สาขาวิชา  ความพึงพอใจ 

 
Abstract 

The teaching and learning management takes into account the student's potential achieve the 
desired outcome of the student's academic achievement. The study aims to the following: 
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1) To compare the academic achievement of students from Faculty of Commerce and 
Management by programs. 

2) To compare satisfaction in the fields of study, educational institutions, peer group, family and 
teaching by programs.  

3) To study the correlation between satisfaction towards factors and academic achievement. 
The sample was students of the Faculty of Commerce and Management, 389 students enrolled in 

Business Statistics I course in the semester 2/2019.   The data were analyzed by using descriptive statistics 
including frequency percent mean and standard deviation.  Inferential statistics including one way analysis 
of variance and correlation analysis were used to analyze the data in this study, as well. The results showed 
as follows: 

1) The academic achievement of students in the program of insurance and risk management was 
not different from the accounting program, but both disciplines had different academic achievement from 
others.  Marketing program and information management and computer program had the same academic 
achievement of students, but the academic achievement of students in both programs was different from 
others.  The Business English program had different academic achievement from all programs.  The other 
program had different academic achievement from all programs. 

2) The satisfaction towards the program being studied, educational institutions, peer group, family 
and teaching was different by programs.  

3) The satisfaction towards the program being studied was positively correlated to the academic 
achievement. The satisfaction towards peer group was positively correlated to academic achievement. 

The results of this study can be used as a guideline for planning and designing group teaching and 
learning activities in order to improve the academic achievement of the students whom are enrolled in this 
course. 
 
Keywords: academic achievement, correlation, program, satisfaction 
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บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

เรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติและการบูรณาการศาสตร์วิชา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างศาสตร์การบัญชี และเทคโนโลยีดิจิทัล ในรายวิชาการบัญชีบริหารและการน าเสนอ
ข้อมูลทางธุรกิจ และ (2) ประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ทักษะชีวิต วิธีการจัดการเรียนการสอน เป็นการใช้โครงงานเป็นฐาน ในการวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจ และน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบจินตทัศน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจข้อมูลทางการบัญชีได้ง่ายขึ้น งานวิจัยแบ่งกลุ่มผู้เรียน ซึ่งเป็นนักศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ช้ันปีที่ 3 โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ (1) กลุ่มผู้เรียนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ จ านวน 64 คน และ (2) 
กลุ่มผู้เรียนที่เรียนเฉพาะวิชาชีพบัญชี จ านวน 51 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน การสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังน้ี (1) การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน เป็นวิธีที่เหมาะสมในการบูรณาการรายวิชา และ (2) ผลการประเมินทักษะของนักศึกษาพบว่า กลุ่มผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมี
ความแตกต่างกันในด้านทักษะการเรียนรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในขณะที่ ทักษะชีวิต ของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นประเด็นด้านการคิดริเริ่ม นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการประเมินโครงงานของอาจารย์ผู้สอน
และผู้เชี่ยวชาญด้านบญัชีซึ่งเห็นว่ากลุ่มผูเ้รยีนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์มทีักษะที่ดีกว่าในด้านกระบวนการคิดและการน าเสนอ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการสังเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีรวมถึงการเลือกเทคนิคการน าเสนอได้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้ใช้ ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนให้ผู้สอนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการมากข้ึน ในรายวิชาอื่น ๆ  
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
การจินตทัศน์ข้อมูล  
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Abstract 
Multidisciplinary learning is the learning process focusing on understanding and learning by 

practicing and integrating multiple knowledge domains. This research is aimed at (1) designing of a 
multidisciplinary learning method between accounting and digital technology disciplinary approach in 
Managerial Accounting and Business Presentation subjects and (2) evaluating of developed 21st century skills 
through multidisciplinary teaching using the project-based learning (PBL) by integrating two knowledge 
domains which are Cost Analysis and Data Visualization. Learners, who are third-year students in the 
Accounting major, are divided into 2 groups that are 1) the sixty-two learners who study in multidisciplinary 
courses, and 2) the fifty-one learners who enroll only Managerial Accounting subject. The research finding 
shows that 1) PBL is an effective and suitable method for the multidisciplinary teaching and 2) learning and 
digital literacy skills are significantly different between 2 groups of learner, while they possess same life 
skills level except initiative skill. Additionally, lecturers and domain specialists give their own opinion, based 
on the learnings’ project evaluation, that critical and logical thinking skills and data analytic and presentation 
skill in accounting of the learners in multidisciplinary teaching group are better than the other.  
 
Keywords: Multidisciplinary learning, Project-based learning, 21st-Century Skill, Data Visualization 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยแบบบรรยายเชิงความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 165 คน เก็บรวบรวมข้อมูระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2563 เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้ค่า CVI เท่ากับ 0.94 และ 
1 ตามล าดับ และหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.96 และ 0.91 ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 2.78, 
S.D. = 0.47; Mean = 3.38, S.D. = 0.48) ตามล าดับ ส าหรับการรับรู้สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษมีความสมัพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจต่อการเรียนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.84, p < 0.01) จากผลการวิจัย ใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการภาษาอังกฤษในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเน้นการพัฒนา
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะการเขียนสรุปเนื้อหาและเนื้อหาการเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรยีนการสอนโดยการบูรณาการภาษาอังกฤษ  การรับรูส้มรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ  ความพึงพอใจ  
นักศึกษาพยาบาล   

 
Abstract 

  The descriptive correlational research aimed to examine the perceived English competency and 
satisfaction of integrating English language into undergraduate nursing courses for fourth year nursing 
students, and examine the relationship between perceived English competency and satisfaction of 
integrating English language into undergraduate nursing courses. Samples were 165 fourth year nursing 
students. The data was collected between February and March 2020. The research instruments were 
demographic data form, the Perceived English Competency Questionnaire and the Satisfaction of Integrating 
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English Language into Undergraduate Nursing Course Questionnaire. The CVI values of these instruments 
were 0.94 and 1 respectively. In addition, reliability test showed the Cronbach’s alpha coefficient of these 
instruments were 0.96 and 0.91, respectively. The findings of the study revealed that the overall mean 
scores of perceived English competency and satisfaction of integrating English language into undergraduate 
nursing courses were at moderate level (Mean = 2.78, S.D. = 0.47; Mean = 3.38, S.D. = 0.48, respectively). In 
addition, there was a significant positive correlation between perceived English competency and satisfaction 
of integrating English language into undergraduate nursing courses (r= 0.84, p < 0.01). This study provides 
an insight into improvement of integrating of English language into undergraduate nursing courses for nursing 
students, focusing on four English skills according to student’s needs. In addition, developing English 
language competency particularly focuses on writing skill and content.    
 
Keywords: Nursing students, Integrating English language into undergraduate nursing courses, Perceived  
English competency, Satisfaction 
 
  



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

510 

การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาการจัดการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Increasing Motivation and Participation through the Blended Learning Approach for 
Information Technology Project Management Course  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน

วิชาการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) เพื่อประเมินระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ในวิชาการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในวิชาการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีหลักสูตรระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการสอน (2) ระบบจัดการ
เรียนการสอน ClassStart (3) เกมออนไลน์ Kahoot! (4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (5) แบบสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และ (6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าที (t-test) ผลการวิจัยปรากฏว่า 
(1) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานสูงกว่ าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยประสิทธิภาพของการเรยีนรู้เท่ากับ 79.16/80.00 (2) ส าหรับการใช้เกม Kahoot! มีผลต่อการกระตุน้การมสีว่น
ร่วมในช้ันเรียนเท่ากับร้อยละ 97.62 (3) ส าหรับการใช้ระบบจัดการเรียนการสอน ClassStart มีผลต่อการกระตุ้นการเข้าช้ัน
เรียน ซึ่งนักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาเท่ากับร้อยละ 92.86 และ (4) ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก   
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 

Abstract 
The purpose was to (1) study the student learning achievement on the blended learning approach 

for Information Technology Project Management course; (2) evaluate levels of participation on the blended 
learning approach; ( 3)  assess the students’  satisfaction towards the blended learning approach of the 
course. The research sampling group was undergraduate students majoring in Information System at Faculty 
of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University who enrolled in the Information 
Technology Project Management Course in academic year 2019.  The research instruments included ( 1) 
teaching plan; (2) Learning Management System (ClassStart) ; (3) online game (Kahoot! ) ; (4) pre-and post-
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tests; ( 5)  behavioral observation form on the participation in the blended learning activities; and, ( 6) 
assessment form on students’  satisfaction towards the blended learning approach.  The data analytical 
statistics were means, standard deviation and t- test.  The findings reveal that ( 1)  the evaluation on 
effectiveness of the blended learning approach is 79. 16/ 80. 00 resulted in the academic achievements of 
students after participated in the blended learning approach were better than before their participations in 
the statistical significance of 0.1; (2)  the blended learning approach integrated with online game (Kahoot! ) 
has motivational effects to the classroom as it could be seen from in-class participation at 97.62 %; (3) the 
integration of ClassStart exposes its effect on class attendance in which the percentage of on time is 92.86; 
and (4) the level of students’ satisfaction in the blended learning approach was high level. 

 
Keywords:  Motivation, Interaction, Blended Learning 
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาบัญชีภาษีอากรเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

The Design of the Tax Accounting Course Learning Management in Preparation for 
Accounting Students’ Field Experience Training  
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อาจารย์, หลักสูตรบัญชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาบัญชีภาษีอากรเพื่อเตรียมความพร้อม

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) แบ่งเป็น 3 
ช่วงดังนี้ 1) ปีการศึกษา 2559-2560 เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และสรุปความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีอากรที่นักศึกษาต้องน าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 2) ปีการศึกษา 2561 ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานครอบคลุมความรู้ทางภาษีอากรในหัวข้อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ 
ที่จ่าย 3) ปีการศึกษา 2562 ประเมินผลการน าความรู้จากการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานไปประยุกตใ์ช้กับการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจ านวน 175 คนโดยใช้แบบสอบถาม   ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในการกรอกแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และใบ
แนบมากท่ีสุดคิดเป็น 28.6% รองลงมาคือการบันทึกบัญชีคิดเป็น 21.7% การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มคดิเป็น 16% การค านวณ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคิดเป็น 13.7% การกรอกแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 คิดเป็น 10.1% ความรู้ในการออกแบบ
เอกสารใบก ากับภาษีถูกน าไปใช้น้อยที่สุดคิดเป็น 7.6% และมีจ านวน 2.3% ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงงานเนื่องจากไม่ได้
รับผิดชอบงานทางด้านภาษีอากร  จากผลการศึกษาผู้สอนสามารถน าไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานให้ตรงกับความรู้ที่นักศึกษาน าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามและปรับใช้กับ
การท างานเมื่อนักศึกษาส าเร็จ การศึกษาต่อไป 

 
ค าส าคัญ: โครงงานเป็นฐาน  บัญชีภาษีอากร  ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
Abstract 

The objective of this research was to examine the design of the learning management of the Tax 
Accounting course to prepare accounting students for their field experience training. By employing action 
research methods, the research was divided into three phases as follows: 1) in the academic year 2016-
2017, data were collected from the students who had received field experience training, and the knowledge 
of taxation which future students could apply to their field experience training was summarized through 
the use of interviews; 2) in the academic year 2018, a learning management project on the knowledge of 
taxation comprising the topics of corporate income tax, value-added tax (VAT) and withholding tax was 
designed; 3) in the academic year 2019, by using questionnaires, the researcher conducted assessment of 
the results of the knowledge applied from the project-based learning instruction to the field experience 
training of 175 students who had registered for the Cooperative Education course.  The findings of the study 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

513 

indicated that the students used their knowledge on the topic of “Filling out the Withholding Income Tax 
Return P.N.D.1, P.N.D.3 and P.N.D.53 and Attachments” the most, accounting for 28.6 percent, followed by 
the topics of “Accounting Records”, accounting for 21.7 percent, “VAT Calculation”, accounting for 16 
percent, “Withholding Tax Calculation”, accounting for 13.7 percent, “Filling out the VAT Return P.P.30”, 
accounting for 10.1 percent and “Designing Tax Invoice Documents”, accounting for 7.6 percent, 
respectively. However, the rest of the knowledge, accounting for 2.3 percent, was not based upon not the 
project since the students were not responsible for taxation work.  Based on the findings, accounting 
teachers are, therefore, recommended to align their project-based instruction to the types of taxation work 
for which students are to be responsible during their field experience training. By doing this, their students 
will be able to work effectively to meet the needs of the workplace at which they receive field experience 
training and ultimately apply the knowledge gained from the project-based instruction to their future work, 
after graduation. 
 
Keywords: Project-Based Learning, Tax Accounting, Field Experience Training 
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วิธีกระบวนการคิดเชิงออกแบบภายใต้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 
กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแกงบ้านท่าสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในศวตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานรวมทั้งชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ อีกทั้งภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่โควิด -19ในปัจจุบัน ส่งผลให้การ
ด าเนินชีวิตแบบเดิมของคนท่ัวโลกหยุดชะงักลง ธุรกิจประสบปัญหาอย่างหนักจากมาตรการ social distancing การศึกษาครั้ง
นี้ผู้สอนจึงน าเอาสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแกงบ้านท่าสน จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับผลกระทบ
จากโรคระบาด Covid 19 มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยการน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้  2) เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยวิธีสร้างการตลาดเชิงเนื้อหาโดยผู้เรียน ผลที่ได้จาก
การศึกษาพบว่าผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งสอดคล้องกับผลจากการประเมินโดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการตลาดเชิงเนื้อหาที่น าเสนอบน Facebook ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกและวีดีโอ 
และการเพิ่มช่องทางการขาย อีกทั้งการประเมินของผู้เรียนแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อวิธีการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบภายใต้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
ค าส าคัญ: วิธีกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การตลาดเชิงเนื้อหา  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

Abstract 
Education in the 2 1 st Century needs to develop learners’  skills to respond labor market demand 

within community, society, and nation.  Nowadays, the threat of the emerging disease COVID-19 disrupts of 
the traditional lifestyle of people around the world.  In this study, the instructor applied the real problem 
situation of Baan-Thason Curry Paste Community Enterprise, Surat Thani Province.  Therefore, the objectives 
of this study are:  1)  to enhance learners’  problem- solving skill with a design thinking approach based on 
problem-based learning. 2) To increase distribution channels for community enterprises by creating content 
marketing by learners. The results showed that learners have problem solving skills, this finding is consistent 
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with the surveyed result of the community enterprise members found that the highest levels of satisfaction 
were content presentation on Facebook:  infographic and video and the community’s distribution channel 
development. In addition, the learner's assessment showed that the learner had a high level of satisfaction 
with the method of managing the design thinking process under problem-based learning. 
 
Keywords: Design Thinking, Problem-Based Learning, Content Marketing, E-Commerce 
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A Better Change of Educational Development Policy in Higher Education? :  
An Inquiry of the Quality Assurance in Thailand 
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Abstract 
In recent decades, countries globally have prioritized improvement of quality in higher education 

because of its relationship with national development. An important tool in improving the quality of 
education by policy formulation, implementation, and evaluation is educational quality assurance policy. 
This study aims to examine the quality assurance policy of higher education in Thailand (1999 – 2019) and 
the relevant factors. Although the policy was defined as an Act, implementation and evaluation was limited 
by several factors reflected by achievement of graduates, university ranking and country’s competitiveness. 
Thus, prioritizing quality assurance policy process development and facilitating the relevant factors is 
essential. 
 
Keywords: Educational Development, Higher Education, Policy, Quality Assurance  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อคุณลักษณะ
มหาบัณฑิตส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นกลุ่มประชากรใน
การศึกษา คือ ผู้สอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 11 คน ศิษย์เก่า 11 คน ศิษย์ปัจจุบัน 17 คน (ชาวไทยและต่างชาติ) ผู้เรียนใน
อนาคต 10 คน นักศึกษาปริญญาตรี 50 คน ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและเอกชน 16 คน และผู้ใช้บัณฑิต 25 คน รวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
มหาบัณฑิตที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบุตรงกันเกี่ยวข้องกับ 1) สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษข้ันสูง 2) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ประยุกต์ศึกษา 3) ความรู้และทักษะการเผยแพร่ผลงานวิจัย 4) ความรู้และทักษะในการพัฒนางาน 5) คุณธรรมและ
จรรยาบรรณการวิจัยขั้นสูง 6) ความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 7) ความยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง 8) ทักษะการแก้ปัญหาและการท างานร่วมกับผู้อื่น 9) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผลจากการศึกษานี้สามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ตามแนวทาง 
OBE เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและชุดรายวิชาของหลักสูตรมีความ
สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การปรับปรุงหลักสูตร  คุณลักษณะมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the stakeholder needs on graduate attributes for 

improving graduate program in Teaching English as an International Language program, Faculty of Liberal 
Arts, Prince of Songkla University based on the approach of outcome- based education ( OBE) .  The 
stakeholder population in this study consisted of eleven lectures and thesis advisors, eleven alumni, 
seventeen current students, ten prospective students, fifty undergraduate students, sixteen government 
and private staffs and twenty- five program employers.  The in- depth interview and online questionnaire 
were used for data collection. The result found that the stakeholder needs on graduate attributes were 1) 
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advanced competence in English, 2) knowledge in applied English language studies, 3) knowledge and skills 
essential for conducting and disseminating research, 4)  knowledge and skills essential for enhancing 
professional practices, 5) high morality and ethics, 6) Intercultural awareness, 7) Flexibility and adaptability 
to change and diversity, 8)  Problem- solving and teamwork skills and 9)  Digital literacy.  The finding of this 
study can be apply for improving the graduate program in Teaching English as an International Language 
program base on OBE approach.  Finally, the program learning outcome, philosophy, objective, program 
structure, subject and module of this program can be achieved based on stakeholder needs.  
 
Keywords: Stakeholder needs,  Program improvement,  Graduate Attributes, English Language 
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อิทธิพลของจ านวนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ : กรณีศึกษาในรายวิชาสถิติ   
The Influence of the Number of Devices Used in Online Learning on Academic 

Achievement: A Case Study on a Statistical Course.   
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บทคัดย่อ 

จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ เช่น  ความสามารถในการเรียนรู้ แรงจูงใจใน
การเรียน สภาพแวดล้อมในห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน เป็นต้น ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของจ านวน
อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูใ้นวิชาสถิติการวิจยัส าหรับรฐัประศาสนศาสตร ์โดยตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้ งนี้  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสถิติการวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามจ านวนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ (2) แบบทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที สถิติทดสอบไคก าลังสอง การ
วิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก ผลการวิจัยพบว่า (1)  นักศึกษาที่อุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพียงชนิดเดียวมีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้เฉลี่ยแตกต่างจากนักศึกษาที่อุปกรณ์การเรียนออนไลน์มากกว่า 1 ชนิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) 
จ านวนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ระดับ 0.05 (3) นักศึกษาที่อุปกรณ์การเรียน
ออนไลน์มากกว่า 1 ชนิด มีโอกาสที่จะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้มากกว่าหรือเท่ากับค่ามัธยฐาน 3.995 เท่า ของนักศึกษาที่
อุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพียงชนิดเดียว 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  การเรียนออนไลน์  ความสัมพันธ์  
 

Abstract 
Previous studies has found that factors influence the learning achievement, e.g. learning ability, 

learning motivation, classroom environment, instructors, etc. The objective of this study was to study the 
influence of the number of devices used in online learning on academic achievement for Statistics for 
Research of Public Administration course. The sample was undergraduate students majoring in Public 
Management at Faculty of Liberal Arts and Management Sciences, Prince of Songkla University who enrolled 
in the Statistics for Research of Public Administration Course in academic year 2019. The research 
instruments included (1) questionnaire of the number of devices used in online learning; (2) achievement 
tests. Statistical analysis i.e., frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test, Chi-squared test, and 
logistic regression analysis. The findings can be concluded as follows: (1) there were found significantly 
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different at 0.05 level between students who had only one device and those who had more than one 
device; (2) number of devices is associated significantly with academic achievement; (3) students who had 
more than one device were 3.995 times more likely to academic achievement greater or equal than the 
median than students who had only one device. 
 
Keywords: Academic Achievement,  Online Learning,  Association 
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การเรียนรู้นอกชั้นเรียนด้วยระบบดิจิทัล: ห้องเรียนในยุคโควิด 19   
Flipped Classroom through Digital System: A Classroom in the Age of COVID-19 
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บทคัดย่อ 

 การแพร่กระจายของโควิด19 ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในช้ันเรียน และธุรกิจจ านวนมาก   อย่างไรก็ตาม 
อุบัติภัยนี้ได้เปิดโอกาสให้อุปกรณ์ชนิดใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ เช่น การสื่อสารผ่านกล้อง-ไมค์
ดิจิตัล  แพลตฟอร์มออนไลน์ สมาร์ทโฟน ตลอดจนอุปกรณ์ที่ออนไลน์ต่อพ่วงอื่นๆ  เครื่องมือเหล่านี้ได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้นอกช้ันเรียนเมื่อห้องเรียนแบบเดิมกลายเป็นความเสี่ยงต่ออัตราการแพร่เช้ือโควิด 19   การ
เปลี่ยนแปลงนี้ท าให้เกิดผลที่ตามมาคือการเรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนต้องปรับตัวเองมากขึ้น  ทั้งยังต้องท าแบบฝึกฝน และ
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลภายนอกช้ันเรียน จนกลายเป็นความปกติ ใหม่ที่ผู้สอนพยายามบูรณาการเข้ากับกระบวนวิชาใน
แบบเดิมที่เน้นการบรรยาย และการสอบในห้องเรียน   บทความนี้น าเสนอผลการออกแบบการเรียนรู้นอกช้ันเรียน ผ่าน
แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Google Suite การเรียนด้วยตนเองผ่าน Code.org และการวิเคราะห์แอปจากเว็บไซต์ของส านัก
พัฒนารัฐบาลดิจิตัล (apps.go.th) ในกระบวนวิชา การบริหารระบบสารสนเทศภาครัฐ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผลจากการออกแบบการเรียนรู้ครั้งนี้ พบว่าผู้เรียนสามารถปรับแนวทางการเรียนรู้ และร่วมท า
กิจกรรมนอกช้ันเรียนได้โดยไม่มีอุปสรรค์แม้พวกเขาส่วนใหญ่อาจไม่เคยใช้เครื่องมือใหม่ๆ เหล่านี้มาก่อน 
 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคช่ัน (Application)  นวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)  แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์  
การเรียนรู้นอกห้องเรียน (Flipped Classroom)  
 

Abstract 
 The spread of COVID-19 has affected classroom learning and business immensely.  However, this 
COVID-19 breakout opens the opportunities for new tools that ease users can learn via online systems such 
as communication through digital camera-mike, online platform, smartphone, and alike online peripheral 
equipment. These tools have become the flipped classroom's needs when the traditional ones are exposed 
to the risk of COIVD-19 contamination rate.  The changes result in learning methods that the learners must 
adjust themselves, including the practices and data inquisition from sources outside the classroom, which 
becomes a new normal that the teachers have tried to integrate into their typical courses emphasized with 
lectures and exam proctors. This paper presents the result of a flipped classroom design with a main online 
platform called Google Suite, self-pace learning through Code.org, and government app analysis from the 
Government Application Center (apps.go.th) under the course subject titled Public Management Information 
System, an undergraduate program in Public Administration, Chiang Mai University. The result of this learning 
design discovers that the learners were able to adjust learning approaches and involved in the flipped 
classroom activities without obstacles followed course objectives although many of them may have not 
used these new tools before.      
 
Keywords: Application, Learning Innovation, Online Learning Platform, Flipped Classroom   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความต้องการจ าเป็นและเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา

ตนเองตามสมรรถนะหลักคร ู2) วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดต้องการจ าเป็น และ  3) ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จ านวน 337 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถามการประเมินความต้องการจ าเป็นและค าถามในการจัดกระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเรียงอันดับความส าคัญของข้อมูล  (PNIModified)  การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์เนื้อหาสนทนากลุ่ม  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ครูมีความต้องการในการพัฒนาตนเองมากที่สุด คือ 
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรยีนรู้  รองลงมา การประสานชุมชนเข้ามามีส่วนรว่ม และการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ตามล าดับ  2) สาเหตุที่ท าให้เกิดต้องการจ าเป็น คือ ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยแต่ขาดทักษะในการท า 
ใช้ในการประเมินเลื่อนวิทยฐานะของครู ตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
เห็นความส าคัญขององค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ 3) ทางเลือกในการแก้ปัญหา ต้นสังกัดควรศึกษาความต้องการ สนับสนนุ 
ส่งเสริม จัดอบรมการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ให้บทบาทชุมชนมากยิ่งขึ้น
ในการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในระดับต่าง ๆ  
 
ค าส าคัญ: ความต้องการจ าเป็น  การพัฒนาตนเอง  สมรรถนะหลักของครู         
  

Abstract 
The research objectives were to :  1)  study the needs assessment and the needs priority for 

competency development of teachers 2) analysis the cause of the needs assessment and 3) define options 
for solving problems.  The sample group of this research was consisted of 377 teachers in the secondary 
educational service area office 13 selected using stratified a questionnaire tool structured interview 
protocol, statistics, which are used in data analysis including frequency (f), percent (%), average (x)̅, standard 
deviation (S.D.) the modified priority needs index (PNIModified ) and the analysis of content.  The results can 
conclude that 1)  Assess the needs for self- development based on the core competencies of the teacher 
had an overall result at the highest level.  Next aspect was the participant within community and creating 
knowledge and innovation for learning management.  2)  The cause of need assessment was the teachers 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

523 

realize that the important of research is important but the teachers lack of skills in evaluating teachers to 
postpone the academic status.  Realize the importance of the participant in the community, the public 
relations activities, and the importance of new knowledge and innovation of education 3)  The options to 
solve the problems were The Secondary Educational Service Area Office 13 should study needs, supporting 
and promoting, participating the seminar and building the new knowledge and innovation for the teachers 
and also continue to follow-up. Encouraging community roles in organizing school activities through various 
forms of publicity, and networking parents at different levels.  
 
Keywords : Needs Assessment, Self-Develoment,  Core Competency of Teachers 
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บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ ส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจ าเป็นต้องมี
ทักษะ  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในวิชาชีพ แต่ในปีการศึกษา 2562-2563 ที่ผ่านมา นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 3  ไม่สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้เท่าที่ควร เนื่องจากขาดความเข้าใจกิจกรรมในระบบ และขาดทักษะการ
จัดกลุ่มงานด้วยความคิดอย่างมีวิจารณญาณ บทความนี้จึงมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้าน
เสริมสร้างความเข้าใจกิจกรรมในระบบและทักษะการจัดกลุ่มงานด้วยความคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษาหัวข้อการ
ออกแบบโครงสร้างเมนูและหน้าจอติดต่อผู้ใช้ โดยใช้วิธีการสอนด้วยการแสดงตัวอย่างร่วมกับการประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหา
อื่น ๆ ในเชิงปฏิบัติการ ส าหรับการแสดงตัวอย่างนั้น เริ่มจากการก าหนดแนวปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบตั้งแต่ต้นจน
ได้ผลลัพธ์จากข้อมูลน าเข้า พร้อมแสดงวิธีการอย่างละเอียด จากนั้นจึงจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการที่
แนะน ากับปัญหาที่แตกต่างกัน โดยใช้ปัญหาจากโครงงานนักศึกษาพร้อมการทวนสอบโดยผู้สอน จากผลการประเมินตนเอง
ของนักศึกษาในช้ันเรียน 19 ราย จาก 28 ราย พบว่า กระบวนการข้างต้นช่วยเพิ่มทักษะตนเองในระดับมาก มากที่สุด และ 
ปานกลางที่ร้อยละ 52.63 26.32 และ 21.05 ตามล าดับ จึงส่งผลให้การจัดการสอนด้วยการแสดงตัวอย่างร่วมกับการจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบัตินี้ สามารถเพิ่มทักษะการวิเคราะห์และออกแบบแก่นักศึกษา ซึ่งสามารถน าไปใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ได้ ภายใต้
การก าหนดโจทย์ท่ีเหมาะสมกับเวลาของช้ันเรียนต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาที่มุ่ง
ผลลัพธ์ 
 

Abstract 
The currently teaching strategy is focused on outcome- based learning.  Especially, information 

technology ( IT)  students must have the information system analysis and design’ s skills which is the 
profession in desired career. However, in the past two academic years (2019-2020), the 3rd year IT students 
were not good enough on analysis and design skills because of less understanding of system activities and 
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lack of critical thinking skill. This article aimed to improve the information system analysis and design skills 
that focused on system activity understanding and critical thinking in case study of menu structure and user 
interface design. Therefore, the case-solving demonstration and problem-solving workshop were introduced 
with the teaching method.  Particularly, the case- solving demonstration was set the system analysis and 
design guideline from beginning through the last step and shown the delivered output from the input based 
on clearly done step by step.  After the demonstration, the workshop was launched to apply the learned 
process on other problem which was the senior student project under lecturer’s review. We evaluated the 
student self-assessment result, from 19 of 28 students, was high, highest, and moderate level at 52.63%, 
26.32% and 21.05%, respectively. This result showed that the students have expressed in the case-solving 
demonstration and problem-solving workshop supporting the students to increase analysis and design skills. 
They can apply to other courses under the appropriate problem-cases and time. 
 
Keywords: case-based learning, problem-based learning, hands-on workshop, outcome-based education 
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Students’ Quality of Life of the Lamtab School Networking Group under Krabi Primary 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาทัศนะการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาล าทับ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  2)  ศึกษาทัศนะ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาล าทับ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาล าทับ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และ 4) หาแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับ
คุณภาพชีวิตของนักเรียน ในเครือข่ายสถานศึกษาล าทับ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่  กลุ่มตัวอย่าง
วิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในเครือข่ายสถานศึกษาล าทับ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน 222 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครสซี่และมอร์แกน  กลุ่มตัวอย่างวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 6 คนและครูที่
รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาล าทับ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป   ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับทัศนะต่อการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
ทัศนะของนักเรียน จ านวน 37 ข้อ และตอนที่ 3 เกี่ยวกับทัศนะคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามทัศนะของนักเรียน  จ านวน 40 
ข้อ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน มีค่า IOC ตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะต่องานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน .952 และ .968 ตามล าดับ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1)  ทัศนะการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 4 ด้านและระดับ
ดี 1 ด้าน  2)  ทัศนะคุณภาพชีวิตของนักเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก 3)  ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะต่องาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .615 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  4) รูปแบบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาล าทับ เพื่อน าไปใช้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่ามี 5  ข้ันตอน คือ 1) ขั้นวางแผน 
2) ขั้นรู้/ตระหนัก/เข้าใจ 3) ขั้นลงมือปฏิบัติ 4) ข้ันความร่วมมือ 5) ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
 
ค าส าคัญ:  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คุณภาพชีวิตของนักเรียน  นักเรียน 
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Abstract 
The aims of this mixed method research were to: 1) study the attitudes of administrating a student 

assistance system of the Lamtab school networking group under Krabi Primary Educational Service Area 
Office, 2) study the attitudes towards students’ quality of life of the Lamtab school networking group under 
Krabi Primary Educational Service Area Office  3)  investigate the relations between attitudes towards the 
student assistance system and the students’  quality of life of the Lamtab school networking group under 
Krabi Primary Educational Service Area Office and 4) find the process of the student assistance system and 
students’  quality of life of the Lamtab school networking group under Krabi Primary Educational Service 
Area Office. The samples for this quantitative research consisted of 222 grade 6 students for the academic 
year 2020 in the Lamtab school networking group under Krabi Primary Educational Service Area Office. The 
stratified random sampling was used to select the participants.  Krejcie & Morgan table was employed to 
determine the sample size.  The samples for the qualitative research were six school administrators and 
teachers responsible for taking care of student assistance system of the Lamtab school networking group 
under Krabi Primary Educational Service Area Office.  The questionnaires and a group interview were used 
as research instruments. The questionnaires with five - point rating scales were separated into three parts: 
1)  the general information, 2)  the attitudes towards the student assistance system consisting of 35 items, 
and 3) the attitudes towards students’ quality consisting of 40 items. The content validity examination was 
undertaken by 5 experts with IOC during . 60 –  1. 00 and the questionnaires reliability coefficient of the 
relationship between attitudes towards the student assistance system and students’  quality of life was 
at. 952 and . 968 respectively.  The percentage, mean, standard deviation, multiple correlation coefficient 
testing and content analysis were used in the statistical data analysis.   The research results revealed that: 
1)  overall attitudes of the students towards the student assistance system are at a good level.   When 
considering each aspect separately, it revealed that 4 aspects are at excellent levels and one aspect was 
considered to be at a good level.  2)  Both overall attitudes and individual aspect of the attitude towards 
the students’  quality of life were at an excellent level.  3)  The relationship between the overall attitudes 
towards the student assistance system and the students’  quality of life are positively related with a 
moderate level.  Correlation coefficients (R) was .615 and it was significantly related at .001. 4) The model 
for administrating the student assistance system in Lamtab school networking group was used in the process 
including 5 steps:  1)  planning 2)  acknowledge / awareness/ understanding, 3)  action 4)  cooperation 5) 
examination and evaluation. 
 
Keywords:  Student Assistance System, Students’ Quality of Life, Students 
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Abstract 
The world has been changing at a high speed than ever (Buasuwan, 2018). As mentioned by Laverie 

(2006) that for marketing students, in order to be successful, they must develop both marketing knowledge 
and workplace skills which students cannot obtain only through listening to the lecturers. Experiential 
learning (EL) is a learning approach that focuses on procedural skills shows a great deal of potential as a 
useful approach in marketing education (Higgs, 2006). Therefore, in this current study, EL has been chosen 
as an approach to enhance student’s knowledge and comprehension in marketing course , Customer 
Journey in Practice. In the curriculum, the students were required to participate in the real situations acting 
as both marketer and customer in order to understand customer journey and develop marketing 
knowledge. A qualitative research was applied using a semi-structure interview to collect data from all 
students registered in this course and a content analysis was employed  as an analysis method. The results 
show that based on the Experiential learning cycle driven by the resolution of the dual dialectics of action-
reflection and experience-abstraction (Kolb, 1984), students present a higher performance as seen by an 
increase in subject  knowledge and comprehension. Moreover, according to a classroom-observation and a 
content analysis, it shows that students are much more effective in driving their experiential learning cycle. 
The students reflect that learning cycle seems to be complicated at the beginning however they gradually 
perceived the benefits of it and effectively apply it throughout the semester. 
 
Keywords: Experiential Learning, Marketing Course, Learning Cycle 
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บทคัดย่อ 
ทักษะการรู้สารสนเทศเป็นทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพื้นฐานใน

การท างาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการ ทดลอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกร่วมกับการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกร่วมกับการเรียนการสอนแบบผสมผสานฯ และ 2) Google 
Classroom เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบวัดทักษะการรู้สารสนเทศ ประกอบด้วยแบบวัดความรู้และ
แบบวัดทักษะการรู้สารสนเทศ และ 2) แบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนฯ ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
เฉลี่ยความรู้ด้านการรู้สารสนเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการรู้สารสนเทศของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก (x=̅ 2,80 S.D. = 0.46) เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ การใช้เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ การใช้งานห้องสมุด และการด าเนินโครงงาน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สืบค้นข้อมูล ประเมินสารสนเทศ วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบมาตรฐาน 

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ทักษะการรู้สารสนเทศ   
 

Abstract 
Information Literacy is foundational Literacy for 21st century skills, the basic for lifelong learning 

and fundamentals of work. The quasi-experimental research aimed to study the information literacy of 
students that learned by active learning with blended learning, was used the one group pre-test post-test 
design. The samples were 36 undergraduate students. The research instruments included active learning 
with blended learning lesson plan and google classroom. The data gathering instruments consisted 
information knowledge test, information skill test and student’s satisfaction toward instruction. The 
experimental result indicated that the subjects had higher information knowledge mean scores on the post-
test than on the pre-test at .05 level of significance and information skill was rate at high level (x=̅ 2,80 S.D. 
= 0.46), that instruction consisted the activities encourage students to access information resources, using 
tools to search online information, analyze and synthesize the information, and to present the information 
in standard format. 

 
Keywords: Active Learning, Blended Learning, Information Literacy  
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บทคัดย่อ 
 ความท้าทายด้านการเรียนการสอนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานับว่ามีสูงมาก เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 
ส่งผลให้เกิดการปรับตัวและใช้เทคนิคใหม่ๆ ทางด้านการเรียนการสอน เช่น ระบบการเรียนออนไลน์ งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้เรียนส าหรับการเรียนการสอนรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่มีข้อจ ากัดภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติไคสแควร์จากผู้เรียนช้ันเรียนแบบผ่านประสบการณ์ 
โดยทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล และความพร้อมในการเรียน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
จ านวน 63 ชุดพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ
ต่อผู้สอนมากที่สุดคือ สิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อม นอกจากนั้นอุปสรรคส าคัญต่อการเรียนคือ ความเร็วของอินเทอร์เน็ตทั้ง
ของสถานศึกษาและที่พักผู้เรียน รวมถึงข้อจ ากัดด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
จ าเป็นต้องจัดสรรเวลาและสถานท่ีเรียนที่เหมาะสมทั้งผู้เรียนและผู้สอนเพื่อลดสิ่งรบกวน สถานศึกษาควรจัดหาอินเทอร์เน็ตที่
รวดเร็ว โดยอาจสนับสนุนช่ัวโมงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ผู้เรียน นอกจากน้ันผู้สอนควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับผู้เรียนที่
หลากหลายมากข้ึน รวมทั้งให้เวลาในการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาเรียนในช้ันเรียนปกติ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่การเรียนการสอนผ่านประสบการณ์ในรูปแบบออนไลน์ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนการสอนผ่านประสบการณ์  Covid-19  เรียนออนไลน์   

 
Abstract 

There is a high challenging of learning system last year. Because of Covid-19 pandemic, a learning 
system has to adapt the new technic teaching methods such as online class room. This research aims to 
study the factors that effect to student satisfaction of experiential learning method under Covid-19 situation. 
The questionnaires and Cri-square test were used to collected and analyzed the data from experiential 
learning class rooms. This research tested the effect of demographic information and student’s readiness 
for study to student’s satisfaction. The results from 63 questionnaires show that the overall student 
satisfaction leaning was medium high and the key factor that effect student satisfaction to teacher was 
environment disturbances during learning period. Moreover, the problems of learning were the low-speed 
of internet at both education institution and student resident, and interaction between student and teacher 
during the class. Therefore, the experiential learning for online class should consider the arrangement of 
time and place that suitable for both student and teacher to decrease disturbances. Education institution 
should provide the high-speed internet or supporting budget for student to access the high internet quality. 
Moreover, teacher should provide variety contact channels and arrange the additional time slot for advisory 
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the student apart from ordinary class to improve experiential learning’s effectiveness under online class 
room approach.  
 
Keywords: Experiential learning, Covid-19, Online class 
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บทคัดย่อ 

จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของรายวิชาสถิติส าหรับ
นักเศรษฐศาสตร์ ได้ระบุให้ผู้เรียนตระหนักและมีความรับผดิชอบต่องานในหน้าท่ีของตน ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม ผู้สอน
จึงได้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการมอบหมายงานกลุ่ม ซึ่งได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 ว่า 
สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนให้ความร่วมมือไม่เท่ากันแต่ได้รับผลการประเมินในระดับเดียวกัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม โดยการปรับวิธีการประเมิน จากเดิมที่ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเท่าน้ัน เป็นแบบ
ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมประเมินด้วย ซึ่งเป็นการประเมินแบบไม่เปิดเผย โดยใช้เครื่องมือคือแบบประเมินสมาชิกในกลุ่มผ่าน 
google form กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้คือ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่เรียนวิชานี้ในปีการศึกษา 2562 และปี
การศึกษา 2563 วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติ t-test พบว่า คะแนนงานกลุ่มเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 มากกว่าปี 2562 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งผลสะท้อนจากนักศึกษาในปี 2563 ส่วนใหญ่ระบุว่า การให้สมาชิกประเมินการ
ท างานกลุ่มนั้น ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มมากขึ้น ผลการวิจัยเชิงประจักษ์นี้
แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการประเมินแบบใหม่นี้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 
ค าส าคัญ: การประเมินผล  การเรยีนรู้แบบร่วมมือ  วิชาสถิต ิ
 

Abstract 
According to the expected learning outcome in the interpersonal skills and responsibilities of the 

Statistics for Economist course, students have to be aware and take responsibility for their duties both 
individual and group work. The teacher, therefore, organized the cooperative learning by assigning group 
work. One of the problems that were reflected by the students in the academic year 2019 is the assessment 
result where each member did not cooperate equally but the assessment results for all members were 
equal. This research aims to solve the problem related to cooperation in group work by adjusting the 
assessment method. For the previous assessment method in 2019, the teacher was a sole assessor. The 
new method is allowed group members to assess as well. The member assessment is a concealed 
assessment via a google form. The samples in this study were students in the Business Economics program 
who had enrolled in the course during the academic year 2019 and 2020. The result was analyzed using t-
test. The result shows that the mean score for group work in the academic year 2020 is significantly greater 
than in 2019 at 0.05 level. Furthermore, most students in 2020 reflect that this new assessment method 
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motivates them to be more active and participate in group work. Therefore, empirical research shows that 
this new evaluation model definitely solves the problem. 
 
Keywords: Assessment,  Cooperative Learning,  Statistics 
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การประยุกต์ใช้แนวคิด OKRs (Objectives and Key Results) กับโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

Application of “Objectives and Key Results (OKRs)” in English Subject Achievement 
Promotion Project 

 
อัจฉรา ช่ืนใจ  
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Achara Chuenjai 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาการน าแนวคิด Objectives and Key Results (OKRs) มาประยุกต์ใช้กับโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จุดมุ่งหมายของการน าไปใช้คือ การให้คณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ประเมินผลโครงการและคณะท างานประเมินตนเองได้ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารแบบ OKRs กับโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นคณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษจ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
ครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อเสนอแนะ คือ ครูควรพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิด OKRs ให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และน าข้อมูล
จากการวัดผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
ค าส าคัญ: โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  OKRs  สภาพปัจจุบัน  สภาพที่พึงประสงค์ 

 
Abstract 

This academic article focuses on the study of applying Objectives and Key Results ( OKRs)  concepts to 
English Subject Achievement Promotion Project.  The aim of the implementation was that the English 
teachers’ staff enable to do their own self-assessment. The researcher conducted a questionnaire to collect 
data on current and desirable conditions in the OKRs for the project to enhance the academic achievement 
of English subjects.  The sample of the study consisted of 18 English language teachers.  The research 
instruments were questionnaires for the teachers with a validity of 0. 98The statistics used to analyze data 
included percentage, mean, and standard deviation.  It was suggested that teachers used the OKRs concept 
to be more efficient and to utilize the data from the measurement results in further project development. 
 
Keywords: English Subject Achievement Promotion Project, OKRs, Current and Desirable Conditions  
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาการบัญชี: 
กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาทางการบัญชี 
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บทคัดย่อ 

การออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ ในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อันประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทาง
วิชาชีพ คุณค่าและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จ าเป็นต้องออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคนิคที่หลากหลายร่วมกันเพื่อให้
นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสัมมนา
ทางการบัญชี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 โดยใช้วิธีการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563  
ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการณ์เรียนรู้ และการ
สะท้อนกลับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น าข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาข้อสรุปจากการศึกษา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาสัมมนา
ทางการบัญชีโดยใช้กรอบการจัดการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น QSCCS คือ การเรียนรู้ตั้งค าถาม การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ 
การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม บูรณาการร่วมกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้แบบการใช้กิจกรรมเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของรายวิชา ผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เทคนิคผสมผสานสามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชาทีส่ะท้อนสู่สมรรถนะทางวิชาชีพของผู้เรียนได้ทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ: การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์  การเรียนรูเ้ชิงรุกแบบผสมผสาน  สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี 
 

Abstract 
The core concept of outcome-based education is that the learning process should be designed to 

support learners in achieving the expected learning outcomes. In order to develop the professional 
competences of accounting students (i.e., professional knowledge, skills, values and attitude), a variety of 
learning approaches needs to be integrated. The objective of this study is to design the learning process of 
the Seminar in Accounting course for the 4th year students of the accounting program by integrating a range 
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of active learning methods to develop their professional accounting competences in accordance with the 
course learning outcomes. The study was carried out as an action research process (i.e., learning process 
design, learning activities implementation, observation, and reflection) in semester 1 and 2 of the academic 
year 2563.  Data was collected through the observations, in-depth interviews and student performance 
analysis method, followed by the content analysis technique. We conclude that the learning process should 
be designed based on the 5 steps of QSCCS (learning to question, learning to search, learning to construct, 
learning to communicate, and learning to serve), to be integrated with the selection of an active learning 
approach (inquiry-based learning, project-based learning, activity-based learning and cooperative learning). 
We find that this effectively pushes students to achieve the expected learning outcomes with respect to 
all professional competence aspects. Applying mixed active learning approach helps learners to achieve 
the course learning outcomes which in turn allows them to acquire the required professional competences. 
 
Keywords: Outcome-based education, Mixed active learning, Professional Accounting competences 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ศึกษาผู้ประกอบการและผู้จัดการที่เน้นธุรกิจในวัยกลางคนในเอเชีย ท่ีก าลังอัพเกรดตัวเองเพื่อให้ทันคนรุ่น
ใหม่ และศึกษาผลกระทบของอุปสรรคด้านไอทีและภาษาในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในผู้เรียนสูงอายุ นักวิจัยได้เก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้จัดการวัยกลางคนในเอเชียที่มีอายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี ท่ีมีการศึกษาและภูมิหลัง
ทางธุรกิจที่หลากหลาย ปัจจุบันบางคนลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรผู้บริหารนอกเวลา เป็นแต่ละวิชาเฉพาะ หรือเรียนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษานี้ห่างเหินจากการเรียนเป็นเวลาน าน และบางคนที่
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละวิชาอาจมีการศึกษาในระบบเพียงเล็กน้อย ผลการวิจัยยืนยันว่าผู้ประกอบการและผู้จัดการชาวเอเชีย
วัยกลางคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอายุที่มากขึ้น ระดับการใช้คอมพิวเตอร์ที่ต่ า และอุปสรรค
ทางภาษา ไม่ใช่ข้อจ ากัดส าคัญในการแสวงหาความรู้ ผู้ที่มีการศึกษาน้อยก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานเพื่อช่วยให้
พวกเขาจัดการงานได้ดี แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้เรยีนสูงวัยรู้สกึว่าความจ าและสมองไม่เฉียบคมเมื่อเทียบกับตอนท่ียังอายุน้อย แต่
ก็ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ที่หลากหลาย และถึงขั้นสร้างความรู้และภูมิปัญญาใหม่ๆ โดยสังเคราะห์ผสมผสาน
ทฤษฎีเข้ากับการประยุกต์ใช้จริง ผู้ประกอบการและผู้จัดการในเอเชียที่มีอายุมากมักจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้บ ริหารส าหรับผู้ใหญ่ ช่วยให้นักการศึกษา
ออกแบบโปรแกรมและสร้างวิธีการสอน ท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้จัดการสูงวัยสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถ 
 
ค าส าคัญ: การยกระดับการศึกษาขั้นสูง ผู้ประกอบการและผู้จดัการเอเชียวัยกลางคน ทักษะการบริหารจัดการขั้นสูง อุปสรรค
ทางภาษา การเรยีนรู้จากประสบการณ ์

 
Abstract 

This study explores how middle-aged business-focused entrepreneurs and managers in Asia are 
upgrading themselves to catch up with the new generation, and examines the impact of IT and language 
barriers in learning new skills in older learners. To collect qualitative data, the researchers interviewed 
middle-aged entrepreneurs and managers in Asia aged between 30 to 50 from various education and 
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business backgrounds, some are currently enrolled in an executive course part-time, per course or in a MBA 
program. The respondents in this study have been away from education for a long time, and some of those 
enrolled in individual courses may even have little educational qualifications.  Research results confirm that 
middle-aged Asian entrepreneurs and managers have a strong desire to learn new things, and that older 
age, lower computer illiteracy levels, and language barrier are not major obstacles to the quest for 
knowledge. Those with less formal educational qualification have been learning from their work experience 
to help them manage their work well. While generally they feel that their memory and mind is not as sharp 
compared to when they were younger, they make the most from their extensive experience, and even 
create new knowledge and wisdom through synthesis, combining theories with practical application. Older 
Asian entrepreneurs and managers tend to learn better through experiential learning. Findings from this 
research provide insights into adult executive learning, helping educators to design programs and create 
teaching methods to help older entrepreneurs and managers to upskill and reskill. 
 
Keywords: upgrading, advanced education, middle-aged Asian entrepreneurs and managers, advanced 
managerial skills, language barrier, experiential learning 
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บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานถือเป็นวิธีการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การกระตุ้น ให้
ค าปรึกษา และได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้สอน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร 
การท างานเป็นทีม และคุณธรรมจริยธรรม อันส่งผลให้เกิดการบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ครอบคลุมทุก
ด้าน การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานถูกน ามาใช้ โดยแต่เดิมรายวิชาเน้นการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพบัญชี ผ่านการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ โดยใช้ข้อมูลจากธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ข้อมูล
จากบริษัทจ ากัด และห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่าการใช้ข้อมูลจากธุรกิจจดทะเบียนท าให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญามากกว่าการใช้ข้อมูลจากธุรกิจที่มิได้จดทะเบียน ด้วยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่มีความ
ซับซ้อน แต่หากใช้ข้อมูลจากธุรกิจที่มิได้จดทะเบียน จะมีพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารที่มากกว่า เนื่องจากผู้เรียนต้องใช้
ทักษะในการติดต่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการท าโครงงาน พร้อมทั้งมีการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์แก่ธุรกิจด้วย ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของรายวิชาควรผสมผสานกัน
ระหว่างการใช้ข้อมูลธุรกิจที่หลากหลายและตรงกับความสนใจของผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  ผลการเรียนรู้  ทักษะด้านวิชาชีพบัญชี  รายวิชารายงานทางการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน 
 

Abstract 
Project-based Learning (PjBL) is a learning method that allows learners to take action in authentic 

projects under motivating, mentoring and getting feedbacks from the teachers, focusing on the 
improvement of self-learning skills, critical thinking, communication, team collaboration, morality and ethics. 
Furthermore, this results in the achievement of comprehensive learning outcomes for the accountancy 
program. PjBL was initially used in the course that emphasizing on the development of accounting 
professional skills through engaging in real business data from listed companies in the stock exchange. Later 
on, it was modified to use information from a limited company and partnerships that are not listed 
companies in the stock exchange. It was found that using information from listed companies enhanced 
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intellectual skills more than unlisted companies due to the complexity of financial data. Instead, dealing 
with unlisted companies developed more communication skills while interacting with business’s owners in 
order to obtain related information for the projects together with presenting the results to the owners. All 
in all, PjBL implementing which appropriate for context of the course should be blended between the uses 
of various business types and also met the learners' interests. 
 
Keywords:  Project-based Learning,  Learning outcome,  Accounting Professional Skills, Financial Reports & 
Financial Statement Analysis Course 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัย เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  เป็นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และนักศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยใช้พื้นที่ชุมชนห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งความสวยงามทางธรรมชาติของป่าต้นน้ า วิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเมืองเก่า งานวิจัยครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์  คือ 1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อนและหลังเรียน  2) 
ศึกษาพฤติกรรมการวางแผน ของนักศึกษารายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ รายวิชางานออกแบบ
สถาปัตยกรรม 4   และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ รายวิชางาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ  นักศึกษาช้ันปีที่  3 ในรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 
รายวิชางานออกแบบสถาปัตยกรรม 4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 90 คน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบบเฉพาะเจาะจง  ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาทั้งสองคณะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียน  2) มีพฤติกรรมการวางแผนอยู่ในระดับดีขึ้นตามล าดับ ผ่านการ
สะท้อนกลับของข้อมูลจากนักศึกษา คณาจารย์และชุมชน น าไปปรับปรุงโปรแกรมน าเที่ยวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  และ 3) 
นักศึกษาทั้งสองคณะมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าว เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้ที่สร้างสรรค์ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด   
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้  บูรณาการข้ามศาสตร์  ชุมชนเป็นฐาน  การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 
Abstract 

This research’s community-based integrated learning activity model aimed to develop a teaching 
model through Huai Yot District, where is important watershed forest in Trang province, the integrity of the 
ecosystem and culture of Thai Chinese lifestyles in the old town. The purposes of this research were to 1) 
compare the learning achievement on Community – Based Tourism (CBT) before and after they studied 
community based learning methods. 2) study in planning behavior of third-year students in this course using 
community based learning and 3) study opinions of third-year students in this course towards community 
based learning. The sample of this research consisted of 90 students of third-year students in this course 
during the academic year 2020 at Prince of Songkla University Trang campus. Data collected by in-depth 
Interview from key Informants of purposive sampling. The research results revealed that : 1) The learning 
achievement on community-based tourism management of third-year students in this course after the use 
of community-based learning was  better than before. 2) The students had a higher level of planning 
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behavior, respectively. Through reflection from students, lecturer and community for used to improve the 
package tour.  3) Students from both faculties were of the view that this type of teaching was organized. 
Emphasize students to create creative learning. Causing the benefits to learners at the highest level. 
 
Keywords:  Learning activities,  Interdisciplinary , Community-based learning, Community-based tourism 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL (Problem Base Learning) เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติดและการป้องกันภัยจากสารเสพติด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน และเพื่อวัดระดับความมั่นใจของนักเรียน
ต่อความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์การเรียนรู ้การวิจัยครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom 
Action Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (The One Group Pretest Posttest 
Design) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสารวิทยา ได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Sampling) กลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL (Problem Base 
Learning) เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติดและการป้องกันภัยจากสารเสพติด เป็นเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบ และแบบวัดระดับความมั่นใจ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
บรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที ( t-test Statistic) 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังเรียน ผลการศึกษา พบว่า 
  1) ภายการทดลอง กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
  2) ภายการทดลอง กลุ่มเป้าหมายมีระดับความมั่นใจในระดับมากต่อความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   
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Abstract 
  A study on The PBL (Problem Base Learning) Bicycle Learning Management for The Development 
of Learning Achievement in The Dangers of Addictive Substances and Prevention from Addictive Substances 
of Junior High School Students. The aim of this study is to compare learning achievement before and after 
study. And to measure students' confidence in their knowledge, skills, and attributes for their learning 
objectives. This research is Classroom Action Research. The One Group Pretest Posttest Design. The target 
group is student of grad 7/2 (M.1/2) at Sarawittaya School. The target group was obtained through Multi-
stage Sampling. The target group is managed by The PBL (Problem Base Learning) Bicycle Learning 
Management for The Development of Learning Achievement in The Dangers of Addictive Substances and 
Prevention from Addictive Substances for 6 weeks. Collect information with the exam and the confidence 
level test. Content validity check by 3 experts. The data was analyzed by using descriptive statistics such 
as mean, standard deviation. And t-test Statistic comparing the knowledge average score before and after 
study  The findings indicated that 
  1.) After the experiment, an average score of the target group on knowledge was higher and was 
significant at the .05 level.  
 2) After the experiment, the target group had a high level of confidence on knowledge, skills and 
attributes of the learning objectives. 
  
Keywords: Problem Base Learning, The Development of Learning Achievement, Junior High School Students 
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ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของครูปฐมวัย :วิเคราะห์ด้วยวิธีก าลัง
สองน้อยท่ีสุดบางส่วนกับวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

A review of the validity of data regarding the “Quality of Work Life Measurement 
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Covariance Analysis Method 
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บทคัดย่อ 
 โมเดลการวัดที่มีความตรงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่จะส่งผลต่อ
อ านาจในการท านายและทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของครูปฐมวั ย โดยการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วนกับวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบวัด
คุณภาพชีวิตในการท างานของครูปฐมวัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.96  เก็บรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากครูปฐมวัยในกลุ่มภาคตะวันออก 2 จ านวน 5 จังหวัด ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 405 คน ค านวณโดยใช้โปรแกรม G*Power 3.192 (Hair, J. et al,2010) น ามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโมเดล
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วนโดยช้โปรแกรม SmartPLS 3 เวอร์ช่ันทดลองใช้ และวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
โดยใช้โปรแกรม IBM-AMOS ผลการศึกษาพบว่า 
 1.โมเดลการวัดวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของครูปฐมวัยประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสัมพันธ์
ของผู้ร่วมงานมี 4 ตัวช้ีวัด การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ตัวช้ีวัด สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 6 ตัวช้ีวัด ค่าตอบแทนและ
ความก้าวหน้า 7 ตัวช้ีวัด ความภูมิใจในองค์กร  4 ตัวช้ีวัด และความสมดุลในการท างานกับการใช้ชีวิต 5 ตัวช้ีวัด 
 2.การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของครูปฐมวัยโดยใช้วิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน(PLS-SEM) มีความเช่ือมั่นและความ
ตรงสูงกว่าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (CB–SEM) 
  
ค าส าคัญ : ก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน  การวิเคราะห์โมเดลการวัด  โมเดลการวัดคณุภาพชีวิตในการท างาน  ค่าความเชื่อมั่น
และความตรงเชิงเสมือน 
 

Abstract 
Accurate measurement models are essential for structural equation model analysis techniques that 

influence the power to predict and test model performances. The objective of this study was to develop 
and compare the effectiveness and validity of a quality of work life measurement model by comparing the 
results of the analysis data using the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with the 
covariance-based structural equation modeling (CB‐SEM). The tool used for the study was the six 
components of quality of work life model for early childhood teachers in the eastern region of Thailand. 
Data was collected from Multi-stage randomization of a sample group of 405 people by G*Power 3.192 
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(Hair, J. et al,2010). Then this data was analyzed and the analytical methods using the SmartPLS 3 Version 
Demo program and the IBM-AMOS program were compared. The study results are as follows: 

1. The quality of work life measurement model consists of six components, including the 
relationship of employees (4 indicators), administration (4 indicators), work environment (6 
indicators), income and personal development opportunities (7 indicators), pride in the organization 
(4 indicators) and work-life balance (54 indicators).  

2. The analytical approach regarding the quality of the work life model for early childhood 
teachers using the Partial Least Squares is appropriate, particularly when applying the confirmatory factor 
analysis (PLS-SEM) which is more reliable and valid than the covariance-based structural equation modeling 
(CB‐SEM). 

 
Keywords:  Partial Least Square, Covariance Base, Quality of Work Life Measurement Model, Reliability 
and Validity 
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Technology-Enhanced Learning in Higher Education: How to Increase the Student 
Engagement through Online Learning 

 
Patitta Gosalvitra  
Thaksin University 

 
Abstract 

Online learning has risen in popularity within the last 20 years. it's become the huge a part of our 
life and there's the pandemic COVID-19. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. As a 
result, education has changed dramatically, with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is 
undertaken remotely and on digital platforms. Therefore, an appropriate systematic and dynamic approach 
of online learning design is crucial for a positive outcome, starting with planning for integrating online 
elements into a course and creating online activities and implementing them. This research aims to extend 
awareness of upper education instructors about how traditional face to face learning are often transformed 
into online courses so on develop student engagement with both in class and online approaches, whilst 
being time effective for the trainer. This research explores internal and external factors that demotivate 
university students and the ways in which they demotivate themselves to engage in an online class. 
Participants were 100 of none major students at Thaksin University. The data were collected by a 
questionnaire survey and semi structured interviews through online learning. Results of the thematic 
analysis revealed that the theme of learner related issues related to the internal factors that demotivated 
the students. As for the external factors, the themes concerning teaching methods, teaching materials, and 
learning environments emerged from the analysis. With respect to the students’ demotivation, the study 
found the following themes: Goal accomplishment, perceived benefits of the subject, prospects of a better 
future, and social support. The ways the students demotivated themselves reflect the students’ self-
reliance, their determination to improve their engagement toward their future. However, this study indicates 
that internal factors related to the students are more influential than the external ones, particularly in the 
circumstance of teaching and learning at Thaksin University.  
 
Keywords : Technology, Enhanced, Learning,  Engagement, Online learning 
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บทคัดย่อ 

การเรียนในมหาวิทยาลัยต้องปรับรูปแบบเป็นการเรียนบนพ้ืนท่ีเสมือนอย่างทันทีทันใดเนื่องจากการระบาดของไวรสั
โควิค 19 ผู้สอนเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนการสอนให้อยู่บนพื้นที่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ในงานวิจัยนี้
ประยุกต์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ
วิทยาศาสตร์ในรายวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลจ านวน 35 คน และวิชาการท าเหมืองข้อมูลจ านวน 3 คน โดยการ
เรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วยการเรียนรู้อะซิงโครนัสที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อต่างๆ เช่น วีดีโอการสอน เอกสาร
ประกอบ แบบฝึกหัดซึ่งผู้เรียนสามารถปรับให้เหมาะกับความเร็วในการเรียนของตนเองได้ และแบบซิงโครนัสที่ผู้เรียนเรียน
ร่วมกัน ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ณ เวลาจริง โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจออนไลน์โดยไม่ระบุช่ือส าหรับ
วิชาขั้นตอนวิธีซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 23 คนจาก 35 คนคิดเป็นร้อยละ 65  และการสนทนากลุ่มในรายวิชาการท า
เหมืองข้อมูลจ านวน 3 คน และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยวิธีการสถิติเชิงพรรณา และสรุปประเด็นจากผลการ
สนทนากลุ่ม โดยผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยผู้เรียนเห็นด้วยในสัดส่วนมากกว่า 60% ว่าการเรียนแบบผสมผสาน
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ โดยวิธีการอะซิงโครนัสช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเนื่องจากผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบซิงโครนัสส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในการเรียน นอกจากนี้ผู้ เรียนมีความพึงพอใจสัดส่วนมากกว่า 
60% ต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน นอกจากนี้ผลสรุปจากการสนทนายังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในเรื่องของการ
ขาดการโต้ตอบในการเรียนแบบอะซิงโครนัส หรือความยากในการจัดการหลายหน้าจอในการเรียนแบบสอนสด ดังนั้นการ
เรียนรู้ออนไลน์แบบผสมผสานต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ผสมผสาน  อะซิงโครนัส  ซิงโครนัส  
 

Abstract 
The learning platforms at the university have changed unexpectedly to virtual platforms due to 

the Coronavirus (COVID-19) outbreak. The lecturers faced the challenge of delivering content entirely online. 
In this study, the hybrid learning platform was implemented to deliver two subjects, algorithm and data 
structures with 35 students, and data mining with 3 students, at the Information and Communication 
Technology Programme, Faculty of Science.  The hybrid learning platform consists of asynchronous and 
synchronous approaches. The asynchronous approach involves students learn materials such as interactive 
pre-recorded lecture videos, slides, assignments at their own pace from the Learning Management System, 
while the synchronous approach allows students to perform learning activities together in live 
environments.  This study examines students' opinions and satisfaction toward hybrid learning.  An online 
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questionnaire was sent to students of algorithm class which they anonymously completed.  The response 
of the questionnaire was 23 out of 35 students which is a 65% response rate. The descriptive statistic was 
used to analyse the response from the questionnaire.  Also, the focus group interview was conducted with 
3 students of the data mining class.  Results indicated that on average 60% of responses, students agreed 
that the hybrid learning supported their learning.  As asynchronous approach supports their self- directed 
learning as they can plan their own learning experience and synchronous learning improve the interaction 
activities in the class. In addition, on average 60% of respondents were satisfied with hybrid learning. Despite 
the benefits, there were challenges raised from the group discussion such as lack of discussion with 
asynchronous, or the difficulty of managing multiple screens at a live session. Therefore, a hybrid platform 
needs a well-planned instructional to maximal the efficiency of both approaches. 
 
Keywords: Hybrid leaning, Asynchronous, Synchronous 
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บทคัดย่อ 

การวัดและการประเมินผลไม่เพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อตัดสินผลการเรียน แต่วัตถุประสงค์ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ เพื่อทราบพัฒนาการผู้เรียน งานวิจัยเรื่องนี้เสนอวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงควบคู่กับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน งานวิจัยเสนอการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วย 
การเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในห้องเรียน การเรียนออนไลน์มีวีดีโอทบทวนเพื่อเรียนซ้ า ห้องเรียนกลับด้าน การถอด
บทเรียนจากแบบฝึกปฏิบัติ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงประกอบด้วย แบบทดสอบเจตคติ แบบฝึกปฏิบัติ แบบบันทึกการเรียนรู้ การสอบปากเปล่า แบบประเมินโครงงาน 
การสังเกตุ และแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลายท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การสอบปากเปล่าท าให้ผู้สอนเข้าใจผู้เรียนลึกซึ้งและผู้เรียนพัฒนาทักษะ
ความกล้าแสดงความคิดเห็น แบบบันทึกการเรียนรู้และการถอดบทเรียนพัฒนาทักษะการด้านการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปจับ
ใจความ แบบฝึกปฏิบัติและโครงงานช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ห้องเรียนกลับด้านพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การแก้ปัญหา และการท างานร่วมกันเป็นทีม  
 
ค าส าคัญ: การประเมินผลตามสภาพจริง  กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน  การพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

 
Abstract 

Measurement and assessment are not only for summative assessment, as another key objective is 
assessment for learning in order to acknowledge student development. This research presented authentic 
assessment methods together with blended learning process management in a Mobile Programming Course. 
The results of the assessment would be used as feedback for learning development. The design of blended 
learning process management in the course included theories and in-class practice, online learning with 
video reviews for learning repetition, flipped classroom, lessons learned from exercises, and project-based 
learning. The tools for authentic assessment included a student attitude test, exercises, learning record 
form, oral examination, project assessment form, observation, and tests. The findings revealed that 
authentic assessment by using multiple tools generated feedback for learning development in several 
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aspects. For example, oral examination made instructors deep understand the students, and encouraged 
the students to develop their assertiveness. The learning record form and lessons learned from exercises 
helped develop data synthesis skills as well as summarization. Furthermore, exercises and project-based 
learning helped develop programming skills, whereas a flipped classroom assist in the formulation of 
lifelong learning skills, problem-solving skills, and teamwork skills. 
 
Keywords: authentic assessment, blended learning method, assessment for learning, mobile programming 
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ผลของการเสวนาวิชาการ ต่อผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้หัวข้อกรดไขมันทรานส์  
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The Effect of Academic Talk on Learning Achievement in Trans Fatty Acids Topic  
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บทคัดย่อ 
การเสวนาวิชาการ คือ การอภิปรายในหัวข้อที่ก าหนดไว้โดยกลุ่มผู้ที่มีความรู้ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นกิจกรรมในการ

จัดการเรียนรู้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งได้ การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในหัวข้อกรดไขมันทรานส์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการเสวนาวิชาการ และ 2) ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนรู้เรื่องกรดไขมันทรานส์โดยใช้วิธีการเสวนาวิชาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาช้ันปี
ที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโภชนศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 65 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู ้ซึ่งเป็นค าถามแบบปรนยั
จ านวน 10 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจในวิธีการเรียนรู้ จ านวน 8 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า: 

1. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนเรื่องกรดไขมันทรานส์โดยใช้วิธีการเสวนาทางวิชาการ มีผลการเรียนรู้
หลังการเรียน (ค่าเฉลี่ย 7.48 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52) สูงกว่า ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.64 และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรื่องกรดไขมันทรานส์ ด้วยวิธีการเสวนาทางวิชาการ ที่ ระดับ “พึงพอใจ
มากที่สุด” (ค่าเฉลี่ย 4.52 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) 
 
ค าส าคัญ: ผลการเรียนรู้ การเสวนาวิชาการ โภชนศาสตร์ กรดไขมันทรานส์ 
 

Abstract  
Academic talk is group discussion of expert people in a topic defined.  Academic talk can be used 

as a learning activity for any topic in learning management.  The purposes of this research were 1)  to 
compare pre and post learning achievement of Bachelor degree students who learned the Trans Fatty Acids 
topic by academic talk method and 2) to assess the satisfaction of the students on Trans Fatty Acids topic 
learning by academic talk method. The participants consisted of 65 third year students of Prince of Songkla 
University, Surat Thani Campus registered for Nutrition Subject in the first semester of academic year 2019. 
The research instruments included achievement test using 10 objective questions and satisfaction 
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questionnaire with 8 questions.  The data were statistically analyzed by using average, standard deviation 
and t-test. The results showed that;  

1.  Students who learned Trans Fatty Acids topic by academic talk method had post- learning 
achievement (Average 7.48, S.D.  1.52)  higher than pre- learning achievement (Average 3.64, S.D.  0.91)  at 
significant level of 0.05.  

2.  Students had the satisfaction level of “ most satisfied”  on learning Trans Fatty Acids topic by 
academic talk method (Average 4.41, S.D. 0.75). 
 
Keywords: learning achievement, academic talk, nutrition, trans fatty acids 
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บทคัดย่อ 
ความท้าทายในการสอนออนไลน์คือการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาและ

ตั้งใจเรียนได้เสมือนเรียนในห้องเรียน งานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบการแสดง
บทบาทในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เรื่องการประเมินผลแบบฮิวริสติก ผู ้เ รียนจึงต้องทราบ
หลักการ แนวคิด  และสามารถน า ไปประยุกต์เพื ่อการประเมินผลได้ โดย กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 33 คน ในการทดลองให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทเป็นผู้ประเมินผู้ใช้ทั่วไปและผู้ประเมินผู้ใช้ที่เป็นคนป้อนข้อมูลน าเข้า โดยใช้กรณีศึกษาของ
เว็บไซต์ที่อยู่ในกระบวนการทดสอบเพื่อให้ผู้ประเมนิท้ังสองกลุ่มไดป้ระเมินผล ซึ่งผู้ เรียนทั้งสองกลุ่มจะต้องมีความรู้ทฤษฎี
และแนวคิดเรื่องการประเมินผลแบบฮิวริสติกจึงจะสามารถอภิปรายและประเมินผลเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ผู้เรียน
ยังสามารถประยุกต์ความรู้ เพื่อการประเมินในสถานการณ์จริงได้ ในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียน
เรียนรู้ทฤษฎีจากผู้สอนผ่านสื่อการสอนออนไลน์ แล้วท าการทดสอบด้วยข้อสอบมาตราฐานที่ผ่านการประเมิ นหา
ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ต่อมาผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทและท าแบบทดสอบอีกครั้ง 
ผลวิจัยพบว่าผู้เรียนมีอัตราการเรียนรู้เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2 เท่าโดยประมาณ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคือ 3.63 
และหลังเรียนคือ 7.36 จาก 10 คะแนน และจากการทดสอบทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test แบบ paired samples) 
พบว่าการใช้วิธีแสดงบทบาทในการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที ่ระดับ 0.05 ที่ค่า  p เท่ากับ 3.38×10-11 และเมื ่อวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จาก
ผู้เรียน พบว่ามีผู้ เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 จากคะแนนเต็ม 5 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.7  
 
ค าส าคัญ: การแสดงบทบาท  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์   การประเมินแบบฮิวริสติก ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์   
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Abstract 
Online teaching challenge is how to manage teaching and learning in order to achieve the student 

understanding of contents and focusing on learning as they were in the classroom. This research presents 
learning achievement approach based on role-playing for students in Human Computer Interaction course 
in heuristic evaluation topic. To learn this course, learners need to study and understand the principles, 
concepts, and apply them in real-world situations using heuristic assessments. This work experiments using 
33 samples as the second year students who enrolled in the Human-Computer Interaction course at Prince 
of Songkla University, Surat Thani Campus. They were divided into groups to play the role of general 
evaluators and input user evaluators by using a case study of website under testing process. Both role 
playing groups need to know the principles and concepts of heuristic evaluation theory to be able to 
reasonably discuss and evaluate the website. In addition, the student can apply their knowledge for 
evaluating in real situations. To test the learning achievement, the students ordinary learn the theory from 
the teacher through online teaching materials and then test with standardized exam. Note that, the Index 
of item objective congruence (IOC) was used to valid the exam. Next, the students learn from role-playing 
and repletely do the exam test. The results show that the rate of learning achievement after role-playing 
is higher than double the ordinary online learning. The average exam point after role-playing is 7.36 while 
before role-playing is 3.63 of 10. The role-playing has scientifically learning achievement more than the 
ordinary online learning at p-value 3.38×10-11. The satisfaction of role-playing of human-computer 
interaction course in the heuristic evaluation topic found that mean of 4.06 and standard deviation of 0.7 
were considered as good. 
 
Keywords: Role-playing, online teaching and learning, heuristic evaluation, Human-Computer Interaction 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมกูเกิ้ล (Google classroom และ Google meet) และ 2) ศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการใช้
ระบบ โดยท าการส ารวจข้อมูลจากนักศกึษาจ านวน 17 คนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 933-202 การจัดการวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อาหาร ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 94.12 และอายุเฉลี่ย 19.71±0.47 ปี นักศึกษาทุกคนมี
อุปกรณ์ดิจิตอลส่วนตัวใช้ ได้แก่ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ไอแพดและโน๊ตบุ้คคอมพิวเตอร์ สถานท่ีที่นักศึกษาใช้ขณะเรียนออนไลน์
คือ หอพักนอกมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 70.59 และหอพักภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 29.41 โดยมีระยะเวลาใน
การท่องเว็ป 3 – 5 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 35.30 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมกูเกิ้ล (Google classroom และ Google meet) พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในด้านการ
สนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีผู้สอนเตรียมไว้ให้ การมีความรับผิดชอบมากข้ึนเพราะ
ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดเวลา และมีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่างผู้สอน เพื่อนร่วมช้ันและ
ผู้เรียนในระดับมาก ยกเว้นด้านการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้
น่าสนใจ และการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนซึ่งมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และ
เนื่องจากประชากรที่ท าแบบทดสอบมีจ านวนน้อย ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก
ร่วมด้วย พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมกูเกิ้ลมีข้อดี คือ โปรแกรมใช้งานได้ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดเวลาในการเดินทางมาเรียนในห้องเรียน และสามารถบันทึกวิดีโอการ
สอนเพื่อย้อนดูทีหลังได้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่มักพบคือภาพและเสียงอาจไม่คมชัดหากสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปความคิดเห็นของนักศึกษายังคงอยากให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมกูเกิ้ล
ให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปถึงร้อยละ 88.89 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  การเรียนการสอนแบบออนไลน์  กูเกิ้ลคลาสรูม   
 

Abstracts 
The purposes of this independent study were to 1)  study the levels of student’s satisfaction with 

online learning via Google program ( Google classroom and Google meet)  and 2)  study the student’ s 
attitudes  towards online learning system. The sample population of this study consisted of the seventeen 
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students who were registered in the subject of 933- 202 Raw Materials Management in Food Industry, 
semester 1/2563 at Prince of Songkla University, Surat Thani campus. The research instruments used in this 
study was a questionnaire. Using technique of descriptive statistics, the research analyzed the data collected 
in terms of percentage, mean and standard deviation. The results showed that most students were female 
( 94. 12%)  and average age were 19. 71±0. 47 years old.  All students have personal digital device such as 
smart phone, iPad and notebook computer.  They learnt with online learning at the dormitory outside the 
university at 70.59% and the dormitory in the university at 29.41%. The 35.30 percentages of them using 
time to surf the internet for 3- 5 hours per day.  In regard of student’ s satisfaction of online learning via 
Google program (Google classroom and Google meet), most of the subjects investigated were satisfied at a 
high level in the aspects of the supporting to find the additional inquiry, the taking more responsibility, and 
the communication between lecturer, classmate and student.  In only 3 aspect was student’ s satisfaction 
at a medium level:  More understanding of the lessons, building learning atmosphere and promoting 
participatory learning.  Because the sample population is small, then the researcher used a method to 
collect qualitative research data including, in- depth interviews.  It was found that the online teaching and 
learning via the Google program had the advantage that the program was easy without additional costs. 
The students can study anywhere and anytime, saves time traveling to class and can record video tutorials 
for later. The problems and obstacles that are often found that the picture and sound may not be clear if 
the signal of internet is unstable.  However, in conclusion of the opinions of the students, they still want 
the online teaching and learning management via the Google program for the next generation of students 
for up to 88.89%. 
 
Keywords: Satisfaction,  Online learning ,  Google classroom 
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บทคัดย่อ 
การเรียนการสอนรายวิชาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในส่วนของปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 

จ านวน 20 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีกิจกรรมโครงงานตามผลลัพธ์คาดหวังที่
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์รูปแบบการท างาน เลือกใช้อุปกรณ์ ออกแบบ และพัฒนาระบบที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ ผู้วิจัยจึงจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเริ่มจากการสร้างแรง จูงใจให้นักศึกษาได้ฝึกต่อวงจรเบื้องต้น
ทั้งโปรแกรมจ าลองและการต่ออุปกรณ์จริง จากนั้นแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคจิ๊กซอร์ เพื่อให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่
แตกต่างกันและก าหนดโจทย์ที่ทุกคนในกลุ่มจะต้องสอนเพื่อนในช้ันเรียนซึ่งกันและกัน เมื่อนักศึกษาเริ่มพัฒนาระบบของ
โครงงานที่สนใจแล้ว แต่ละคนจะต้องมีโปรโตคอลที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อใช้เทคนิคจิ๊กซอร์อีกครั้งในการสร้างช้ินงานร่วมกัน 
ท้ายที่สุดของการแสดงนวัตกรรม นักศึกษาได้น าเสนอผลงานความสามารถในการใช้งานอย่างเป็นขั้นตอน และแสดงออกซึ่ง
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับตอนท้ายของกิจกรรม ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาประเมินผล
งานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น พบว่า นักศึกษาพึงพอใจต่อความสามารถในการใช้งาน การน าเสนอผลงาน และความสามารถ
ในการตอบค าถาม อยู่ที่ระดับปานกลาง (x=̅3.83) ปานกลาง (x=̅3.94) มากx=̅4.06 () ตามล าดับ นอกจากนั้น นักศึกษาได้
สะท้อนกลับเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคนิคจิ๊กซอร์ส าหรับการท าโครงงาน สรุปได้ว่าวิธีการดังกล่าวท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างานร่วมกันมากขึ้น และสามารถน าวิธีดังกล่าวไปใช้ในการท ากิจกรรมในรายวิชาอื่น ๆ ด้วยตนเองต่อไป 
 
ค าส าคัญ: เทคนิคจิ๊กซอว์  การเรียนรู้แบบโครงงาน  การประเมินตนเอง  การศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ 
 

Abstract 
Teaching and learning of the Internet of Things classroom in the computer laboratory has 20 4th-

year students in the Bachelor of Science in Information Technology.  We provided project activities based 
on expected outcomes where students can analyze work patterns, choose the equipment, design, and 
develop systems that can be applied for solving problems in daily life. The author therefore organized the 
learning process starting from motivating students to practice basic circuits both in simulation programs and 
real equipment connection. Students were grouped with a jigsaw technique so that each group of students 
can learn a different device and define a problem that everyone in the group has to teach their classmates 
to each other. When students began developing the system of the project that they are interested in. Each 
student has his or her own protocol in order to re-use the jigsaw technique to create the prototyping system 
together.  At the end of the innovation show, students presented their work, the ability to use it step- by-
step, and demonstrated the involvement of group members according to their assigned duties. For the end 
of the activity, the author assessed students’ work both their own and other groups. We found that students 
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were satisfied with their ability to use, presentations, and the ability to answer questions the medium level 
(x=̅3.83), moderate level (x=̅3.94), good level (x=̅4.06), respectively. In addition, students reflected on how 
to use jigsaw techniques for project work. This can be concluded that this approach makes everyone more 
involved in working together and can apply the aforementioned methods to continue doing activities in 
other courses by oneself. 
 
Keywords: Jigsaw Technique, Project-based Learning, Self-assessment, Outcome-based Education 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไม้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในเรื่อง การเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าร่วมสหกิจศึกษา กระบวนการเลือกสถานประกอบการ การจัดกระบวนการสหกิจศึกษาของสถาน
ประกอบการ การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ณ สถานประกอบการ กระบวนการนิเทศ การประสานงาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และ งบประมาณที่นักศึกษาได้รับการสนับสนุน ผลการวิจัยที่ได้น าไปพัฒนาการ
จัดกระบวนการสหกิจศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยผสมวิธี เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม
และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน (22 คน) ท่ีลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 
2560 ถึง ปีการศึกษา 2562 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาร้อยละ 90.90 พึงพอใจต่อกระบวนการต่าง ๆ ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการเลือกสถาน
ประกอบการจากรายการที่สาขาวิชาคัดเลือกไว้ให้  ส่วนกระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และ งบประมาณที่นักศึกษาได้รับการสนับสนุน นักศึกษาร้อยละ 
95.45 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการล่าช้า  และควรมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานกลางในการประสานงานกับสถานประกอบการโดยตรง 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  สหกิจศึกษา การวิจัยเชิงผสม 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the satisfaction on cooperative education procedures of 

wood technology students in Faculty of Science and Industrial Technology, Prince of Songkla University, 
Suratthani Campus. The evaluated cooperative education procedures were pre-cooperative education 
activities, the selection of workplaces, the cooperative education processes of workplace, consultation of 
advisor at university and work place, supervision process, coordination between universities and work place 
and supporting budget for student. The results of the research will be used to improve the cooperative 
education process to be more efficient. This mixed method research collected quantitative data using 
questionnaires and qualitative data from interviews with all cooperative education students (22 students) 
enrolled in the academic year 2017 to 2019. The quantitative data was analyzed with statistical values and 
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the qualitative data was analyzed through content analysis. The results revealed that 90.90 % of the 
students were most satisfied in several cooperative education procedures, especially the selection work 
place from the list that was qualified by department of wood technology. For pre-cooperative education 
activities, coordination between universities and work place and supporting budget for student, 95.45% of 
students were satisfied with the level of moderately. The data from interview revealed that the coordination 
between universities and work place was often delayed. There should be staff and central support unit for 
coordination directly between them. 
 
Keywords: Satisfaction, Cooperative education, Mixed method research 
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เวลาการรู้เรียนเชิงวิชาการ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วย
ระบบ Microsoft team รายวิชาเภสัชวิทยาเชิงโภชนาการของนักศึกษาโภชนศาสตร์ 
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Learning Online with Microsoft Team of Nutritional Pharmacology of Nutrition and 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์รายวิชาเภสัชวิทยาเชิงโภชนาการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 26 คน ได้มาโดยเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ ห้องเรียนออนไลน์  Microsoft team แบบทดสอบวัดความรู้แบบอัตนัย จ านวน 13 ข้อ 30 คะแนน ก าหนดเกณฑ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ร้อยละ70 ของคะแนนเต็ม แบบประเมินความพึงพอใจ การสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีนักศึกษามีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่
ร้อยละ 62.50 ของคะแนนเต็ม ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft team ด้านการใช้เครื่องมือ
ส่งเสริมกระตุ้นการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (X ̅ =4.00+0.72) บรรยากาศในการเรียน
ออนไลน์สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นส่งเสริมกระบวนการคิดระดับมาก (X ̅ =3.67+0.56)  มีการใช้เทคนิคการ
วัดประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ออนไลน์หลายรูปแบบระดับมาก (X ̅ =3.75+0.68) โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของตนเองในระดับมาก (X ̅=4.13+0.34)  และปานกลางคิด (X ̅=3.00+0.00) เป็นร้อยละ 33.33 และร้อยละ 
66.67 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยวิธีสนทนากลุ่มพบว่า การมีกิจกรรมต่างๆ เช่น  แบบ
ฝึก เกมส์และกรณีศึกษา ในห้องเรียนออนไลน์ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการท าความเข้าใจในการเรียนรู้ นอกจากน้ีพบว่า 
การทบทวนบทเรียนหลังเรียนไม่สม่ าเสมอเนื่องจากมีภาระงานมาก ดังนั้นผลลัพธ์การเรียนรู้จากการเรียนในรูปแบบออนไลน์
จะเป็นไปตามเป้าหมายต้องอาศัยความสม่ าเสมอในการเรียนรู้เชิงวิชาการของผู้เรียนด้วย (student engagement) จึงจะ
ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ จึงควรวิจัยหาระดับของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิธี
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวิชาการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft team  ผลลัพธ์การเรียนรู้  ความพึงพอใจ  เวลาการเรียนรู้เชิง
วิชาการ 
 

Abstract 
This research aimed to assess the leaning achievements and student ’satisfaction towards 

nutritional pharmacology learning online with Microsoft team. The research target consisted of 25 Nutrition 
and Dietetics student year 2 who registered for the anti-diabetic drug and the drug effects on cardiovascular 
and kidney the course. Microsoft team online class room, achievement test form, focus group and the 
satisfaction questionnaire were used in this experiment. Descriptive statistics as mean percentage and 
standard deviation were utilized for data analysis. Percentage Scores of learning achievements at least 70 
percent are required for a minimal pass performance. The result showed that student did not passed the 
criterion score at 70 percent of maximum score. The highest score was 62.50 percent. Most students have 
high satisfied as followed; using online tools for manage more effective academic content (X ̅ =4.00+0.72), 
online communication on learning concept between lecturer and student (X̅ =3.58+0.72), an environment 
of online learning encourage student to express their opinions (X̅=3.67+0.56) and different online 
assessment technique including formative tools, summative assessment tools (X̅=3.75+0.68). In addition, 
student have high (X̅ =4.13+0.34) and moderate (X ̅ =3.00+0.00) satisfaction to their learning achievement, 
respectively. Focus group analysis revealed that online class games, Quiz type and case study stimulated 
student participation. Students technically repeated lesson 2-3 days before examination. In summarize, 
leaning achievements form online classroom format may associated with greater student engagement and 
academic learning time. 
 
Keywords: leaning achievements, academic learning time, student ’satisfaction, Microsoft team online class 
room 
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ระดับความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของนักศึกษาแพทย์ก่อนและหลังเรียนวิชาการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

Knowledge Level of Medical Students on Palliative Care before and after Participating 
in Palliative Care Course 
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บทคัดย่อ 

การดูแลแบบประคับประคองมีความส าคัญส าหรับแพทย์ รูปแบบการสอนที่เหมาะสมในนักศึกษาแพทย์ท าให้มี
ความรู้และมั่นใจต่อการดูแลผู้ป่วยท่ีตอ้งการการดูแลดังกล่าว วัตถุประสงค์ของงานนี้คือเพื่อประเมินความรู้เรื่องการดูแลผู้ปว่ย
แบบประคับประคองของนักศึกษาแพทย์ ก่อนและหลังเรียนวิชาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
บรรยาย เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามความรู้ก่อนและหลังเรียนในหลักสูตรของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 โดย
แบบสอบถามมีจ านวน 17 ข้อ ทดสอบความเที่ยงด้วยวิธี Kuder-Richardson-20 ท่ี 0.7 จากการศึกษา นักศึกษาแพทย์
จ านวน 75 คนตอบค าถามครบท้ังก่อนและหลังเข้าเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.5 ของนักศึกษาท้ังหมด คะแนนก่อนและหลังเรียน
มีคะแนนมัธยฐานอยู่ที่ 9.0 (พิสัยควอไทร์ (IQR) = 8.5-10.0) และ 10.0 (IQR = 9.0-13.0) ความรู้เกี่ยวกับการดูแลแบบ
ประคับประคองของนักศึกษาไม่ได้เพิ่มขึ้นหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คะแนนความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับเพศ ความ
มั่นใจและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสรุปพบว่า รูปแบบการสอนการดูแลแบบ
ประคับประคองในหลักสูตรแพทยศาสตร์ปัจจุบันอาจไม่ได้เพิ่มความรู้และความมั่นใจของนักศึกษาแพทย์ในเรื่องการดูแลแบบ
ประคับประคอง การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การจ าลองสถานการณ์และการใช้วิดีทัศน์
ออนไลน์ อาจช่วยเพิ่มความรู้และความมั่นใจต่อการดูแลแบบประคับประคอง 
 
ค าส าคัญ: แพทยศาสตร์ศึกษา  ความรู้  การดูแลแบบประคับประคอง 

 
Abstract 

Knowledge on palliative care is important for physicians. An appropriate teaching formats will 
improve the knowledge and confidence of medical students on providing palliative care to patients in need. 
Objective of this work is to assess the knowledge on palliative care of medical students before and after 
participating in palliative care course. A descriptive study was conducted in a medical university. An online 
questionnaire was used to assess knowledge on palliative care before and after the 5th year medical 
students taking a regular palliative care course.  The questionnaire contains 17 questions with Kuder-
Richardson-20 as 0.7. From the study, 75 medical students (61.5% of total students) voluntarily completed 
questionnaire before and after finishing the regular palliative care course. The median knowledge score 
before and after taking the course were 9.0 (Interquartile-range (IQR) = 8.5-10.0) and 10.0 (IQR = 9.0-13.0), 
respectively. The knowledge of medical students did not improve significantly after taking the course. The 
knowledge was not associated with gender, confidence and an increase in experience with palliative care. 
In conclusion, given the result, the present teaching methods for palliative care might not increase the 
knowledge and confidence of medical students in providing palliative care for patients. Student-centered 
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approach including simulation and cinemedicine might help improve the knowledge and confidence of 
medical students on palliative care. 
 
Keywords: medical education, knowledge, palliative care 
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การฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานส าหรับบุคลากรการแพทย์โดยใช้ blended classroom ระหว่างการ
ระบาดของ COVID-19 

Basic Life Support for Healthcare Provider Training with Blended Classroom During 
COVID-19 Pandemic 
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บทคัดย่อ 

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานส าหรับบุคลากรการแพทย์ (basic CPR) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้
ฟื้นกลับมา เป็นบทเรียนที่ประกอบด้วยความรู้และทักษะ ซึ่งวิธีการเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) เป็นทางเลือก
เมื่อต้องเรียนภายใต้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลการเรียนรู้โดยวิธีการเรียน
แบบผสมผสานท่ีประกอบด้วยการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์เรื่อง basic CPR ร่วมกับการฝึกทักษะกับหุ่นฝึกที่มีระบบสะท้อน
ผลอัตโนมัติ (Little Anne QCPR®) ต่อความรู้ ทักษะ และความพึงพอใจของผู้เรียน  โดยเป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงพรรณนา
ไปข้างหน้า (research and development; R&D) โดยเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์และทดสอบความรู้ก่อนฝึก จากนั้นแบ่ง
ผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 6 คนเพื่อฝึกภายใต้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยอภิปรายความรู้ 10 นาที 
แล้วแต่ละคนฝึกกับหุ่นฝึกที่มีระบบสะท้อนผลอัตโนมัติ 40 นาที จากนั้นประเมินทักษะหลังเรียน ประเมินความรู้ 3 ระยะ 
(ทันทีหลังเรียน เดือนที่ 3 หลังเรียน และเดือนที่ 6 หลังเรียน) รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จากการศึกษา
นักศึกษาทันตแพทย์เข้าร่วมการศึกษา 55 คน ด้านผลการเรียนรู้พบว่าร้อยละ 85.4 สอบผ่านทักษะในครั้งแรก คะแนนความรู้ 
(mean (SD)) ทันทีหลังเรียนร้อยละ 81.0 (11.0) เดือนที่ 3 ร้อยละ 71 (16.5) และเดือนท่ี 6 ร้อยละ 64.5 (15.5) และความ
พึงพอใจบทเรียนออนไลน์ระดับมากที่สุดร้อยละ 90.9 และความพึงพอใจการฝึกระดับมากที่สุดร้อยละ 92.7 ดังนั้น การฝึก
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานผ่านรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานมีประสทิธิภาพในด้านความรู้ ทักษะ และความพึงพอใจของผู้เรียน
สะท้อนให้เห็นว่าวิธีนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีขณะมีการระบาดของ COVID-19 

 
ค าส าคัญ: การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  การฝึก  การระบาดของ COVID-19  แพทยศาสตรศึกษา 

 
Abstract 

Basic cardiopulmonary resuscitation for healthcare provider (basic CPR) aims to assist patients who 
had respiratory arrest or cardiac arrest. The training requires both knowledge and skills. A blended learning 
is an alternative technique during “preventing COVID-19 spreading” policy.  This work studies the effect of 
basic CPR blended learning that consisted of basic CPR online learning and automated real time feedback 
manikin ( Little Anne QCPR®)  on knowledge, skill and learner’ s satisfaction.  This study is a prospective 
descriptive research and development study (R&D) .  All learners are required to attend the online learning 
and pass the online MCQ test before training. On the training day, each group consisted of 6 learners. They 
learned under “preventing COVID-19 spreading” policy. We started with 10 minutes of knowledge discussion 
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then each learner practiced with an automated real time feedback manikin ( Little Anne QCPR®)  for 40 
minutes.  After training, we tested their skill, knowledge by online MCQ test ( immediate, after 3 months, 
after 6 months)  and course satisfaction.  The study included 55 5th dentistry students in this study.  Mean 
(SD) of knowledge score after training was 81.0 (11.0) %. Percentage of participants who passed a skill test 
on their first attempt was 84.5 %. Mean (SD)  of knowledge score after 3 months was 71.0 (16.5)  % , and 
after 6 months was 64.5 (15.5)  % .  Percentage of learners who showed high satisfaction on online course 
and training course were 90. 0% and 92. 7 % , respectively.  In conclusion, basic CPR course with blended 
learning showed effectiveness of knowledge, skills and had high   satisfaction. This learning technique might 
be a valuable choice during COVID-19 pandemic. 

 
Keywords: basic life support,  COVID-19 pandemic, medical education, training 
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บทคัดย่อ 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนรายวิชาวิสัญญีวิทยาในช้ันเรียนแบบปกติได้จึงต้อง
เปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียนแบบออนไลน์ แต่การปรับเปลี่ยนอาจมีผลต่อกระบวนการและผลลัพธ์ของการเรียนการสอน  
งานวิจัยนี้จึงศึกษามุมมองของนักศึกษาแพทย์และผู้สอนต่อการเรียนวิชาวิสัญญีวิทยาภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่มี
การระบาดของ COVID-19 โดยเป็นการศึกษาไปข้างหน้าเชิงพรรณนาในผูส้อนและนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563 
ที่เรียนวิชาวิสัญญีวิทยาภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลพื้นฐาน มุมมองในด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการ
เรียน รวมทั้งความพึงพอใจผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ จากการศึกษานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 174 คนและผู้สอน 24 คน
เข้าร่วมการศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ สัดส่วนของนักศึกษาแพทย์ท่ีเห็นว่าการเรียน
แบบออนไลน์มีประสิทธิภาพในด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ มีความเหมาะสมส าหรับการเรียน และสามารถเปลี่ยนไปใช้
ทดแทนการเรียนแบบเดิมมีมากกว่าสัดส่วนของกลุ่มผู้สอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่กลุ่มนักศึกษาแพทย์มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมของการเรียนแบบออนไลน์มากกว่ากลุ่มผู้สอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสรุปนักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่มีมุมมอง
ในเชิงบวกต่อด้านกระบวนการสอน ด้านผลลัพธ์ และความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มผู้สอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนแบบออนไลน ์  แพทยศาสตรศึกษา   มุมมอง  วิสัญญีวิทยา  
 

Abstract 
During COVID-19 pandemic, anesthesiology cannot learn in the classroom. So, didactic lecture was 

replaced by online learning. However, online learning may be affected on learning process and outcome 
of learner and teacher. This work studies the perspective of medical students and teachers on 
anesthesiology’s theory part online learning during COVID-19 pandemic. Methodology is a prospective 
descriptive study in teachers and 5th medical students (year 2020) who attend anesthesiology (theory part) 
via online learning. We recorded their demographic data, perspective of the learning process, learning 
outcome, and their satisfaction with online learning. The online questionnaire was used to collect data. 
The study included 174 5th medical students and 24 teachers in this study. Most had online learning 
experience. Medical students showed a higher proportion of agreement than teachers with statistical 
significance as followed parts: efficient learning process and outcome, appropriated for learning, 
replacement didactic lecture with online learning. Medical students had a higher overall online learning 
satisfaction than teachers with statistical significance. In conclusion, most medical students had more 
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positive perspective of anesthesiology online learning (process, outcome, satisfaction) than teachers with 
statistically significant.    
 
Keywords: anesthesiology,  medical education,  online learning, perspective 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปในยุควิถีใหม่ โดยการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ (Social media) และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ กรณีศึกษารายวิชาสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 250 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการรับส่งข้อมูล 
(การส่งงาน การรายงานความคืบหน้า การแจ้งข่าวสารทางเดียว) และแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ
ทดสอบที  ผลการวิจัยพบว่า หลังจากใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มเฟซบุ๊ค (Facebook group) หรือกลุ่มไลน์ (Line 
group) ตามตกลงกับกลุ่มของนักศึกษาเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร แอปพลิเคชันซูม (Zoom) เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้นอกเหนือการเรียนในห้องเรียนปกติ และกูเกิลคลาสรมู (Google classroom) เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเข้าห้องเรยีน 
การส่งงาน และการจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ลดระยะเวลาในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและ
นักศึกษา การส่งมอบงานทันเวลาเพิ่มขึ้น และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบงานมากขึ้น อีกทั้งนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นฐานในระดับมาก ท้ังรายด้านและโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.29 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.81 แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมินไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (p-value 
>0.05) (ค่าเฉลี่ย 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74) นั่นหมายความว่า การจัดการเรียนรู้แบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยวิธี
ดังกล่าวข้างต้น สามารถท าให้นักศึกษามีความรู้สึกว่าได้รับความรู้และได้รับความสะดวกในการเรียนรู้เทียบเท่ากับวิธีปกติ 
 
ค าส าคัญ: วิชาศึกษาทั่วไป  การจัดการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่  การสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

 
Abstract 

The objectives of this study are: 1) to study the management of general education courses in a 
new era by using various social media, and 2) to compare about the student satisfaction towards the use 
of social media in learning management with normal situations in case studies of science courses. The 
sample were 250 students enrolled in Innovation and Scientific Thinking courses, General Education program, 
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the royal patronage in Semester 1, Academic Year 2020. They 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

571 

were selected by purposive sampling method. The research tools were the behavior observations (work 
submissions, progress reporting, and One-way notification), and a questionnaire on students' satisfaction 
towards the learning format using social media. The statistics used in this research are percentage, mean, 
standard deviation, and t-test statistics.  The research results were found that using of social media; such 
as Facebook group or Line group as agreed with the student group as a communication channel, Application 
Zoom in the management of learning beyond normal classroom learning, and Google Classroom for 
monitoring classroom attendance, submission of assignments, and archiving of important documents in 
learning management, can reduce the time for communication between teachers and students, reduce 
time of returning assignment, and be more efficient in checking work of teachers. In addition, the students 
were satisfied with the social media-based learning management at a high level in both separate and overall 
aspects; mean = 4.29, standard deviation (S.D.) = 0.81. However, there was no significant difference in the 
assessment results with normal learning management (p-value> 0.05) (mean = 4.44, S.D. = 0.74). It can be 
concluded that social media learning management using the above methods were able to give students 
the feeling that they have gained knowledge and were comfortable learning comparable to normal 
methods. 
 
Keywords: General education, Learning management in the new era of life, Teaching using social media 
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บทคัดย่อ 

การจัดการเรียนการสอน ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน   วิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแสดงหาความรู้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน 16 คน  ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ 1) โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ 3) แบบทดสอบความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน  ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ข้อเสนอแนะการวิจัยครูควรฝึกการใช้ค าถามและเตรียมค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแนวคิด
ความสนใจในกระบวนการค้นหาและสร้างองค์ความรู้เรื่องที่ต้องการค้นพบค าตอบด้วยตนเอง 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  

 
Abstract 

The learning management was done by studying problems and need assessment of learners and 
analyze the instruction management using research based learning to enhance the acquiring knowledge 
skill.  This research aimed to 1 )  develop the learning achievement of the students in Business Website 
Development course, 2 )  study the opinion of the students who studied with learning management using 
research based learning.  The samples were 1 6  first year undergraduate students, majoring in Business 
Computer Program of Vocational Educational Institute, Eastern Region, 1st semester of 2020 academic year, 
derived from purposive sampling.  Research instruments composed of 1 )  course syllabus and lesson plan 
using research based learning concept, 2 )  learning achievement test, 3 )  evaluation form of opinion on 
learning management using research based learning.  The research revealed that posttest score of learning 
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achievement was significantly higher than pretest score at . 0 5  level.  The opinion of the students toward 
learning management using research based learning was at the level of “much”. In addition, the students 
suggested that the teacher should prepare and use the questions to stimulate the learners individually to 
acquire knowledge and construct knowledge.    
 
Keywords: research based learning, learning achievement, Vocational Educational Institute, Eastern Region 
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ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
Innovative Thinking Skills of Private School Teachers in Nakhon Si Thammarat Province 

 
รุจิราภรณ์ คงไชย1*, สุภัทรา  ภูษติรัตนาวลี2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ระดับช้ันที่
สอน และขนาดของสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) ระหว่าง 0.80 – 1.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นในภาพรวม
เท่ากับ .849 รายด้าน เท่ากับ .595 - .789 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการวิจัยพบว่าทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูเอกชน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านืพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทักษะการ
สังเกต รองลงมา คือ ด้านทักษะการทดลอง ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านทักษะการคิดเช่ือมโยง 2) ผลการเปรียบเทียบ
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในภาพรวมของครูเอกชน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับช้ัน
ที่สอน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการคิด  ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม  ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของคร ู
 

Abstract 
 This research aimed to scrutinize the innovative thinking skills of private school teachers in Nakhon 
Si Thammarat, to make a comparison of their innovative thinking skills based on their gender, age, education 
degree, field of study, grade level of teaching, and school size, as well as to find problems and suggestions 
regarding the innovative thinking skills of 226 teachers from 39 from private schools in Nakhon Si Thammarat 
who participated in this study. The research instrument encompassed a five-point rating scale questionnaire 
with the index of item- objective congruence ( IOC)  ranged between 0 . 8 0 - 1 . 0 0  and with the reliability 
coefficient for the teachers’ innovative thinking skills of .849 and .595 - .789. The data were analyzed using 
percentage, mean, standard deviation, and One-way ANOVA. From this study, it can be concluded that the 
overall private school teachers’  innovative thinking skills were at a high level.  Likewise, each individual 
aspect at a high level. The highest average aspect was Observation skills. The second highest average aspect 
was Experimental skills, and the lowest average aspect was Connective thinking skills.  No difference was 
found in the private school teachers’ innovative thinking skills based on their gender, age, education degree, 
field of study, grade level of teaching, and school size. 
 
Keywords: Innovative, Thinking Skills, Private School Teachers 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนะต่อการนิเทศภายในกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

Relationships between the Perceptions of Internal Supervision and Instructional 
Efficiency of the School Teachers under the Office of Nakhon Si Thammarat Primary 

Educational Service Area 3 
 

ศิริวรรณ  วีระนันทสิน*1 และ วิรตัน์  ธรรมาภรณ์2 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบรหิารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนะต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารตามทัศนะของครู   2) 
เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครู  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิภาพการสอน
ของครู  4) เพื่อพยากรณ์การนิเทศการภายในกับประสิทธิภาพการสอนของครู  5) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การนิเทศภายในกับประสิทธิภาพการสอนของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ านวน 313 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณ 5 ระดับ มีค่า
สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการนิเทศภายในและประสิทธิภาพการสอนของครูเท่ากับ .934 และ .927 
ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู โดยรวม
อยู่ในระดับดี  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีทุกด้าน  2) ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพการสอนของครู อยู่ในระดับดีทุกด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนะต่อการนิเทศภายในกับประสิทธิภาพของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับระดับสูง (r = .716) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001  4) การนิเทศภายในตามทัศนะของครูสามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิภาพการสอนของครู ร้อยละ 
51.30 (R2 = .513) และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้  Z' Y =  0.121Z1 + 0.127Z2+ 0.066Z3 + 0.288Z4 + 
0.339Z5  และ 5) ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงความส าคัญของการท าวิจัยในช้ันเรียน ผลการวิจัยนี้
สามารถน าไปประกอบการวางแผน และน าไปเป็นกรอบในการอบรมเพื่อพัฒนาการนิเทศภายในในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 
ค าส าคัญ:  การนิเทศภายใน  ประสิทธิภาพการสอน  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู 
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Abstract 
The aims of this study were to investigate teachers’ perceptions of internal supervision of  school 

administrators, to examine teachers’ instructional efficiency, to explore relationships between the 
perceptions of internal supervision and teachers’ instructional efficiency, to make a regression equation of 
instructional efficiency by using teachers’ perceptions of internal supervision, and to investigate problems 
and suggestions on internal supervision and teachers’ instructional efficiency. A sample of 313 school 
teachers under the Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area 3 was selected by 
using simple random sampling and Krejcie and Morgan’s table for determining sample size with the 
confidence level of 95%. The study instrument was a five-point rating scale questionnaire measuring 
teachers’ perceptions of internal supervision and their instructional efficiency with the reliability coefficients 
of .934 and .927 respectively. The statistics  used were mean, standard deviation, Pearson’s correlation, 
and multiple regression.  The findings were as follows: 1) the overall school administrators’ internal 
supervision as perceived by teachers were at a good levels, as well as all individually considered aspects, 
2) the overall teachers’ instructional efficiency, as well as all individually considered aspects, was at a good 
level, 3) there was a high level of positive relationship between the perceptions of internal supervision and 
teachers’ instructional efficiency (r = .716) with a statistical significance at .001 level, 4) internal supervision 
as perceived by teachers could explain 51.30% (R2 = .513) of teachers’ instructional efficiency variance and 
could create a forecast equation: Z' Y =  0.121Z1 + 0.127Z2+ 0.066Z3 + 0.288Z4 + 0.339Z5 , and 5) teachers’ 
perceptions of internal supervision in terms of classroom action research could affect the efficiency of their 
instruction. The findings of this study can serve as a guideline for planning a training session for school 
internal supervision development. 
 
Keywords: Internal Supervision, Instructional Efficiency, School Administrators, Teachers. 
  



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

577 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

Factors affecting the success of educational quality assurance in the Phatthalung 
Primary Educational Service Area Office 2 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
จ านวน 228 คน ในหน่วยงานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยวิธีการทดสอบระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 ผลการวิจัยมีการศึกษาตัวแปรอิสระ 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผู้บริหารและนโยบาย ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
บุคลากร ด้านทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน และด้านวัฒนธรรมและองค์กร พบว่า ตัวแปรทุกตัวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R square) ร้อยละ 61.00 และสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัวแปร  ซึ่งสามารถน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานส่งผล
ต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ การประกันคุณภาพ 

 
Abstract 

This research Its objective is to study the factors affecting the success of educational quality 
assurance within educational institutions.  The samples were 2 2 8  school administrators and teachers 
responsible for the quality assurance work within educational institutions in the departments under the 
Phatthalung Primary Educational Service Area Office 2 , the statistics used for the analysis were frequency, 
percentage, mean, and Standard deviation and stepwise multiple regression analysis The significance level 
test method was 0.05. The research results were studied of 5 independent variables, namely management 
and policy human resource management, resources and support And cultural and organizational aspects It 
was found that all variables were factors affecting the success of educational quality assurance within 
educational institutions. Forecasting efficiency for 61% and coefficient of correlation for all variables at the 
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0.05 significant level. Which can apply the results to the operation, affecting the success of the educational 
quality assurance within the school. 
 
Keywords: Educational quality assurance, Factors affecting the success , Quality Assurance 
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การบริหารและประสิทธิภาพการจัดการเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

Administration and Efficiency of Network Management of Schools under Surat Thani 
Primary Educational Service Area Office. 
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Researcher*: Puija1496@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารและประสิทธิภาพการจัดการเครือข่ายโรงเรียนใน
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหาร
จัดการเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 457 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ศึกษาจ านวน 220 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามการบริหารและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .991 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การบริหารการจัดการเครือข่าย
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติจริงในการ
บริหารการจัดการเครือข่ายอยู่ในระดับดี 2)ประสิทธิภาพในการจัดการเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 3) ผลการเปรียบเทียบการบริหารและ
ประสิทธิภาพการจัดการเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนก
ตามลักษณะโรงเรียน และจ าแนกตามลักษณะผู้บริหารทั้งภาพรวมและรายด้านพบว่า การบริหารและประสิทธิภาพในการ
จัดการเครือข่ายไม่แตกต่างกัน 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารและประสิทธิภาพในการจัดการเครือข่ายโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่ามีการจัดการและประสิทธิภาพท่ีดี 
และเสนอแนะให้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกเครือข่ายและสนับสนุนให้รวมโรงเรียนเอกชนมาเข้าร่วม
เครือข่าย รวมทั้งมีการเสนอให้เขตพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  การบริหาร ประสิทธิภาพ  จัดการเครือข่าย 
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Abstract 
 The objectives of this study were: 1) to study the administration of network management of schools 
under Surat Thani Primary Educational Service Area Office,2) to study the efficiency of network management 
of schools under Surat Thani Primary Educational Service Area Office, 3) to compare the administration and 
efficiency of network management by school and administrator characteristics under Surat Thani Primary 
Educational Service Area Office, and 4) to study the problems and suggestions in the administration of 
network management of schools under Surat Thani Primary Educational Service Area Office. The population 
were 457 directors under Surat Thani Primary Educational Service Area Office. The sample were 220 directors 
selected by stratified sampling. The research instrument was a questionnaire on the administration and 
efficiency of network management of schools under Surat Thani Primary Educational Service Area Office, 
which was based on 5-point Likert scale with a reliability coefficient of 0.991. Data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, and One – Way Analysis of Variance.  The research findings were as 
follows. 1) The overall performance of the administration of the network management of the schools was 
good. 2) The overall efficiency of network management of the schools was good. 3) The comparison analysis 
between administration and efficiency of network management of the schools classified by school and 
administrator characteristics showed that the administration and efficiency were identical in overall and 
each aspect. 4) The problems and suggestions regarding the administration and efficiency of network 
management of the schools showed that most of the directors agreed that the administration performance 
was good. The directors suggested that there should be additional updates on the unity of all networks; an 
integration of private schools should be encouraged to join the network; and the primary educational 
service area office should get more involved.      
 
Keywords:  administration, efficiency, network management 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยต้องเริ่มจากการที่ประชาชนมีทัศนคติต่อการเป็นพลเมือง ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยในช้ัน
เรียนขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติต่อทัศนคติการเป็นพลเมืองในรายวิชา
การเมืองการปกครองไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษา ช้ันปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 925-211 การเมืองการปกครองไทย ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.83 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 96.67 นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยที่ 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 
38.33 นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 3,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.5 และระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 28.33  ผลของวิธีการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติทุกวิธีส่งผลต่อทัศนคติการเป็นพลเมือง โดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยส่งผลต่อระดับทัศนคติการเป็น
พลเมืองเฉลี่ย 4.34, การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาส่งผลต่อระดับทัศนคติการเป็นพลเมืองเฉลี่ย 4.30, การเรียนรู้ผ่านโครงงาน
กับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส่งผลต่อระดับทัศนคติการเป็นพลเมืองเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.27 ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาพิจารณาจาก
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ทั้งจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนแต่ละสัปดาห์ การจดบันทึกระหว่างการเรียนของนักศึกษา 
และจ านวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียน ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่าวิธีการเรียนแบบลงมือปฏิบัติแต่ละ
วิธีนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน สามารถสรุปผลจากการวิจัยในช้ันเรียนได้ว่า รายวิชาการเมืองการปกครอง
ไทยควรใช้วิธีการการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมทัศนคติการเป็นพลเมืองแก่ผู้เรียนได้ดี
ที่สุด 
 
ค าส าคัญ: วิธีการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ  การวิเคราะห์เนื้อหา  ทัศนคติการเป็นพลเมือง 
 

Abstract 
The development of democracy must begin with people having an attitude of citizenship. 

Therefore, the researcher conducted classroom research. This research aimed to study the effects of 
learning by doing methods on citizenship attitudes in Thai Politics and Government course. The samples 
used for this study were 120 students in second year’s students registered for the course 925-211 Thai 
Government Politics in the first semester, academic year 2017. Tool used for collecting data was 
questionnaire. Data were analyzed using basic statistics and content analysis. The research results showed 
that most students were female (75.83%). Most students were domiciled in the south (96.67%). Most 
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students had GPA between 2.51-3.00 (38.33%). Most students earned about 5,001-7,500 bath per month 
(37.5%). And most of student’s parents were educated in secondary year 6 or vocational certificate level 
(28.33%). The results of using learning by doing methods affected to citizenship attitude. The learning 
through Research-based Learning affected citizenship attitude at the average level of 4.34, Problem-based 
Learning affected citizenship attitude at the average level of 4.30, Project-based Learning and Activity-based 
Learning affected citizenship attitude at the average level of 4.27. The content analysis was done based on 
the student’s learning behavior including number of students who attended classes each week, number of 
students who took notes during class and number of students who participated in class discussion.  The 
result of content analysis showed that all learning by doing methods had no different effect to citizenship 
attitude. It can be concluded from classroom research that the Thai Politics and Government course should 
use a learning by doing methods with Research-based Learning method as the best method to promote 
attitude of citizenship to learners. 
 
Keyword: Learning by Doing Methods, Content Analysis, Attitude of Citizenship 
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

The Effect of Learning Management Using CIPPA Model with  Questioning Technique 
on Critical Thinking Ability and Learning Achievements toward Thai Subjects of 

Matthayomsuksa 6 Students   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
โมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 จ านวน 1 ห้องเรียน  รวมนักเรียน 38 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก ( X =4.43) 2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) 
ตั้งแต่ 0.20 - 0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.88 และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนซึ่งมลีักษณะเป็นแบบเลอืกตอบ  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 - 0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ตั้งแต่ 0.20     ขึ้นไป และมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที 
กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  ผลการวิจัยพบว่า 
              1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนเฉลี่ย 24.16 ก่อนเรียนเฉลี่ย 5.66 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนกับก่อน
เรียน พบว่านักเรียนมีความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                            
             2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เฉลี่ย 24.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
             3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ย 24.71 ก่อนเรียนเฉลี่ย 5.28 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับก่อนเรียน พบว่า
นักเรียนมีความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
              4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เฉลี่ย 24.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรูด้้วยโมเดลซิปปา  เทคนิคการใช้ค าถาม  ความสามารถในคดิวิเคราะห ์ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare analytical thinking ability of Mattayomsuksa 6 students 

before and after learning management using CIPPA model with Bloom’s questioning technique 2) to compare 
analytical thinking ability of Mattayomsuksa 6 students after learning management using CIPPA model with  Bloom’s 
questioning technique by using 70 percentage of a full score 3) to compare academic achievement of 
Mattayomsuksa 6 students before and after learning management using CIPPA model with Bloom’s questioning 
technique 4) to compare academic achievement of Mattayomsuksa 6 students after learning management using 
CIPPA model with  Bloom’s questioning technique  with a threshold of 70 percent of a full score.  The sample in 
this research was Mattayomsuksa 6/8 students studying in Semester 1 of the Academic year 2020 at 
Phichitpittayakom School under The Secondary Education Service Area Office 41 of 38 students that selected 
through the Cluster random sampling. The instruments in this research were 1) lesson plan of CIPPA model with  
Bloom’s questioning technique which was at a high level (X = 4.43) 2) analytical thinking ability test with a 4-choice 
option including 30 items with difficulty ranging (p) from 0.20 - 0.80, a discriminatory ranging (r) from 0.20 and above, 
and a precision value of 0.88 and 3) academic achievement test with a 4-choice option including 30 items with 
difficulty ranging (p) from 0.20 - 0.80, a discriminatory ranging (r) from 0.20 and above, and a precision value of 0.83. 
The data was analyzed by using Mean, Standard Deviation and t-test for paired sample In case of the sample are 
not dependent on each other. The results of the research showed that; 

1) The Matthayomsuksa 6 students taught with CIPPA model with Bloom’s questioning technique had 
the analytical thinking ability at the average posttest score at 24.16 and the average pretest score was 5.66. When 
comparing the analytical thinking ability posttest and pretest showed that students had higher posttest score than 
pretest score with the statistical significance .05 level. 

2) The Mattayomsuksa 6 students taught with CIPPA model with Bloom’s questioning technique had 
analytical thinking ability with the average at 24.16 which was higher than a threshold of 70 percent of a full score 
and it was statistical significance .05 level. 

3) The Matthayomsuksa 6 students taught with CIPPA model with Bloom’s questioning technique had 
the academic achievement at the average posttest score at 24.71 and the average pretest score was 5.28. When 
comparing the academic achievement posttest and pretest showed that students had higher posttest score than 
pretest score with the statistical significance .05 level. 

4) The Matthayomsuksa 6 students taught with CIPPA model with Bloom’s questioning technique had 
the academic achievement at the average posttest score at 24.71 which was higher than a threshold of 70 percent 
of a full score and it was statistical significance .05 level. 

 
Keywords: Learning management using CIPPA model, Bloom’s questioning technique, Analytical thinking ability, 
Academic achievement 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
จ านวน 25 คน โรงเรียนขนอมพิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหา
เป็นฐาน แบบบันทึกการสะท้อนผล วีดีโอที่บันทึกขณะสอน และแบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนได้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 1.ขั้นก าหนดปัญหา 2.ขั้นท าความ
เข้าใจกับปัญหา 3.ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4.ขั้นสังเคราะห์ความรู้ 5.ขั้นสรุปและประเมินค่าหาค าตอบ และ 6.ขั้นน าเสนอ
และประเมินผลงาน และเมื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในด้านความคิดหลากหลาย, ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.0, 40.0 และ 
45.0 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ทักษะความคิดสร้างสรรค์  การจัดการเรียนรู้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

 
Abstract 

This classroom action research aims to study the learning management process using PBL to 
promote creative thinking skills, and compare students' creative thinking skills before and after the PBL 
learning management on the topic of Earth and its' change.  The target group is 25 grade- 8 students of 
Khanompittaya School, Khanom district, Nakhon Si Thammarat.  The instruments are composed of the 
lesson plans based on PBL, the reflection form, the recorded teaching video, and the open- ended test of 
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creative thinking skills. The collected data were analyzed by qualitative and quantitative methods. Results 
revealed that the PBL learning management process to promote students' creative thinking skills on the 
topic of Earth and its' change should consist of six steps:  1)  define a problem, 2)  investigate the problem, 
3) search and solve the problem, 4) synthesize knowledge, 5) conclude and find a solution, and 6) present 
and evaluate the findings.  Moreover, it was found that post- scores on the open- ended test of creative 
thinking skills were higher than pre- scores 35% for the fluency cluster, 40% for the flexibility cluster, and 
45% for the originality cluster.  
 
Keywords: Creative Thinking Skills, Problem-Based Learning (PBL), Classroom Action Research 
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บทคัดย่อ 
การเรียนรู้แบบเชิงรุกและมีนักศึกษาเป็นศนูย์กลาง เป็นนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิชาการบริหารจัดการ

ร้านยาได้ประยุกต์กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูใ้นกิจกรรมการเริ่มตน้ธุรกิจร้านยาของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้ในช้ันเรียน การตั้งโจทย์ค าถาม การสืบเสาะหาความรู้จากสถานที่จริง การออกธุรกิจด้วยเกมส์จ าลองเสมือนจริง และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมสภากาแฟ งานวิจัยนี่ประเมินผลของการจัดกิจกรรมต่อความสามารถสืบเสาะหาความรู้ของ
นักศึกษา โดยเก็บข้อมูลในนักศึกษาเภสัชศาสตร์ช้ันปีที่ 4 จ านวน 141 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุงจากแบบประเมิน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ แบ่งเป็น 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบเสาะหาความรู้ รวม 21 ข้อ คะแนนแต่ละข้อ 0–4 (ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง–เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมในแต่ละปัจจัย และร้อยละของความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม 
จากแบบสอบถาม 123 ชุด พบว่ากิจกรรมมีผลต่อปัจจัยทั้ง 5 ดังนี้ การสร้างความสนใจ (14.24/16) การส ารวจและค้นหา 
(14.24/16) การอธิบายและลงข้อสรุป (21.73/24) การขยายความรู้ (11.01/12) การประเมินผล (14.07/16) โดยร้อยละ 80 
ของนักศึกษาเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ากิจกรรมช่วยพัฒนาการสืบเสาะหาความรู้  จึงสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุกมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสการจัดการเรียนเชิงรุกทางเภสัชกรรมจากพื้นฐานความสนใจในการเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การสืบเสาะ  การเรียนรู้  นักศึกษาเภสัชศาสตร์  ร้านยา 

 
Abstract 

Active and student-centered learning is the policy of Prince of Songkla University. Drugstore 
management class applied process of inquiry-based learning in opening drugstore business activity. Each 
group of students had to inquire their knowledge from class, questioning, fieldwork, designing their drugstore 
layout and business by game-simulation, and exchanging their knowledge in World Café activity. This work 
evaluates effect of activity on students’ knowledge inquiry skill. The 21-items Questionnaire was adjusted 
from 5E lesson plan and administered to 141 pharmacy students (4th year) which consisted of five 
influencing factors on knowledge inquiry skill and scoring scale in each item (0-4: strongly disagree to 
strongly agree). The mean of total score in each factor and the percentage of opinions on activity were 
calculated. From 123 respondents, the learning activity had impact on five factors as following: Engagement 
(14.24/16), Exploration (14.24/16), Explanation (21.73/24), Elaboration (11.01/12), and Evaluation (14.07/16). 
Most of students (80%) were strongly agree that activity improved inquiry skill. In conclusion, establishing 
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learning activity from fieldwork and supporting active knowledge exchange can improve the inquiry skill of 
pharmacy students. Moreover, this will give us the opportunity in designing active pharmaceutical learning 
class from increasing students’ interests.  
 
Keywords: inquiry, learning, pharmacy student, drugstore 
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แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

Guidelines for Institutional Management by Using Professional Learning Community 
(PLC) Model in Teacher Professional Learning and Development of the Teachers under 

the Secondary Educational Service Area Office 1. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัย แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่  
พึงประสงค์ ของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการ เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครู 
และ 2) ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้กระบวนการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จ านวน 372 คน ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษา  
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .97 
และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความต้องการจ าเป็น และ 
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครู  
พบว่า มีสภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
 2) แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
วิชาชีพครู คือ ผู้บริหารควรก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้ครู  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  
 
ค าส าคัญ: การบริหารสถานศึกษา  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพครู 
 

Abstract 
Guidelines for Institutional Management  by Using Professional Learning Community (PLC) Model in 

Teacher Professional Learning and Development of the Teachers Under the Secondary Educational Service Area 
Office 1. The objectives of this research were to 1) study the current state and desired state of the institutional 
management by using the Professional Learning Community (PLC) Model in Teacher Professional Learning and 
Development of the teachers under the Secondary Educational Service Area Office 1 and 2) study the guidelines 
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for institutional management by using the Professional Learning Community (PLC) Model in Teacher Professional 
Learning and Development of the teachers under the Secondary Educational Service Area Office 1. The research 
process was used in two phases: Phase 1 to study the current and desirable conditions. The sample consisted 
of 372 teachers. Phase 2 studied the educational institution administration guidelines. The qualitative data were 
analyzed by using the Content Analysis – by means of interviewing 5 best practices school administrators. The 
research instruments were questionnaires with the reliability of .97 and interview forms. The quantitative data 
were analyzed by using the Mean, Standard Deviation, Priority Need Index, and Content Analysis. The research 
result were found that  

1 )  Educational administration by using a professional learning community model in terms of 
learning and teacher professional development, it was found that there were current conditions.  In all 
aspects and desirable conditions at the highest level in all aspects  

2 ) Guidelines for educational institution administration using a professional learning community 
model In terms of learning and teacher professional development, administrators should set guidelines for 
the teaching and learning of teachers to be in the same direction.  And encourage teachers Contribute to 
school development 

 
Keywords: Institutional Management, Professional Learning Community (PLC), Teacher Professional Learning and 
Development 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายู (รูมี)  โดยใช้เทคนิคSQ4R ของช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายู (รูมี) ก่อน
เรียนและหลังเรียนดว้ยชุดกิจกรรมเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  (2) เพื่อหาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) ของการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตาม
เกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนภาษามลายู (รูมี) ของการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้
เทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลยะรั ง อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 คน โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับโดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบหลังเรียนการอ่านให้แก่นักเรียน 15 คน พบว่านักเรียนมีผลการพัฒนาทางการอ่านหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนที่คะแนนเฉลี่ย 29.06  จากคะแนนก่อนเรียนที่ค่าเฉลี่ย 18.46 คะแนน ค่า t อยู่ที่ 11.07และมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.1 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนจนได้ชุด
กิจกรรมการอ่านออกเสียงภาษามลายู(รูมี) โดยใช้เทคนิค SQ4R จ านวน 6 ชุดกิจกรรม พบว่าค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
การอ่านออกเสียงภาษามลายู   (รูมี) โดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 6 ชุด มีค่าประสิทธิภาพ
อยู่ที่ 82.47/83.04 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ได้
ด าเนินตามขั้นตอนสรุป โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับที่ดีมากมีค่าเฉลี่ยที่ 4.64 และค่า S.D ที่ 0.53 ดังนี้ ข้อที่อยู่ระดับดีมาก
เป็นล าดับแรกคือ ข้อในส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ช่วยให้ผู้เรียนอ่านออกได้เร็ว อยู่ที่ค่า ×̅ 4.93  ค่า S.D ที่ 
0.25 รองลงมาในส่วนของจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชามลายู (รูมี) อยู่ที่ค่า ×̅4.86 ค่า 
S.D ที่ 0.31 และสุดท้ายในส่วนของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค SQ4R เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ทีค่าเฉลี่ย  ×̅4.66  
ค่า S.D ที่ 0.48  

 
ค าส าคัญ : พัฒนาการอ่าน  เทคนิค SQ4R  นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

Abstract 
Research on developing reading skills in Malayu (Rumi) using the SQ4R technique Of grade 5, Yarang 

Kindergarten, Yarang District, Pattani Province The objective of (1) was to compare the Malayu reading 
achievement (Rumi) before and after class with the SQ4R learning activity set of Grade 5 (2) students to find 
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the learning activity set efficiency. Malayu (Rumi) reading skill development using the SQ4R technique of 
Grade 5 students according to the criteria 80/80 (3) to study student satisfaction with learning Malayu (Rumi) 
of Reading skills using the SQ4R technique of Prathom Suksa 5 students at Yarang Kindergarten, Yarang 
District, Pattani Province. The sample was 15 students in Mathayom Suksa 5, randomly selected. In the 
second semester of the academic year, the results were as follows: 1. The results of analysis of reading 
achievement using the SQ4R technique of Mathayomsuksa 5 students. The researcher led the post-reading 
test to 15 students. Reading improvement after learning was higher than before studying at 29.06 on the 
mean score of 18.46, the t-value was 11.07 and statistically significant at a scale of 0.1, which was considered 
satisfying the set criteria. Create and find an effective Malayu language learning activity set (Rumi) to develop 
reading skills using the SQ4R technique of Prathom Suksa 5 students. The researcher then proceeded to 
create a series of Malayu reading activities. (Rumi) by using the SQ4R technique for 6 activity sets. Malayu 
language reading (Rumi) using the SQ4R technique of six sets of Grade 5 students had an efficiency value 
of 82.47 / 83.04, meeting the specified 80/80 criteria. Studying the students' satisfaction towards learning 
by using the Malayu Language Learning Activity Package (Rumi) to develop reading skills using the SQ4R 
technique of Prathom Suksa 5 students followed a summary process. Overall, it was found that it was in a 
very good level with an average of 4.64 and an S.D value of 0.53 as follows. In the learning management 
section using SQ4R technique, learners can read out quickly at × ̅ 4.93, SD value of 0.25, followed by the 
learning management section using SQ4R technique. Malay subjects (Rumi) at × ̅4.86, SD at 0.31, and finally, 
in the learning management section using SQ4R technique, it is an interesting learning technique with mean 
(×) ̅4.66, SD at 0.48 
 
Keywords : Reading Development, SQ4R Technique, Grade 5 Student 
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บทคัดย่อ 
ทักษะการน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการท างานรวมถึงการใช้ชีวิต ซึ่งส่งผลต่อ

ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานียังขาดความมั่นใจในการแสดงออกคิดเห็นและพูดในที่สาธารณะซึ่งเห็นได้จากการน าเสนอในช้ันเรียน 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคนิคการพูดในที่สาธารณะที่ผู้พูดในรายการ TED ใช้ดึงดูดผู้ฟัง โดยคัดเลือกและ
รวบรวมข้อมูลจากคลิปออนไลน์รายการ TED จ านวน 8 คลิปซึ่งมีจ านวนการเข้าชมไม่น้อยกว่า 1,000,000 ครั้ง มาวิเคราะห์
โดยใช้วิธี discourse analysis หรือสัมพันธสาร เพื่อหาเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดจาก 5 เทคนิคที่เลือกมาศึกษา ได้แก่ การเล่า
เรื่องราว การยกตัวอย่าง การตั้งค าถาม การใช้อารมณ์ขัน และการใช้ส านวนแสดงอารมณ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการใช้
อารมณ์ขันเป็นเทคนิคที่ใช้ดึงดูดผู้ฟังบ่อยและได้ผลที่สุดซึ่งสามารถสังเกตได้จากปฏิกิริยาเสียงหัวเราะของผู้ฟัง ทั้งนี้ จากการ
ส ารวจความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคนิคที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังโดยใช้แบบสอบถามพบว่า นักศึกษาเข้าใจ
การใช้เทคนิคการตั้งค าถามมากที่สุดและน ามาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอในช้ันเรียน ตามด้วยเทคนิคการยกตัวอย่าง การใช้
อารมณ์ขัน การเล่าเรื่องราวและการใช้ส านวนแสดงอารมณ์ในหัวเรื่องที่น าเสนอ การศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการน า TED มา
ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเทคนิคการน าเสนอในที่สาธารณะเพื่อให้นักศึกษาเห็นตัวอย่างและบริบทการใช้เทคนิคแต่ละ
อย่างในการน าเสนอให้น่าสนใจและดึงดูดผู้ฟัง เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมประสบการณ์การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
ให้แก่นักศึกษา  
 
ค าส าคัญ: เทด ทอล์ค TED talks  การพูดในท่ีสาธารณะ  เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ   

 
Abstract 

Competence in public speaking is essential for work performance and daily life and results in 
professional success. However, students of English for Business Communication Program (EBC) at Prince of 
Songkla University, Surat Thani Campus are sometimes less confident to communicate their ideas in English 
presentation in public and their presentations are less attractive to audiences. This study aimed to analyse 
five techniques of public speaking, namely storytelling, giving examples, asking questions, using humour, 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

594 

and using emotional expression used in TED talks and to investigate what the most techniques of public 
speaking frequently used was and to what extent the EBC students perceived the use of these five 
techniques of public speaking. Having more than 1,000,000 views, these eight TED talks which were relevant 
to EBC courses were selected and analysed by using discourse analysis.  By counting frequency of using 
each technique in eight TED talks, the findings showed that using humour was the most frequently used to 
attract audiences in TED talks, and its effectiveness could be seen from audience laughing.  Additionally, 
questionnaires were distributed to 90 EBC students to survey students’  perceptions and experiences of 
using these five techniques of public speaking. The results indicated that most of students understood the 
use of asking questions and they experience to apply this technique in their presentations, followed by 
giving examples, using humour, storytelling, and using emotional expression.  This study would be evident 
that TED talks can be useful learning and teaching materials as a guideline for lecturers and students how 
to use techniques of public speaking to make attractive presentation or talk in public in order to enhance 
students’ public presentation skills in English.  
 
Keywords: TED talks,  Public speaking, Techniques of public speaking 
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A Comparison of Student’s Achievement with Learning by Multiple Teaching Method 
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บทคัดย่อ 

 วิชาอาชีวเวชศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการท างาน เนื้อหาในรายวิชามีจ านวนมากและมีความ
ละเอียด ท าให้ในหลายปีการศึกษาที่ผ่านมานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่ค่อยดี ดังนั้นจึงควรหาวิธีการสอนที่ท าให้
เกิดผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการ
สอนแบบผสมผสานตามทฤษฎีของ Bonk and Graham (2006) กับวิธีการสอนออนไลน์ในวิชาอาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ท่ีลงเรียนรายวิชาอาชีวเวชศาสตร์  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 66 คน โดยแบ่งวิธีการสอนออกเป็น 2 แบบ คือ วิธีการสอนแบบผสมผสาน คือ การ
ท าโครงงาน การแสดงบทบาทสมมติ การใช้ดนตรี และการบรรยายในช่วงกลางภาคและวิธีการสอนออนไลน์ด้วยการบรรยาย
โดยโปรแกรม zoom ในช่วงปลายภาค จากนั้นใช้ข้อสอบที่มีทั้งการวิเคราะห์และความจ าซึ่งมีคะแนนเต็ม 25 คะแนน เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการสอบกลางภาค (20.23±6.07) มากกว่าคะแนนเฉลี่ย
จากการสอบปลายภาค (8.48±4.14)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนั้นวิธีการสอนแบบผสมผสานจะช่วยท าให้
นักศึกษาเข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้มากกว่าวิธีการสอนออนไลน์ 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิธีการสอนออนไลน์  วิธีการสอนแบบผสมผสาน  อาชีวเวชศาสตร์ 
 

Abstract 
Occupational medicine is the study of occupational diseases. The contents of the courses are large 

and detailed. As a result, over the past several academic years, students had poor academic achievement. 
Therefore, the appropriate teaching methods should be used to produce effective learning outcomes. The 
purpose of this research was to compare student’s achievement between multiple teaching method, based 
on Bonk and Graham theory (2006)  and online teaching method.  The sample group used in this research 
was 66 third year students of occupational health and safety curriculum who enrolled in occupational 
medicine course in the second semester, academic year 2019. Teaching method was divided into 2 groups 
including multiple teaching method ( project, role play, music and lecture)  which applied for the midterm 
and online teaching method ( lecture by Zoom program)  applying for the final.  Then, examination that 
contain both analysis and memory were used which had a full score of 2 5  points.  midterm and final 
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examination achievement were compared by statistical data analysis including mean, standard deviation 
and T-test. The results of the study indicated that the average midterm score (20.23±6.07) was significantly 
higher than final score (8.48±4.14) (p < 0.05). Therefore, multiple teaching method allowed the student to 
understand and remember more content than online teaching method. 
 
Keywords:  learning achievement,  online teaching method,  multiple teaching method, occupational, 
medicine 
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บทคัดย่อ 

เด็กพิการเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนี้นั้น ยังขาดสื่อการสอน
อิสลามศึกษาส าหรับนักเรียนมุสลิม ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะการสร้างสื่อเพื่อเด็กพิการส าหรับครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
หน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่ออิสลามศึกษาเพื่อเด็กพิการ
ส าหรับครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2.เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิสลามศึกษาเพื่อเด็กพิการ และ3.เพื่อประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิสลามศึกษาเพื่อเด็กพิการส าหรับครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการประจ าหน่วยบริการสะนิงและหน่วยบริการยะหริ่ง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 10 คน การเลือกโดยใช้วิธีการแบบเจาะจง จากหน่วยบริการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยบริการต้นแบบที่มีพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการมีพื้นฐานสามารถสอนอิสลามศึกษา เครื่องมือ คือ ชุดฝึกอบรมด้วยรูปแบบเทคนิคการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษาส าหรับครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประกอบไปด้วย 1.ชุดฝึกอบรม  2.แผนการ
ฝึกอบรม 3.สื่อประกอบการฝึกอบรม และ 4.เครื่องมือวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการสอนก่อนและหลังการฝึกอบรม แบบประเมินทักษะการผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษา และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ผล ผลการวิจัยพบว่า 1.ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการมีทักษะการสร้างสื่ออิสลามศึกษาหลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 2.ชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิสลามศึกษา ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ก าหนด มีความเหมาะสมและมี
ความสอดคล้องทุกประเด็น และ3.ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีตอ่ชุดฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก   
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บทคัดย่อ 

การผลิตอาหารฮาลาล ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีความปลอดภัย (Safety) อยู่ภายใต้การดูแลของวิชาชีพสัตวแพทย์ ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลาม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวมุสลิม งานวิจัยในช้ันเรียนนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ 
ทัศนคติ และผลลัพธ์ที่ได้ต่อการเรียนการสอนเรื่องอาหารฮาลาลในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ โดยการท าแบบสอบถาม
นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 60 คน ผลการส ารวจด้านความรู้พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล 
(98.33%) และเคยรับประทานอาหารฮาลาล (96.67%)  แหล่งข้อมูลด้านฮาลาลมักมาจากครอบครัว (40%) วิชาเรียน (35%) 
และสื่อโทรทัศน์-วิทยุ (23.33%) เป็นหลัก ด้านความเช่ือนักศึกษาเห็นด้วยมากท่ีสุดว่าอาหารฮาลาลปราศควรจากสิ่งต้องห้าม
ตามหลักศาสนาอิสลาม  (shary’ah) (45%) ปราศจากสิ่งท่ีเป็นอันตราย (56.6%) และต้องมีตราแสดง (38.3%) ด้านทัศนคติ
นักศึกษาเห็นด้วยมากว่าอาหารฮาลาลมีความส าคัญ (75%) มีประโยชน์ (70%) และสะดวกในการหาซื้อ (40%)  ด้านผลลัพธ์
ของการจัดการเรียนการสอนพบว่านักศึกษาให้ความส าคัญที่สุดว่าฮาลาลควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
(77%) ไม่มีความเคลือบแคลงน่าสงสัยว่าไม่ปลอดภัย (72%) มีตราสัญลักษณ์ (70%) ตามมาด้วยต้องมีความปลอดภัย (57%) 
รัฐบาลควรให้การส่งเสริม (47%) และเล็งเห็นว่ามีประโยชน์ต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ในอนาคต (35%) ผลการศึกษานี้พบว่า
นักศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์มีความรู้เกี่ยวเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารฮาลาล มีทัศนคติที่ดีต่ออาหารฮาลาล และ
ภายหลังการเรียนแล้วพบว่านักศึกษาให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยและคคุณภาพ ดังนั้นการบรรจุหัวข้ออาหารฮาลาลใน
หลักสูตรอาจส่งผลต่อความโดดเด่นของหลักสูตรและอาจเพิ่มจ านวนนักศึกษาที่ให้ความสนใจต่อการประกอบวิชา ชีพที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารฮาลาลในอนาคตได้ 
 
ค าส าคัญ: ความรู้  ทัศนคติ  ผลลพัธ์  การสอนด้านอาหารฮาลาล 

 
Abstract 

The study on safety of halal food production from farm to table was part of veterinary Medicine 
Program, Prince of Songkla University, Thailand. This to provide animal products under the supervision of 
veterinary profession for safety, security and compliance with Islamic provisions to meet the needs of 
Muslim consumers. This research aims to study on knowledge, attitudes, practices and outcomes of halal 
learning by using questionnaire upon 60 veterinary students. The result on knowledge and experience found 
that most of the students had heard the word of halal (98.33%) and had eaten halal food (96.67%). Source 
of knowledge were from the families (40%), subjects (35%). %), television and radio media (23.33%). They 
were mostly agreeing that halal food should be under the shary’ah law (45%), harm-free (56.6%) and must 
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be certificate stamped (38.3%). In terms of attitude, the students agreed that halal food is important (75%), 
useful (70%) and convenient to buy (40%). On the outcome of the teaching and learning, it was found that 
the students most agree that halal food should be audited regularly and continuously (77%), no suspicion 
of unsafe (72%) certificated stamped (70%) followed by safety (57%), government promoting (47%) and has 
high potential for the future veterinary profession (35%). From this results showed that the veterinary 
students had knowledge of halal food, positive attitude on learning and teaching and after the course it 
was found that students were concerned with safety regarding quality and safety of halal food. Hence, a 
halal food topic could affect the eminence of course and potentially increase the number of students who 
are interested in halal food production for the future careers. 
 
Keywords attitude, knowledge, halal study, outcome 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันนวัตกรรมด้านการศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยมีส่วนช่วยให้นักศึกษามีความรู้

ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ผู้สอนสามารถน านวัตกรรมด้านการศึกษา เช่น Massive Open Online Course (MOOC) มา
ใช้ประกอบบทเรียน โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนโดยใช้
นวัตกรรมในช้ันเรียนยังไม่แพร่หลาย ดังนั้นการศึกษานี้จัดท าเพื่อศึกษาผลของการใช้ PSU MOOC เพื่อการพัฒนาผลการสอบ
รายวิชาเวชศาสตร์ตามระบบของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 44 คน โดย
แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มเท่ากัน ได้แก่ กลุ่มที่เรียนในช้ันเรียนโดยไม่ใช้ PSU MOOC (A) กลุ่มที่ใช้ PSU MOOC ร่วมใน
การเรียนในช้ันเรียน (B) โดยการประเมินผลจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันและใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ หรือ
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้นวัตกรรมดังกล่าวในการช่วยพัฒนาผลการสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงการใช้ PSU 
MOOC ร่วมกับการเรียนการสอนต่อไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Independent t-test พบว่านักศึกษากลุ่ม B (5.01+-
1.51)  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่ากลุ่ม A (4.61+-1.81) แต่ระดับคะแนนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P = 0.15) อย่างไรก็ตาม
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนดังกล่าวโดยมีระดับการประเมินที่ 4.64/5 และ PSU MOOC ท าให้เข้าใจ
บทเรียนมากขึ้น 4.81/5 
 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม  การสอบ  การประเมิน  MOOC 

Abstract 
Nowadays, educational innovation plays an important role in developing a pedagogy to enhance 

students' learning in the classroom. For instance, educational innovations such as Massive Open Online 
Course (MOOC) can be applied in the lessons, where students can access the online learning platforms 
around the clock. However, few research-based online-learning platforms strategies have been carried out 
so far. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of using PSU MOOC in the lesson to enhance 
students test scores. Forty-four students from the Systemic Veterinary Medicine class from Faculty of 
Veterinary Medicine, Prince of Songkla University, were divided into two groups as equal. The first group 
used the PSU MOOC in the classroom (A), while another without using PSU MOOC (B). The results were 
evaluated using the same paper test and a questionnaire and were gathered to obtain the information, 
including satisfaction, advantage, and suggestion for further improvement. The results of data analysis using 
the Independent t-test demonstrated that group A students (5.01±1.51) had a higher average score than 
group B (4.61±1.81), but the score level was not statistically different (P=0.15). Nevertheless, there was a 
level of satisfaction with this learning model with an assessment level of 4.64/5. Additionally, the result 
revealed that the use of PSU MOOC in the classroom could better understand the lesson (4.81/5). 
 
Keywords: Innovation, test, evaluation, MOOC  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการปรับวิธีการจัดการเรียนรู้เป็นแบบห้องเรียนกลับทางต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีการจัดการเรียนรู้  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น นักศึกษา
หลักสูตรโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 718 -315 
โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 1 ในปีการศึกษา 2563  จ านวนทั้งหมด 26 คน รูปแบบการสอนเป็นดังนี้ ผู้สอนถ่ายท าวิดิโอเนื้อหา
บรรยายเป็นวิดิโอ แบ่งเนื้อหาเป็นตอน ความยาวประมาณ 30-45 นาที ส าหรับเนื้อหาบรรยาย 3 ช่ัวโมง แบ่งเป็นวิดีโอ 3 ตอน  
มีแบบฝึกหัดเป็นข้อสอบปรนัยให้นักศึกษาท าก่อนเข้าช้ันเรียน คลิปวิดีโอจะถูกอัพโหลดไว้ในโปรแกรม MS Team ก่อนช่ัวโมง
เรียนประมาณ 1 สัปดาห์  ในช่ัวโมงเรียนผู้สอนให้นักศึกษาท าข้อสอบอีกครั้งโดยใช้โปรแกรม Kahoot และอธิบายเพิ่มเติมใน
ข้อที่นักศึกษาตอบผิด หรือมีข้อสงสัย วัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้โดยใช้คะแนนสอบกลางภาค และปลายภาค และประเมินความ
พึงพอใจต่อวิธีการสอนโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบผลสอบของนักศึกษาปี 2563 กับปีที่ผ่านมา พบว่า 
ผลคะแนนสอบกลางภาค เป็น 22.2+0.5 & 21.2+0.5, p=0.14 และผลสอบปลายภาค 11.8+0.6 & 12.7+0.4, p=0.26 
ตามล าดับ  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนรู้แบบนี้อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนความพึงพอใจ 4.3+0.6) 
สรุปผลการศึกษา นักศึกษาพึงพอใจกับการใช้คลิปวิดิโอ แทนการบรรยายในช้ันเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับการเรียนโดยใช้การบรรยายในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้อาจจะมีเหตุ
ปัจจัยอื่นท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น การให้เวลาหรือการจดจ่อกับการเรียน (engagement) ข้อเสนอแนะ ในการจัดการ
เรียนการสอนควรจะเพิ่มกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาใช้เวลาและจดจ่อกับการเรียนให้มากขึ้น จะช่วยให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ: ห้องเรียนกลับทาง  โภชนบ าบัดทางการแพทย์  การเรียนรู้เชิงรุก  
 

Abstract 
This study aimed to evaluate the results of transforming teaching method to “Flipped classroom” 

in academic achievement and satisfaction of students to this method. The studied population were the 3rd 
year- students in Nutrition and Dietetics program of Science and Technology faculty who enrolled in 718-
315 Medical Nutrition Therapy I course in the year 2563 (n= 26) .   Learning management was as following. 
The instructor made 30- 45 minutes long clip VDO presenting content.  According to 1 topic for 3 hours 
lecture, the contents were divided into 3 clips.  The students had to take quizzes after finishing self-study 
in each part. The VDO were uploaded via MS team program 1 week prior the class. In the class the instructor 
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let the students do the test again via program Kahoot and discussion were made for the issues in which 
the students misunderstood or questioned.  The academic achievement was measured by using midterm 
and final examination while the satisfaction was measure by using questionnaires. The results showed that 
in comparison of the test score between this year and last year, midterm test score was 22.2+0.5 & 21.2+0.5 
(p=0.14) while the final exam score was 11.8+0.6 & 12.7+0.4 (p=0.26), respectively.  The satisfactory score 
was in the range of very much satisfied (4.3+0.6 scores). In conclusion, the students are more satisfied with 
delivering content by VDO clip than by lecturing in the class; however, academic achievement is not 
different from the previous year. There are possibly other factors being barriers of the learning effectiveness, 
i.e. student engagement. Recommendation is that including the activities to enhance more engagement of 
students might increase the learning efficiency. 
 
Keywords: Flipped classroom, Medical nutrition therapy, Active learning 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนวิชาชีวสถิติโดยใช้การจัดการเรยีนรู้

แบบบูรณาการ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัย โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง และเกมมิฟิเคชัน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีวสถิติในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบประเมินความรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนรู้แบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่า 80% ใน
ภาพรวมนักศึกษามีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก การเรียนรู้แบบบูรณาการช่วยในการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและช่วย
เสริมทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริมความกระตือรือร้น สร้างแรงจูงใจในการเรียน และน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the students’  learning achievement after learning on 

the biostatistics subject and to evaluate their opinions on learning activities. The integrated learning activities 
included research-based learning, authentic learning, and gamification. The data was collected from 55 PSU 
Surat Thani students who enrolled in biostatistics subjects in the first semester of the academic year 2020. 
Research instruments consisted of assessment from students’  knowledge and opinion.  Statistical analysis 
used included mean, standard deviation, and content analysis. The study results revealed that after learning 
through integrated learning management, most students’  learning achievement was higher than standard 
at 80% .  Overall, students’  opinions on learning activities were at the very agreeable level involving 
beneficial effect of students’ research skills and students’ skills of using computer programs. The integrated 
learning activities improved students’ enthusiasm towards learning and increased their learning motivation. 
Students perceived real benefits from the learning as it was useful for themselves. 

 
Keywords: Research-based learning  Gamification  Authentic learning  Integrated learning management 
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A Comparative Study of Mid-term Exam on Industrial Plant Design through Students' 
Independent Reading and Reading Assignment and Summary at One Week prior to the 
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บทคัดย่อ 
เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนท่ีมักจะอ่านหนังสือเตรียมสอบในวันท่ีใกล้สอบเกินไปจึงท าให้อ่านหนังสือเตรียมสอบไม่

ทันในการวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาผลกระทบดังกล่าวพร้อมเสนอแนะวิธีแก้ไข โดยการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการสอบกลางภาครายวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial Plant Design) ของนักศึกษาสองกลุ่ม ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่หนึ่งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 35 คน ในภาคการศึกษา 2/2562 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่สองเป็น
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 24 คน ในภาคการศึกษา 2/2563 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้อสอบกลางภาครายวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้มอบหมายให้นักศึกษากลุ่มที่
สองสรุปเนื้อหาที่ใช้สอบกลางภาคทั้งหมดลงในกระดาษ A4 แล้วส่งก่อนสอบกลางภาคหนึ่งสัปดาห์ ส่วนนักศึกษากลุ่มที่หนึ่ง
ไม่ได้มอบหมายงานนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีสรุปเนื้อหาที่ใช้สอบกลางภาคทั้งหมดลงในกระดาษ A4 แล้วส่งก่อนสอบกลางภาคหนึ่งสัปดาห์ได้
คะแนนเฉลี่ยในการสอบกลางภาคในรายวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ
กลางภาคส่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
 
ค าส าคัญ: การเตรียมสอบ  ผลของการท าสรุปเนื้อหาก่อนสอบ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
Owing to the fact that some students prefer to read and prepare for an exam at the time too close 

to the event, the intention of this research was to investigate the impact on the students together with 
offering methods of correction.  The comparative study of mid- term exam was performed on students 
enrolled in an Industrial Plant Design Course.  The two sampling groups consisted of:  ( 1 )  3 5  third year 
undergraduates of the Prince of Songkla University, Surat Thani Campus who had enrolled in the course 
during semester 2 / 2 0 19 :  ( 2 )  2 4  third year students who enrolled in the same course during semester 
2/2020. The research tool was a course mid-term exam. The members of the second sampling group were 
assigned to summarize their reading contents and write details down in an A4 paper. The assignment must 
be submitted to the researchers one week prior to the mid- term event.  The first sampling group, on the 
contrary, was not asked to do the assignment.  The statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation, and t-test. The findings reveal that the mean of the midterm exam for students who were asked 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

605 

to summarize their reading contents into the A4 paper was higher than those who were not assigned, at a 
statistical significance of p-value<0.05. 
 
Keywords: preparation for the exam, content summary prior to the exam, learning efficiency 
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บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนในรายวิชาเคมีทั่วไป 2 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนวทางหนึ่งในการเรียนการสอนเรื่องสมดุลเคมี กรดเบส และสารอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ และสามารถบูรณาการโดยน าทฤษฏีไปใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน าและค าปรึกษา
ตลอดเวลา ภายใต้หัวข้อที่ผู้สอนก าหนดไว้อย่างกว้างๆและมีความหลากหลาย ผู้เรียนจะท างานเป็นกลุ่ม เริ่มด้วยการเลือก
ศึกษาในหัวข้อที่สนใจจะแก้ปัญหา น าไปค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ พร้อมออกแบบการทดลองเพื่ อแก้ปัญหาตามความ
สนใจ ผู้เรียนจะมีการน าเสนอ 2 ครั้ง ในครั้งที่ 1 ผู้เรียนจะมีการน าเสนอหัวข้อที่ต้องการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
รูปแบบโปสเตอร์ มีทั้งทฤษฏีที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยในอธิบายแนวความคิดของผู้เรียน พร้อมบอกวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการ
ค้นคว้า ให้ผู้ร่วมช้ันเรียนและผู้สอนช่วยกันเสนอแนะเพิ่มเติม ในครั้งที่ 2 เป็นการน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา มีการ
ออกแบบการทดลองและบอกถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ จากผลการประเมินโดยผู้สอนและผู้เรียนประเมินตนเองพบว่า กิจกรรม
ดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ดีขึ้น และผู้เรียนมี  
ความพึงพอใจในระดับสูง พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไปได้ 
 
ค าส าคัญ:  การค้นคว้าอย่างอิสระ เคมีทั่วไป 2  การสอนแบบเน้นผู้เรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 

Abstract 
One approach in the active teaching-learning on the course of General Chemistry II for the first and 

second year students of the Faculty of Science and Technology under the topics of chemical balance, 
acids- bases and organic matter is to encourage learners to practice thinking and study independently. 
Students can be integrated by applying theories to solving various problems related to daily life and the 
environment including the development of life-long learning skill with instructor advice. Under a broad and 
diverse topic that teachers define, students will work in groups by choosing to study on a topic of interest 
to solve the problem. Lead to research from various knowledge sources they would design an experiment 
to solve problems according to their interests, then they will have 2 presentations. Firstly, students would 
present on the topics they want to study to solve various problems in poster format which contain theories 
that will help to explain the ideas of the learners with clear objectives for researching. The classmates and 
the instructor make additional suggestions. Secondly, the experiment is designed and the expected results 
are indicated. From the results of the assessment by the teacher and the students’ self-assessment found 
that this activity gives all learners the ability to research information, the better analytical and creative 
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thinking skills. All students are satisfied with a high level. Additionally, they also gave various suggestions 
on how to improve instructional guidelines for use in teaching and learning in the next academic year. 
 
Keywords: independent study, general chemistry II, active learning, life-long learning 
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บทคัดย่อ 

การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างรายบุคคลและราย
กลุ่ม หลังจากเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน โดยใช้
รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสรีวิทยาของ
จุลินทรีย์ (722-472) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งหมด 9 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) 
แบบทดสอบ 2) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที 
กรณีกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นอิสระต่อกัน และ การทดสอบค่าเฉลี่ยรายกลุ่มเทียบกับเกณฑ์ด้วย one sample test  ผลการวิจัย
ครั้งนี้พบว่า  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสรีวิทยาของจุลินทรีย์ (722-472) แบบรายกลุ่มสูงกว่ารายบุคคล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ค่าเฉลี่ยแบบรายกลุ่ม = 23.33 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.66 และ ค่าเฉลี่ยแบบรายบุคคล = 16.89 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.82, p<0.0001) 2) ค่าเฉลี่ยรายกลุ่มสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.0001) 3) 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.27 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.35) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาสรีวิทยาของจุลินทรีย์ (722-472) ได้ และท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนและครูผู้สอน 
  
ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความพึงพอใจ  สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
 

Abstract  
Team Based Learning can promote learning, problem solving and teamwork skills which are 

necessary skills for the 21th century. The objectives of this research were 1) to compare academic 
achievement between individual and group after learning with Team Based Learning 2) to study of student 
satisfaction on Team Based Learning. A quasi-experimental design was used. Target group in this research 
were third year students who enrolled in microbial physiology course (722-472) in the second semester of 
2020 academic year, totally 9 students. The research instruments used in this study were 1) course content 
examination 2) questionnaire regarding the students’ satisfaction. The data was statistically analyzed by 
mean, standard deviation, the dependent sample t-test and one sample test. The results of this research 
were 1) the academic achievement in microbial physiology course (722-472) in group scores were higher 
than individual scores with statistically significant difference (group mean score = 23.33, S.D. = 1.66 and 
individual mean score = 16.89, S.D. = 3.82, p<0.0001) 2) group mean score were higher than hypothesized 
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value with statistically significant difference (p<0.0001) 3) the students’ satisfaction towards learning by 
Team Based Learning approach was at a high level (mean = 4.2, S.D. = 0.35). The results of the study 
indicated that Team Based Learning could develop academic achievement in microbial physiology course 
(722-472) and increase good interaction between teamwork and instructor.   
 
Keywords: Team-based learning, Academic achievement, Satisfaction, Microbial Physiology   
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรยีนการสอนแบบจัดชุดรายวิชาและ แบบการ
เรียนวิชาเดียวต่อเนื่องในวิชาพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 

Comparison of Learning outcome of teaching system between the Module System and 
the Block Course System in Toxicology and Forensic Science Subject of Medical 

Technology Student  
 

สุธิชา จันทะ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

 
Suticha Chunta 

Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110 
 

บทคัดย่อ 
ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพิษวิทยา

และนิติวิทยาศาสตร์ (บรรยาย 1 หน่วยกิต) 2 รูปแบบ คือ 1. แบบการเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง (block course system) ใน
นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ช้ันปีที่ 4 จ านวน 53 คน (กลุ่ม A) โดยเรียนต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 ช่ัวโมง มีการสอบ
ประเมินผล 2 ครั้งในกลางภาคและปลายภาคเรียน และ 2. แบบจัดชุดรายวิชา (module system) ในนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
จ านวน 56 คน (กลุ่ม B) ซึ่งวิชานี้อยู่ในโมดูลเคมีคลินิก มีเวลาเรียน 2 วัน วันละ 6-8 ช่ัวโมง  จัดสอบประเมินผล 1 ครั้งโดยใช้
ข้อสอบชุดเดียวกันกับกลุ่ม A  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้สถิติ t-test พบว่า
นักศกึษากลุ่ม A (เกรด A 75%, B+ 17%, B 4%, C+ 2% และ C 2%) ได้ผลการเรียนดีกว่ากลุ่ม B (เกรด A 47%, B+ 21%, 
B 16%, C+ 2% และ C 14%) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) ซึ่งผลการเรียนที่แตกต่างกันเกิดจากรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน โดยนักศึกษากลุ่ม A มีระยะเวลาศึกษาเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบมากกว่ากลุ่ม B ดังนั้นในการ
จัดการเรียนรูปแบบจัดชุดรายวิชาต่อไปควรมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ปรับเนื้อหารายวิชา รูปแบบการประเมินและ
ระยะเวลาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ค าส าคัญ: การเรียนวิชาเดียวต่อเนื่อง  การจัดชุดรายวิชา  ผลการเรียน  

 
Abstract 

In the academic year 2020, There were two teaching systems using in Toxicology and Forensic 
Science subject (Lecture, 1 credit) of the Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University. First, 
the block course system was used for the fourth-year-student (namely, group A, n=53). They studied 
continuously for 5 weeks (2-3 hours a week) with two-time of evaluation examinations. Second, the module 
system was used for the third-year student (namely, group B, n=56). They studied within 2 days (6-8 hours 
a day) with one-time examination using the same test set as group A. By comparing the results of both 
groups using t-test statistics showed that group A (Grade A 75%, B + 17%, B 4%, C+ 2%, and C 2%) had 
better grades than group B (Grade A 47%, B+ 21%, B 16%, C+ 2%, and C 14%) with statistically significant 
(p<0.01). The difference in academic performance arises from the teaching and learning styles. The students 
in group A had more time to study, learn, and prepare themselves for the examination than group B. 
Therefore, the teaching/learning style, course content, evaluation method, and timing of the module system 
should be reorganized to enhance students' learning efficiency. 
 
Keywords: Block course system, module system, learning efficiency  
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บทคัดย่อ 

 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเช้ือโควิด-19 รูปแบบการเรียนถูกปรับให้ใช้การเรียนผ่านระบบสื่อออนไลน์ 
อย่างไรก็ตามพบว่าประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยการบรรยายผ่านสื่อออนไลน์อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์
เทียบเท่าการเรียนภายในช้ันเรียนได้ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านระบบ
สื่อออนไลน์ โดยวิเคราะห์ผ่านนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 จ านวน 2 รุ่น ในรายวิชาเดียวกันแต่มีรูปแบบการเรียนที่แตกต่าง
กัน คือ รุ่นแรกเรียนในช้ันเรียน และรุ่นที่สองผ่านระบบออนไลน์ ผลคะแนนสอบด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน พบว่าระดับคะแนน
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (64.8±8.0 vs 62.7±11.2%; p > 0.05) เมื่อส ารวจความพึงพอใจนักศึกษาด้วยแบบ
ประเมินพบว่า นักศึกษาเห็นว่าการเรียนช่ัวโมงบรรยายในช้ันเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากกว่าการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ 
(ผลคะแนนรวมทุกปัจจัย 69.5%) โดยเฉพาะในเรื่องความตั้งใจและสมาธิในการเรียน และเห็นว่าการเรียนผ่านออนไลน์ต้อง
เพิ่มความขยันให้มากขึ้นกว่าการเรียนในช้ันเรียน ปัจจัยที่สามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ท่ีดีขึ้น 
คือการใช้กิจกรรมอื่นเสริมนอกจากการบรรยายผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียว เช่น การศึกษาแบบเปิด (MOOC) ในบทเรียน
เดียวกัน เกม หรือกลุ่มอภิปรายห้องย่อย และพบว่าโปรแกรมที่ตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้มากที่สุดคือ Microsoft Teams   
 
ค าส าคัญ:  สื่อออนไลน์  การเรียนในช้ันเรียน  สัตวแพทย์  การเรียนรู้ 
 

Abstract 
Online teaching and learning systems have been fully operational under the circumstances of the 

COVID-19 outbreak. However, it was found that the use of online system alone is insufficient to lead to the 
learning achievement that instructors are expecting. A present study was thus aimed to find out how to 
increase the efficiency of online learning system. Results were determined by analysis through two 
generations of fifth-year veterinary students who registered in the same course, but in different years and 
in different teaching styles; the first generation of 24 students was taught by in-class system and the second 
generation of 22 students was taught by online system. There were no significant differences in test-score 
outcomes between two generations when the same test was used (64.8±8.0 vs 62.7±11.2%; p > 0.05). The 
results of student satisfaction questionnaire showed that in-class system promotes learning activity, 
especially in regard to the attention and concentration in study, rather than the online system with a total 
score for all factors of 69.5%. Although online learning requires more diligence than in-class studies, there 
are factors that help enhance better online learning efficiency which are the use of complementary activities 
other than online lectures alone, such as massive open online courses (MOOCs), games or group discussion 
related to the lessons. Markedly, Microsoft teams was recognized as the most responsive online program 
to the needs of students.  

 
Keywords: Online learning, In-class study, Veterinary, Learning efficiency  
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บทคัดย่อ 

คณะผู้วิจัยได้น าการเรียนรู้ผ่านเกมมาใช้ในการเรียนการสอนโรคเลือดให้กับนักศึกษาแพทย์ (นศพ.) ช้ันปีที่ 3 ใน
รายวิชาระบบเลือดและชีววิทยาของเนื้องอก โดยคาดหวังว่าการเรียนรู้อย่างสนุกสนานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนศพ.ได้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้โรคเลือดผ่านเกม โดยให้ นศพ. ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใน google form จากนั้นให้เล่นเกม “หมอฮีมาโต startup” โดยแบ่งเป็น 
3 กลุ่มโรค คือ ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และการแข็งตัวของเลือด กลุ่มละ 6 โรค ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งอาการ 
การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การรักษา และการติดตามการรักษาของแต่ละโรค จากนั้นท า
แบบทดสอบหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ค่ามัธยฐานของคะแนนหลังการเรียนรู้ผ่านเกมเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001,  Wilcoxon signed ranks test) เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการเรียนรู้ผ่านเกม 
จาก 9 เป็น 18 คะแนน และ จาก 13 เป็น 19 คะแนน ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ตามล าดับ ผลการประเมินความพึง
พอใจ พบว่า นศพ. ชอบและสนุกกับการเรียนรู้ผ่านเกมมาก มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.6/5 และ 4.75/5 ตามล าดับ โดยสรุปพบว่า 
การเรียนรู้โรคเลือดผ่านเกม “หมอฮีมาโต startup” เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนได้ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ผ่านเกม  โรคเลือด  เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว การแข็งตัวของเลือด 
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Abstract 
In order to motivate students to learn better in hematologic diseases, a game-based learning 

program, “the startup doctor”, was applied in the Hematopoietic System and Biology of Neoplasia class for 
the 3rd year medical students of Prince of Songkla University. The objective is to investigate the effectiveness 
of game-based learning in the Hematologic Diseases class. All students completed 20-question multiple choice 
questionnaires before (pretest) and after (posttest) playing the game. The game cards are separated into 3 
subgroups including 6 red blood cell disorders, 6 white blood cell disorders and 6 bleeding disorders. The 
knowledge of symptoms, laboratory findings, causes and pathophysiology, treatment and follow up of each 
type of disease were assessed with the questions. After game completion, posttest and satisfaction 
questionnaires were completed using google forms and analyzed. The result  showed that the median 
posttest score was statistically significantly higher (p <0.001, Wilcoxon signed-rank test) than the median 
pretest score, from 9 to 18 and from 13 to 19 in the 2019 and 2020 education years, respectively. The 
average satisfaction scores were 4.6/5 and 4.75/5 for the two years the game was tested. The students' 
opinions indicated that their motivation to study was increased with this game. In conclusion, “The startup 
doctor” game-based learning obviously improves learning motivation and achievement of medical students 
studying hematologic diseases. 
 
Keywords:  game- based learning,  hematologic diseases,  red blood cells, white blood cells, bleeding 
disorders 
  



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

614 

ความพึงพอใจของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาเทคนิค
วิทยาเนื้อเยื่อและวิทยาเซลล์ 

Satisfaction of Online Teaching and Learning of Medical Technology Students Towards 
the Techniques in Histology and Cytology courses   

 
ธีรกมล  เพ็งสกลุ1*, จิดาภา เซคเคย์2, ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร2, ปยิะวุฒิ แสวงผล2, ดารินตณ์ัฏ บัวทอง1 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2อาจารย์, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ผู้ประสานงาน*: theerakamol.p@psu.ac.th 
 

Theerakamol Pengsakul1*, Jidapa Szekely2, Natthaphon Nanakorn2, Piyawut Swangphon2,  
Darinnat Buathong1 

3Assistant Professor, Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University 
Lecturer, Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University 

Corresponding Author*: theerakamol.p@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ตหรือดาวเทียม 

มีความหมายรวมถึงการเรียนทางไกลซึ่งมีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ ในสภาพปัจจุบันมีส่วนผลักดันให้มี
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ อ
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิควิทยาเนื้อเยื่อและวิทยาเซลล์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันซูม 
(Zoom) เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ช้ันปีที่ 2 จ านวน 36 คน ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เก็บข้อมูล ใน 7 ประเด็นส าคัญที่มีต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ ความเข้าใจใน
บทเรียน การมีส่วนร่วม การติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม บรรยากาศการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ และการ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน จากผลการส ารวจพบว่า 55.6% ของนักศึกษาเห็นด้วยกับการเรียนก ารสอนออนไลน์ 
นอกจากน้ันการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเป็นของตัวเองยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเห็นด้วยกับการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Odd ratio = 5.14, p-value = 0.04) เพศเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลกับการเรียนการสอนออนไลน์ โดยพบ Odd ratio = 6.16 
ในเพศหญิงท่ีรายงานว่าการเรียนการสอนออนไลน์ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้มากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชาย (p-value = 0.06) 
สถานท่ีในการเรียนออนไลน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อเทียบกับผู้เรียนออนไลน์จาก
ทางบ้านกับผู้ที่เรียนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย พบว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นจากการเรียนออนไลน์ (Odd ratio = 8.67, p-
value = 0.02) จากผลการวิจัยสามารถน าข้อมูลไปประยุกใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคตต่อไป 

 
ค าส าคัญ: การสอนออนไลน์  อินเทอร์เน็ต  แอปพลิเคชันซูม  การจัดการเรียนการสอน  ความพึงพอใจ  

 
Abstract 

Online teaching is an educational innovation using advanced technology such as internet or 
satellite. Meaning of online teaching also includes distance learning with communication technology as the 
medium of learning. In the present state, there is a driving force for more online teaching and learning. The 
objective of this research was to assess the satisfaction and to study the factors affecting the satisfaction of 
learning of Techniques in Histology and Cytology online courses using the application Zoom as a medium 
of learning. Thirty-six of 2nd-year Medical technology students who studied in second semester of academic 
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year 2020 were subjected to this study. Seven key points were collected towards online teaching including 
Lesson understanding, Participation, Communication, Self-study, learning atmosphere, Responsibility and 
Assessing the progress of learners. According to the survey results, 55.6% of students agree with online 
teaching. In addition, having own personal laptop was also positively agreed with online teaching and 
learning (Odd ratio = 5.14, p-value = 0.04). Gender is the one of factors that affects the online teaching with 
Odd ratio = 6.16. Females reported that online teaching was able to understand more content compared 
to males (p-value = 0.06). Places of the online learning is another factor that correlated with online teaching. 
When compared to online learning from home, those who use the online learning at the university reported 
greater responsibility for online learning (Odd ratio = 8.67, p-value = 0.02). According to the research, the 
information can be applied to improve the teaching and learning management of the health science courses 
in the future. 
 
Keywords: Online teaching, Internet, Zoom application, Satisfactory, Learning management 
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บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนในยุค 4.0 มุ่งเน้นที่การเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบของการเรียนแบบ active learning ที่ส่งผลดีต่อการเรียนรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐานของนักศึกษาเทคนิค
การแพทย์จ านวน 41 คน โดยท าการเลือกรูปแบบการเรียน 2 รูปแบบนั่นคือ Question-based เป็นการให้ค าถามในห้องเรยีน
และให้นักศึกษาจับคู่หาค าตอบจากนั้นน าเสนอหน้าช้ันเรียน และ case study เป็นการให้กรณีศึกษาและให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ศึกษาหาข้อมูลโดยน าเสนอผ่านทางโปรแกรมซูม ผลการส ารวจพบว่า การสอนโดยใช้ค าถามส่งผลให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อนร่วมชั้น และ กระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้มากกว่า
การสอนด้วยกรณีศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.004, 0.039, และ 0.045, ตามล าดับ) ทั้งนี้วิธีการสอนแบบ 
active learning ทั้ง 2 วิธีนี้ส่งผลต่อความเข้าใจในบทเรียน บรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจหรือการกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบได้ดีทั้ง 2 วิธีโดยที่ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการวิจัยครั้งนี้แสดงว่า รูปแบบการ
สอนทั้ง 2 แบบสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลดีต่อการเรียนรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐานท้ังสิ้น 
 
ค าส าคัญ: ค าถาม  กรณีศึกษา  ซูมแอปพริเคช้ัน  การจัดการเรียนการสอน 
 

Abstract 
The Education 4.0 era focuses on active learning, a teaching and learning processes that centers 

on engaging and interacting with learning activities through a variety of practices. This research aimed to 
determine a beneficial effect of certain patterns of active learning in a basic immunology course. Forty-one 
medical technology students participated in this study. Two learning styles were evaluated including 1.) 
question-based learning, by presenting the answers to the given questions in pairs, and 2.) case study, by 
giving case studies and allowing small groups of students to study and present through the Zoom 
application. The satisfaction survey results showed that the Question-based teaching is more satisfactory 
than a case study, in terms of learning encouragement, communication between teachers and students, 
and knowledge achievement, with a statically significant p-value of 0.004, 0.039, and 0.045, respectively. 
Both techniques affected on the good understanding of the lesson, learning atmosphere, and student 
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responsibility with no significant difference. Therefore, this research reveals that both teaching styles are 
applicable for active learning and have a positive effect on basic immunology study. 
 
Keywords: Question-based learning,  Case study,  Active learning, Zoom application 
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บทคัดย่อ 
เนื่องจากการเรียนโดยการใช้สคริปต์ความเจ็บป่วยช่วยนักศึกษาแพทย์จัดระเบียบความรู้ทางคลินิก จึงมีการสร้าง

สคริปต์บนเว็บออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกท าในช่วงที่อยู่กองออร์โธปิดิกส์ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สคริปต์ในวิชาดังกล่าว จึงมีการจัดท างานวิจัยนี้ขึ้น วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้คือเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของสคริปต์ความ
เจ็บป่วยทางผลการสอบ ระหว่างผู้ที่ฝึกท าสคริปต์ในปริมาณมากและน้อย  โดยผู้เข้าร่วมวิจัยคือนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่ฝึกท าสคริปต์มากกว่าร้อยละ 60 จะถูกจัดในกลุ่มที่ฝึกท าปริมาณมาก ส่วนที่เหลือจะอยู่ใน
กลุ่มที่ฝึกท าปริมาณน้อย ผลการสอบของทั้งสองกลุ่มจะถูกน ามาเปรียบเทียบกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ฝึกท าสคริปต์ความ
เจ็บป่วยปริมาณมากมีจ านวน 56 คน และมีคะแนนสอบเฉลี่ยร้อยละ 64.61 ในขณะที่อีกกลุ่มมี 27 คน และมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 67.41 ซึ่งคะแนนสอบทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  สรุปได้ว่า การฝึกท าสคริปต์ความ
เจ็บป่วยวิชาออร์โธปิดิกส์ทางเว็บออนไลน์ ไม่ส่งผลให้คะแนนสอบของนักศึกษาเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปว่า 
สคริปต์ความเจ็บป่วยทางสื่อออนไลน์ไม่มีประสิทธิผลและไม่มีประโยชน์กับนักศึกษาแพทย์ 

 
ค าส าคัญ เว็บออนไลน์ สคริปต์ความเจ็บป่วย  ออร์โธปดิิกส์  การสอบ 
 

Abstract 
The illness scripts assist medical students to organize their knowledge and improving clinical 

reasoning. Thus, we newly generated web-based illness scripts about orthopedic problems for practicing 
during orthopedic rotation. However, there is no evidence on the effectiveness of web-based illness scripts 
in orthopedic diseases. The objectives is to compare the effectiveness of illness scripts via examination 
results between fifth-year medical students who had high and low responsiveness to scripts. The study 
included fifth-year medical students in Prince of Songkla University. The participants were excluded if they 
missed the summative examination. Materials for participants were web-based illness scripts containing 
practical problems in orthopedics. The students finishing more than sixty percent of scripts were assigned 
to the high-response group, while others were assigned to the low-response group. The examination results 
between the two groups were compared to explore the difference. The study showed that there were 
56(67.47%) students in the high-response group and 27(32.53%) in the low-response group. The mean 
examination score in the high-response group and low-response group was 64.61%(SD 9.05) and 67.41%(SD 
8.35) consecutively, without statistical difference. There was no significant correlation between examination 
scores and responsiveness percentage(correlation -0.085, P-value >0.05). In conclusion, performing web-
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based orthopedic illness scripts could not improve the examination results of fifth-year medical students. 
There was also no association between illness scripts and examination scores. However, we could not 
conclude that none of the benefits from web-based illness scripts. 
 
Keywords: web-based, illness scripts, orthopedic, examination  
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การเรียนการสอนออนไลน์การปฏิบัติการทางทันตกรรมระหว่างการระบาดโรคโควิท 19: การศึกษาน าร่อง
ประสบการณ์จากนักศึกษาในห้องเรียน 

Dental Laboratory Online During the COVID-19 Pandemic: A Pilot Feedback Dental 
Student Experiences 
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1 Lecturer, Department of oral biology and occlusion, Prince of Songkla university 
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บทคัดย่อ 
การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิท 19) ส่งผลต่อการศึกษาท่ัวโลก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทัน

ตกรรมส่วนใหญ่ต้องปรับตัวเข้ากับช้ันเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่กระจายของโควิท 19 เนื่องจากข้อจ ากัดต้องเว้นระยะทาง
สังคม ทางทีมวิจัยจึงน าแอปพลิเคช่ันซูม เพื่อใช้ส าหรับสอนปฏิบัติการทางทันตกรรม โดยการสาธิตวิธีการทดลองผ่านทาง
วิดีโอ การทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ าลาย ฟิล์มชีวภาพทางทันตกรรมและแบบจ าลองโรคฟันผุ (12 
ช่ัวโมง) โดยที่มีการจัดเตรียมแบบทดสอบหลังการเรียนปฏิบัติการทางทันตกรรมและแบบสอบถามความคิดเห็นผ่านกุเกิ้ล
ฟอร์ม ให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ( จ านวน 40 คน) คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลปรากฎว่านักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 สอบหลังเรียนผ่าน 100 %  มีข้อเสนอแนะนักศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่า นักศึกษาสามารถสังเกตเห็นการปฏิบัติการจริง
ที่สาธิตเช่นเดียวกับผู้ทดลอง (60 % ของข้อเสนอแนะ) เปิดโอกาสให้ถามค าถาม (80 % ของความคิดเห็น) ยิ่งไปกว่านั้น
นักศึกษาเช่ือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับออาจารย์ดีกว่าในห้องเรียนปกติ ดังนั้นห้องปฏิบัติการทันตกรรมออนไลน์จึงบรรลุผลการ
เรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษามีจ านวนน้อยและเป็นกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นโดยไม่
เปิดเผยตัวตน ดังนั้นจากผลการศึกษา ห้องเรียนปฏิบัติการทันตกรรมออนไลน์นี้สามารถใช้เป็นต้นแบบส าหรับการศึกษาทาง
ทันตกรรม และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ เช่น  การประเมินในแง่มุมของประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน
ปฏิบัติการทันตกรรมออนไลน์ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโสตทันศนูปกรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษา 
 
ค าส าคัญ   โควิท 19  การศึกษาทางทันตกรรม  ผลส ารวจ  ประสบการณ์ 
 

Abstract 
The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has deranging education worldwide. Most of 

the dental schools have posthaste adapted to the online class during COVID-19 spreading. In wake of 
impending restrictions, I adopted and used the zoom application for demonstrated dental laboratory Video-
conference about physiochemical properties of saliva, dental biofilm and in-vitro caries model (12 hours). 
A post-test examination and feedback questionnaire were prepared and administered via Google forms to 
the 2nd year students (n=40) Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University. The result shows that 100 % 
of 2nd year students have passed the examination after learning. For the feedback, majority of the students 
stated that they can observe a real demonstrated laboratory as same as experimenters (60 % of feedback). 
They were given the opportunity to ask questions (80 % of feedback). Moreover, they believed that their 
interactions with the teacher was better than during physical classroom. Therefore, the online dental 



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

621 

laboratory has accomplished the learning outcome. On the other hand, this study was depended on a 
minute sample of students who have anonymously volunteered to provide feedback. We believe that a 
pilot online laboratory can serve as a model for pre-clinical dental education and further study should be 
assessed in aspects of perception and facility of this study. 
 
Keywords: COVID-19, Dental education, Feedback, Experience 
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Using a video lab report to improve learning achievement in physiology laboratory of 
second-year pharmacy students  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการท ารายงานปฏิบัติการรูปแบบวิดีโอต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในบท
ปฏิบัติการเรื่อง nerve action potential ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ช้ันปีท่ี 2 ในรายวิชาสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 หลังจากเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนตอน 01 ทุกกลุ่มได้รับมอบหมายให้ท ารายงานปฏิบัติการใน
รูปแบบการเขียนและนักศึกษาลงทะเบียนตอน 02 ท ารายงานปฏิบัติการในรูปแบบวิดี โอที่มีการพูดอธิบาย ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ประเมินจากคะแนนเฉลี่ยของรายงานปฏิบัติการซึ่งให้คะแนนแบบรูบริคและคะแนนสอบข้อเขียน พบว่านักศึกษาตอน 
02 มีคะแนนเฉลี่ยของรายงานปฏิบัติการและคะแนนการสอบสูงกว่านักศึกษาตอน 01 นอกจากนี้นักศึกษาตอน 02 มีสัดส่วน
ของนักศึกษาที่ท าคะแนนสอบอยู่ในระดับดี (คะแนนร้อยละ 70-79) 8 คนจาก 79 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.13) และนักศึกษา
ท าคะแนนสอบได้ระดับดีเยี่ยม (คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80) จ านวน 6 คนจาก 79 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.59) 
ส าหรับนักศึกษาตอน 01 มีสัดส่วนของนักศึกษาท่ีท าคะแนนสอบอยู่ในระดับดี 9 คนจาก 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.54) และ
ไม่มีนักศึกษาท าคะแนนได้ระดับดีเยี่ยม การศึกษาครั้งนี้บ่งช้ีว่ารายงานปฏิบัติการในรูปแบบวิดีโอเป็นวิธีการทางเลือกที่ช่วย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนปฏิบัติการได้ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์และยังช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่
ผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ: รายงานปฏิบัติการรูปแบบวิดีโอ  ปฏิบัติการสรีรวิทยา  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
 

Abstract 
The objective of this study was to determine the effects of using a video lab report on learning 

outcome achievement after nerve action potential laboratory class in second- year pharmacy students 
enrolled in Physiology for pharmacy student course of the academic year 2020.  After class, all groups of 
students registered in section 01 were assigned to write a general lab report, while students in section 02 
were assigned to prepare lab reports in a video format with their verbal explanation.  Learning outcome 
achievement was evaluated from a group lab report score using a rubric score table and essay exam. 
Students in section 02 (79 students) had average lab report scores and exam scores higher than section 01 
(78 students). 8 students in section 02 (10.13%) achieved scores at a good level (70-79%). 6 of them (7.59%) 
achieved scores at an excellent level (≥ 80%). While 9 of students in section 01 (11.54%) achieved exam 
scores in good level and none of them achieved an excellent level. These results indicate that a video lab 
report could be used as an alternative learning process to improve laboratory learning achievement 
following outcome-based education and also enhance students’ technology skill.     
 
Keywords: Video lab report, Physiology laboratory,  Learning achievement, Pharmacy students   



 

 

 

 
The 9th PSU Education Conference (0nline) 2021 

A Better Change in Higher Education for Future Economy 

 

623 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสร้าง
รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ฯ 2) การศึกษาผลการใช้รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ฯ 3) น าเสนอรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ฯ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชา VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ เลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Sampling) ใช้กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน เรียนด้วยรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ฯ ใช้กลุ่มควบคุมจ านวน 32 คน 
เรียนด้วยห้องเรียนแบบปกติ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน สถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนต่อรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ฯ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ฯ ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ คือ 1) ระบบการเรียนบนห้องเรียนออนไลน์ 2) เครื่องมือสื่อสารและการท างานร่วมกัน 3) เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ 
และแหล่งการเรียนรู้ 4) บทบาทผู้เรียนและผู้สอน 5) กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย 6) การประเมินผล 2. 
นักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ฯ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 3. ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ประเมินรับรองรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ฯ มีความคิดเห็นต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
โดยเห็นด้วยมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ: บทเรียนออนไลน์ การเรียนรู้แบบเชิงรุก  
 

Abstract 
This research aims to study and develop a Online Learning For Undergraduate Students Valaya 

Alongkorn Rajabhat University, the research methodology has 3 steps: 1) The creation of stage Online 
Learning and 2) study results of Online Learning 3) Present of Online Learning by the sample used in the 
research in an undergraduate student, Valaya Alongkorn Rajabhat University, study in VGE111 Information 
Literacy Skills ,Cluster Sampling 30 students. study results of Online. whereas the control group of 32 
students studying in normal condition under conventional setting. Statistics used in the research were 
percentage (average), average ( ) Standard deviation (S.D.) and t-test Of non-independent samples (t - test 
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for Dependent Sample). Upon completion of the experiment, the achievement was compared. And to 
study students' satisfaction towards continuing education in the online classroom model Data analysis uses 
mean Standard deviation T-value test The results of the research were as follows: 1. The online classroom 
model consisted of 6 components: 1) the online classroom learning system, 2) communication tools and 
collaboration, 3) learning media content. And learning resources 4) roles of learners and teachers 5) large 
group and small group learning activities 6) evaluation 2. students studying with an online classroom format 
Have a higher academic achievement after study than before studying. Has statistical significance at .05 
level. 3. Experts of 5 persons assessed the online classroom model. Have opinions on the developed 
model, with the most agreement.  
 
Keywords: Online Learning,  Active Learning 
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